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Segundo movimento – Tema e variações 
4 - Práticas criativas na mídia especializada 

 

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada 



4 
PRÁTICAS CRIATIVAS 

NA MÍDIA ESPECIALIZADA

Anais

Anais da ANPPOM

Nos anais da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação 

em Música (ANPPOM), encontraram-se 24 artigos sobre a temá-

tica aqui estudada, no período de 2001 a 2012, assim distribuídos: 

Tabela 4.1 – Artigos distribuídos por ano

2001 3

2003 1

2006 2

2007 3

2008 1

2009 2

2010 4

2011 7

2012 1

Total 24

Embora não haja uma demarcação rígida entre os anos de maior 

ou menor presença de artigos, pode-se constatar que, de 1992 até 
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102  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

2000, não houve artigos dedicados à temática, os quais começaram 

a aparecer a partir de 2001. Daí em diante, oscilaram numericamen-

te entre 1 e 3 artigos por ano, até 2010, quando surgiram 4 artigos, 

e 2011, com 7, decrescendo novamente esse número em 2012, que 

apresentou apenas 1 artigo. Significativo apontar que não houve, 

também, teses e dissertações no ano de 2012, o que, talvez, possa 

ser atribuído ao fato de muitos programas de pós-graduação, após a 

defesa, darem um tempo a seus alunos para incorporarem às teses e 

dissertações as sugestões trazidas pelas bancas examinadoras, o que 

pode ter atrasado sua inserção no portal da Capes.

ARTIGOS POR ANO

2001

1. Santos, F. C. do (UEL). “Repensando a ideia de música e a 

escuta, a partir de jogos de transformação dos sons de rua: compo-

sição com crianças a partir de sons da rua (paisagem sonora)”. In: 

Anais do VIII Encontro Nacional da ANPPOM. Belo Horizonte, 23 

a 27 de abril de 2001 (Acesso em: 4 out. 2012).

2. Bernardes, V. (UFMG). “A música das escolas de música: 

percepção musical sob a ótica da linguagem – exposição de técnicas 

de criação musical utilizada em aulas de percepção musical”. In: 

Anais do VIII Encontro Nacional da ANPPOM. Belo Horizonte, 23 

a 27 de abril de 2001 (Acesso em: 4 out. 2012).

3. Freire, S. et al. (UFMG). “Panorâmica da criação musical na 

Escola de Música da UFMG (1925-2000)”. In: Anais do VIII En-

contro Nacional da ANPPOM. Belo Horizonte, 23 a 27 de abril de 

2001 (Acesso em: 4 out. 2012).

Síntese 

Os três artigos constantes dos anais de 2001 originaram-se na 

UEL (1 artigo) e UFMG (2 artigos).
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CIRANDA DE SONS  103

2003

4. Gallicchio, M. E. S. S. (PUC-RS). “Pedro e o Lobo: mu-

sicoterapia com crianças em quimioterapia”. In: Anais do XIV 

Congresso da ANPPOM. Porto Alegre, 18 a 21 de agosto de 2003 

(Acesso em: 4 dez. 2012).

Síntese

Em 2003, houve apenas um artigo publicado, proveniente da 

PUC-RS.

2006

5. Duarte, M. de A. (UFRJ) “A interação social no processo de 

criação de trilhas sonoras: perspectiva para o ensino de música”. In: 

Anais do XVI Congresso da ANPPOM. Brasília, 28/8 a 1/9 de 2006 

(Acesso em: 4 dez. 2012).

6. Freire, R. D. (UnB). “Análise de explorações ao piano com 

crianças de 2 a 4 anos, a partir de conceitos de Vygotsky”. In: Anais 

do XVI Congresso da ANPPOM. Brasília, 28/8 a 1/9 de 2006 

(Acesso em: 5 dez. 2012).

Síntese 

Houve dois artigos em 2006, originários da UFRJ (1) e da 

UnB (1).

2007

7. Borges, Á. H. (IA/Unesp). “Abordagens criativas: ensino e 

aprendizagem da música contemporânea”. In: Anais do XVII Con-

gresso da ANPPOM. São Paulo, 27 a 31 de agosto de 2007 (Acesso 

em: 5 dez. 2012).

8. Storolli, W. (ECA/USP). “Performance e processos criati-

vos”. In: Anais do XVII Congresso da ANPPOM. São Paulo, 27 a 

31 de agosto de 2007 (Acesso em: 5 dez. 2012).
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104  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

9. Santos, F. C. dos. (UEL) “Vozes do calçadão: um exercício 

de escuta e de composição”. In: Anais do XVII Congresso da ANP-

POM. São Paulo, 27 a 31 de agosto de 2007 (Acesso em: 5 dez. 

2012).

Síntese

Em 2007, foram publicados três artigos, provenientes da Unesp 

(1), da USP (1) e da UEL (1).

2008

10. Bertissolo, G. (UFBA). “Po(i)ética em movimento: o mo-

vimento como propulsor de realidades composicionais”. In: Anais 

do XVIII Congresso da ANPPOM. Salvador, 1 a 5 de setembro de 

2008 (Acesso em: 5 dez. 2012). 

Síntese 

Houve apenas um artigo em 2008, defendido na UFBA. 

2009

11. Azevedo, M. C. de C. C. de; Narita, F. M. (UnB). “Saberes 

musicais na criação musical de crianças de 7 a 10 anos: o papel da 

motivação”. In: Anais do XIX Congresso da ANPPOM. Curitiba, 

24 a 28 de agosto de 2009 (Acesso em: 6 dez. 2012). 

12. Fogaça, V. de O. S. (UFBA). “O conceito do ‘Novo Musical’ 

em Educação Musical: um problema e uma proposta”. In: Anais do 

XIX Congresso da ANPPOM. Curitiba, 24 a 28 de agosto de 2009 

(Acesso em: 6 dez. 2012).

Síntese 

Em 2009, houve dois artigos, provenientes da UnB (1) e da 

UFBA (1).
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2010

13. Fridman, A. L. (USP). “Estruturas musicais extraídas da 

cultura não ocidental: ampliando os territórios de formação do mú-

sico do século XXI”. In: Anais do XX Congresso da ANPPOM. 

Florianópolis, 23 a 27 de agosto de 2010 (Acesso em: 6 dez. 2012).

14. Wazlawick, P. (UFSC). “Interface de pesquisa entre música 

e psicologia: diálogos possíveis acerca da constituição do sujei-

to e dos processos de criação no fazer musical”. In: Anais do XX 

Congresso da ANPPOM. Florianópolis, 23 a 27 de agosto de 2010 

(Acesso em: 6 dez. 2012).

15. Costa, R. L. M. (USP). “Estratégias pedagógicas para a prá-

tica da improvisação livre: diálogos entre a improvisação e a com-

posição”. In: Anais do XX Congresso da ANPPOM. Florianópolis, 

23 a 27 de agosto de 2010 (Acesso em: 6 dez. 2012).

16. Beineke, V. (Udesc). “Criatividade e educação musical: tra-

jetórias e perspectivas de pesquisa”. In: Anais do XX Congresso da 

ANPPOM. Florianópolis, 23 a 27 de agosto de 2010 (Acesso em: 6 

dez. 2012).

Síntese 

Em 2010, há quatro artigos, originários da USP (2), da UFSC 

(1) e da Udesc (1). 

2011

17. Gutierres, A. L. (UFRGS). “Criação musical como possibi-

lidade de desenvolvimento e aprendizagem: uma reflexão a partir 

da prática educativa”. In: Anais do XXI Congresso da ANPPOM. 

Uberlândia, 22 a 26 de agosto de 2011 (Acesso em: 7 dez. 2012).

18. Oliveira, B. et al. (UFU). “Improvisação livre mediada por 

recursos tecnológicos: reflexões para a educação musical”. In: Anais 

do XXI Congresso da ANPPOM. Uberlândia, 22 a 26 de agosto de 

2011 (Acesso em: 7 dez. 2012).
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106  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

19. Coelho, M. P. (Unicamp). “A improvisação idiomática a 

partir da rítmica de José Eduardo Gramani”. In: Anais do XXI 

Congresso da ANPPOM. Uberlândia, 22 a 26 de agosto de 2011 

(Acesso em: 7 dez. 2012).

20. Salles, P. P. (USP). “A canção como brinquedo: um estudo 

de caso”. In: Anais do XXI Congresso da ANPPOM. Uberlândia, 

22 a 26 de agosto de 2011 (Acesso em: 7 dez. 2012).

21. Costa, R. L. M. (USP). “Harmonia e contraponto na uni-

versidade: produção ou reprodução?” In: Anais do XXI Congresso 

da ANPPOM. Uberlândia, 22 a 26 de agosto de 2011 (Acesso em: 

7 dez. 2012).

 22. Brito, T. A. de (USP). “Primeiro de abril: um jogo entre um 

jogo, entre um jogo...” In: Anais do XXI Congresso da ANPPOM. 

Uberlândia, 22 a 26 de agosto de 2011 (Acesso em: 7 dez. 2012).

23. Grossmann, C. M. V. (USP). “Improvisação contemporâ-

nea. Ontologia, retórica, ética e a formação do intérprete”. In: Anais 

do XXI Congresso da ANPPOM. Uberlândia, 22 a 26 de agosto de 

2011 (Acesso em: 7 dez. 2012).

Síntese 

Em 2011, a produção aumentou consideravelmente e foram 

publicados 7 artigos, da USP (4), da UFU (1), da UFRGS (1) e 

da Unicamp (1). Até 2012, foi o ano de maior produção de artigos 

referentes à temática estudada nos anais da ANPPOM. 

2012

24. Sardo, F. (USP). “A utilização da improvisação como estra-

tégia no ensino da guitarra flamenca”. In: Anais do XXII Congresso 

da ANPPOM. João Pessoa, 27 a 31 de agosto de 2012 (Acesso em: 

7 dez. 2012).

Síntese 

Em 2012, houve 1 artigo publicado, proveniente da USP. 
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Artigos por regiões do Brasil

No que se refere às regiões do país de onde provêm esses artigos, 

tem-se:

Quadro 4.1 – Artigos por regiões do Brasil

Regiões Quant.

SUL 6

SUDESTE 14

CENTRO-OESTE 2

NORDESTE 2

Total 24

Obs.: Não se encontraram trabalhos provindos da região Norte.

Artigos por instituições 

Os artigos distribuem-se pelas seguintes universidades, nas 

respectivas regiões:

Região Nordeste

Quadro 4.2

Instituição Quant.

UFBA 2

Total 2

Região Centro-Oeste

Quadro 4.3

Instituição Quant.

UnB 2

Total 2
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108  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Região Sudeste

Quadro 4.4

Instituição Quant.

UFMG 2

UFU 1

UFRJ 1

Unesp 1

Unicamp 1

USP 8

Total 14

Região Sul

Quadro 4.5

Instituição Quant.

UEL 2

PUC-RS 1

UFSC 1

Udesc 1

UFRGS 1

Total 6

Síntese

No cômputo geral, treze universidades brasileiras tiveram arti-

gos publicados nos anais da ANPPOM no período estudado: 1992 

a 2012. A produção da região Nordeste tem 2 artigos, originários da 

UFBA; a da região Centro-Oeste é proveniente da UnB, também 

com 2 artigos; a da região Sudeste é a maior, com 14 artigos, gerados 

em 6 universidades: USP, com 8; UFMG, com 2; UFU, UFRJ, 

Unesp e Unicamp produziram 1 artigo cada, no período estudado; 

a região Sul produziu 6 artigos, originários da UEL, com 2 artigos, 

e da PUC-RS, UFSC, Udesc e UFRGS, com 1 artigo cada. 

A universidade que mais produziu artigos na temática durante 

o período de estudo foi a USP, com oito artigos. Quatro univer-

sidades produziram dois artigos cada no mesmo período: UnB, 
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CIRANDA DE SONS  109

UFMG, UFBA e UEL. As demais universidades aqui citadas – 

UFRJ, UFU, UFSC, Udesc, Unesp, UFRGS, Unicamp e PUC-

-RS – publicaram um artigo cada. O total de artigos abordando a 

temática em estudo durante vinte anos foi de 24. 

Artigos organizados por temas 

Os artigos agrupam-se por temáticas, de acordo com o exposto a 

seguir. Os temas e autores desses artigos já foram referenciados an-

teriormente; por esse motivo, prescinde-se de repetir as referências 

e mantém-se aqui a mesma numeração anterior.

Criação musical aplicada ao ensino e aprendizagem de ins-

trumento ou canto – 1 artigo 

(24). Sardo, F.; Brito, T. A. de (USP). “A improvisação como 

estratégia no ensino da guitarra flamenca”. 

Criação musical em escola de música – 7 artigos

(2). Bernardes, V. (UFMG). “A música das escolas de música: 

percepção musical sob a ótica da linguagem”. 

(3). Freire, S. et al. (UFMG). “Panorâmica da criação musical 

na escola de Música da UFMG”. 

(7). Borges, Á. H.; Fonterrada, M. (IA/Unesp). “Abordagens 

criativas: ensino e aprendizagem da música contemporânea”. 

(13). Fridman, A. L. (USP). “Estruturas musicais extraídas da 

cultura não ocidental: ampliando o território de formação do músi-

co do século XXI”. 

(15). Costa, R. (USP). “Estratégias pedagógicas para a prática da 

improvisação livre: diálogos entre a improvisação e a composição”.

(21). Costa, R. L. M. “Harmonia e contraponto na universida-

de: produção ou reprodução?”

(23). Grossman, C. M. V. (USP). “Improvisação contemporâ-

nea. Ontologia, retórica, ética e a formação do intérprete”. 
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110  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Emprego de tecnologia na educação musical – 2 artigos

(5). Duarte, M. de A. “A interação social no processo de criação 

de trilhas sonoras: perspectivas para o ensino de música”.

(18). Oliveira, B. et al. “Improvisação livre mediada por recur-

sos tecnológicos: reflexões para a educação musical”. 

Uso do corpo no ensino/aprendizado de música – 2 artigos

(8). Storolli, W. (ECA/USP). “Performance e processos criati-

vos”. 

(10). Bertissolo, G. “Po(i)ética em movimento: o movimento 

como propulsor de realidades composicionais”. 

Relação professor/aluno – 1 artigo

(12). Fogaça, V. de O. S. “O conceito do ‘Novo musical’ em 

Educação Musical: um problema e uma proposta”. 

Saúde – 2 artigos

(4). Gallicchio, M. E. S. S. “Pedro e o Lobo: musicoterapia com 

crianças em quimioterapia”. 

(14). Wazlawick, P.; Maherie, K. “Interface de pesquisa entre 

música e psicologia: diálogos possíveis acerca da constituição do 

sujeito e dos processos de criação no fazer musical”. 

Estudos de criatividade aplicados à educação musical – 

7 artigos 

(6). Freire, R. D.; Freire, S. F. “Análise de explorações ao piano 

com crianças de 2 a 4 anos”.

(11). Azevedo, M. C. de C. C. de; Narita, F. M. “Saberes mu-

sicais na criação musical de crianças de 7 a 10 anos: o papel da 

motivação”. 

(16). Beineke, V. “Criatividade e educação musical: trajetória e 

perspectivas de pesquisa”. 

(17). Gutierres, A. L.; Maffioletti, L. “Criação musical como 

possibilidade de desenvolvimento e aprendizagem: uma reflexão a 

partir da prática criativa”.
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(19). Coelho, M. P. “A improvisação idiomática a partir da rít-

mica de José Eduardo Gramani”. 

(20). Salles, P. P. “A canção como brinquedo: um estudo de caso 

sobre criação espontânea de crianças”.

(22). Brito, T. A. de. “Primeiro de abril: um jogo entre um jogo, 

entre um jogo”.

Estudos de processos composicionais ou interpretativos alia-

dos à educação musical – 2 artigos

(1). Santos, F. C. dos. “Repensando a ideia de música e a escuta, 

a partir de jogos de transformação dos sons de rua”. 

(9). Santos, F. C. dos. “Vozes do calçadão: um exercício de escu-

ta e de composição”. 

Quadro 4.6 – Artigos agrupados por temas

Artigos agrupados por tema Quant.

Criação musical aplicada ao ensino e aprendizagem de instrumento 

ou canto

1

Criação musical em escola de música 7

Emprego de tecnologia na Educação Musical 2

Uso do corpo no ensino/aprendizado de música 2

Relação professor/aluno 1

Saúde 2

Estudos de criatividade aplicados à Educação Musical 7

Estudos de processos composicionais ou interpretativos aliados à 

Educação Musical

2

Total 24

Síntese

Os temas que despertaram maior interesse foram: criação mu-

sical na escola e estudos de criatividade aplicados à Educação 

Musical, com 7 artigos cada; emprego de tecnologia na Educa-

ção Musical, uso do corpo no ensino/aprendizado de música; 

estudos de processos composicionais ou interpretativos aliados 

à Educação Musical e Saúde, com 2 artigos cada. Criação musi-

cal aplicada ao ensino e aprendizado de instrumento e canto e 

Relação professor/aluno tiveram 1 artigo cada. Chama-se a aten-
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112  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

ção para esses dados, que mostram que a aplicação de procedimen-

tos criativos no ensino de instrumento ou canto ainda não é comum 

e o professor, em geral, prefere manter-se em área de segurança, sem 

se aventurar muito. Estranha-se a pouca quantidade de estudos a 

respeito da relação professor/aluno, quando se sabe da importância 

dessa temática, pois o professor que consegue se comunicar bem e 

manter um bom contato com seu aluno tem mais resultados pedagó-

gicos e artísticos do que os que não têm essa capacidade.

Anais da ABEM

Os anais da ABEM apresentam 68 artigos na temática desta-

cada nesta pesquisa no período de 1992 a 2012 (consulte-se: www.

abemeducacaomusical.org.br/anais).

Artigos por ano

Estes artigos são distribuídos por ano da seguinte maneira:

Tabela 4.2 – Artigos distribuídos por ano

Ano Quant.

1992 1

1994 1

2000 2

2001 6

2002 7

2003 4

2004 6

2005 1

2006 6

2007 8

2009 11

2010 5

2011 9

2012 1

Total 68 artigos
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CIRANDA DE SONS  113

Nesta coleção, há um número bastante significativo de traba-

lhos acerca de criatividade e Educação Musical: depois de 1992 e 

1994 apresentarem 1 trabalho cada um e o ano de 2000, 2 trabalhos, 

o número aumentou, a partir de 2001, assinalando-se, respectiva-

mente, 5, 8, 2, 6, 1, 8, 7, 10, 6, 8 e 3 artigos em cada um dos anos, 

conforme mostra o Quadro anterior.

Artigos por regiões do Brasil

Os artigos provêm de várias regiões do Brasil. Há predomi-

nância de trabalhos da região Sudeste (SP, RJ, MG), com um total 

de 25 artigos; em seguida, vem a região Sul (RS, SC, PR) com 21. 

Seguem-se a região Nordeste com 14 (PE, BA, RN, CE, MA, PA) 

e Centro-Oeste (MS, MT, GO, DF) com 8. Não há artigos prove-

nientes da região Norte. Assinale-se a presença de um artigo vindo 

da Argentina que se resolveu considerar nesta mostra, embora o 

interesse da presente pesquisa seja conhecer a produção brasileira 

de artigos sobre o tema. A decisão deve-se ao fato de ter sido um 

artigo apresentado em um Encontro Científico brasileiro, fazendo 

parte, portanto, da produção bibliográfica do país.

Quadro 4.7 – Artigos produzidos por 

regiões do Brasil e pela Argentina

Regiões do Brasil e 

Argentina

Quant.

Nordeste 13

Centro-Oeste 8

Sudeste 25

Sul 21

Argentina 1

Total 68
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114  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Artigos por instituições 

Quadro 4.8

Instituições e Projetos Quant. Instituições e Projetos Quant.

CBM/RJ 1 PUC-RS 1

Colégio D. Pedro II 1 Udesc 1

CUMIH 1 UEL 2

EAR 1 UFRN 2

Escuela N. 55 D.F.S., 

Rosário, Santa Fé, 

Argentina

1 UFSC 2

Projeto Ouviravida 1 UFPE 2

UEM 1 Unirio 2

UERN – Natal 1 Unicamp 2

UFC 1 UFMG 3

UFCG 1 UFBA 3

UFM 1 UFG 3

UFMT 1 TECA – Oficina de Música 3

UFPa 1 UFRJ 4

UFU 1 UnB 4

UNASP-EC 1 USP 4

PUC-RIO 1 UFRGS 12

PUC-SP 1

Total 68

Na maior parte, os autores dos artigos provêm de universidades, 

mas há, também, alguns provenientes de outras instituições de 

diferentes naturezas: religiosa, escola de música dirigida a crianças, 

projetos sociais.

Segue-se a lista das instituições encontradas na busca, agrupa-

das por quantidade de artigos publicados: 

1 artigo – Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro 

(PUC-Rio), Conservatório Brasileiro de Música (CBM), Rio de 

Janeiro, Colégio D. Pedro II, Rio de Janeiro, Centro Universitário 

Metodista Izabela Hendrix (CUMIH – Sabará-MG), Escola Ame-

ricana de Recife (EAR), Escuela Primaria Sarmiento nº 55, Rosá-
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rio, Santa Fé, Argentina, Projeto Ouviravida, conduzido por Dana 

(Dana Holding Corporation/ Prefeitura de Gravataí-RS), Univer-

sidade Estadual de Maringá (UEM), Universidade do Estado do 

Rio Grande do Norte (UERN), Universidade Federal do Ceará 

(UFC), Universidade Federal de Campina Grande (UFCG), Uni-

versidade Federal do Maranhão (UFM), Universidade Federal de 

Mato Grosso (UFMT), Universidade Federal da Paraíba (UFPa), 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU), Universidade Ad-

ventista de São Paulo – EC (Unasp-EC), Pontifícia Universidade 

Católica de São Paulo (PUC-SP), Pontifícia Universidade Católica 

do Rio Grande do Sul (PUC-RS); total: 18.

2 artigos: Universidade Estadual de Santa Catarina (Udesc), 

Universidade Estadual de Londrina (UEL), Universidade Federal 

de Santa Catarina (UFSC), Universidade Federal do Estado do Rio 

de Janeiro (Unirio), Universidade Estadual de Campinas (Uni-

camp), Universidade Federal de Pernambuco (UFPe), Universida-

de Federal do Rio Grande do Norte (UFRN); total: 14.

3 artigos – Universidade Federal da Bahia (UFBA), Universi-

dade Federal de Goiás (UFG), Teca Oficina de Música (TOM), 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG); total: 12.

4 artigos – Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 

Universidade de Brasília (UnB), Universidade de São Paulo (USP); 

total: 12.

12 artigos – Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

(UFRGS); total: 12.

Total geral – 68 artigos

Artigos organizados por temas

Os temas abordados nos artigos pesquisados nos anais da ABEM 

foram Educação Musical inclusiva; uso do corpo no ensino e 

aprendizado de música; formação do professor; emprego de 

tecnologia em educação musical; criação musical e interdis-

ciplinaridade; estudos de processos composicionais ou inter-
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pretativos aplicados à Educação Musical; criação musical em 

escola de música; criação aplicada ao estudo do instrumento ou 

canto; estudos de criatividade aplicados à educação musical. 

Educação musical inclusiva – 1 artigo

− Figueiredo, A. V. de; Pedrosa, S. M. P. de A. “Processos 

criativos e deficiência mental: possibilidades de produção 

musical”. In: Anais do XIV Encontro Anual da ABEM, 2005. 

Uso do corpo no ensino e aprendizado de música – 4 artigos

− Bündchen, D. S.; Specht, A. C. “Meninas arte em canto: 

corpo e voz no fazer musical”. In: Anais do XIII Encontro 

Anual da ABEM. Rio de Janeiro, 2004. 

− Bündchen, D. S. “Cognição, música e corpo no canto coral: 

um fazer musical criativo”. In: Anais do XIII Encontro Anual 

da ABEM. Rio de Janeiro, 2004. 

− Storolli, W. “Movimento, respiração e canto: uma proposta 

de criação”. In: Anais do XVIII Congresso Nacional da 

ABEM – 15o Simpósio Paranaense de Educação. Curitiba, 

2009. 

− Lima, S. F. P., Miranda, D. H. “O corpo como instrumento 

para o fazer musical no ensino médio: relato de prática 

docente”. In: Anais do XIX Congresso Anual da ABEM. IV 

Encontro Nacional de Ensino coletivo de instrumento musical. 

III Encontro Goiano de Educação Musical. Goiânia, 2010. 

Formação do professor – 4 artigos

− Tarufi, J. “O desenvolvimento musical através do canto na 

etapa infantil”. In: Anais do IX Encontro Anual da ABEM. 

Belém, 2000. 

− Cavalcanti, F. S. “Criação musical: propostas para a cons-

trução de saberes coletivos numa perspectiva voltada para a 

formação de professores”. In: Anais do XV Encontro Anual 

da ABEM. João Pessoa, 2006. 

− Braga, S. M.; Cunha, L.; Costa, C. “Prática de ensino versus 

século XXI: ações frente à realidade contemporânea”. In: 
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Anais do XII Encontro Regional Nordeste da ABEM. Recife, 

2011. 

− Alcântara, P. H. L. de; Silva, G. K. L. da. “A formação musi-

cal do professor de música: saberes prévios ao ingresso nos 

cursos de licenciatura em música”. In: Anais do XII Encontro 

Regional Nordeste da ABEM. Recife, 2011. 

Emprego de tecnologia na educação musical – 5 artigos

− Martins, A. da C.; Albuquerque, L. “Composição musical 

na escola: experiências no universo contemporâneo e tecnoló-

gico”. In: Anais do XVIII Congresso Nacional da ABEM – 15o 

Simpósio Paranaense de Educação Musical. Londrina, 2009. 

− Araldi, J. “O que fazer com tanta tecnologia? Considerando 

desafios e oportunidades para aulas de música”. In: Anais do 

XII Encontro Regional Nordeste da ABEM. Recife, 2011.

− Santos, H. de J. R. dos. “Recursos de produção e difusão 

musical pela internet: relato de experiência”. In: Anais do 

XII Encontro Regional Nordeste da ABEM. Recife, 2011. 

− Silva, G. K. L. da; Andrade, V. L. B. de; Silva, É. H. da. 

“Como o acesso à informática e sua utilização podem auxiliar 

no ensino e aprendizagem da educação musical? Novos cami-

nhos para a musicalização na educação básica”. In: Anais do 

XII Encontro Regional Nordeste da ABEM. Recife, 2011. 

− Cernev, F. K. “O uso de sistemas colaborativos mediados 

pelo computador para a composição musical colaborativa no 

ambiente educacional”. In: Anais do XII Encontro Regional 

Centro-Oeste da ABEM. Brasília, 2012. 

Criação musical e interdisciplinaridade – 5 artigos

− Rocha, I. M. “Sonorizando imagens em movimento: uma 

proposta interdisciplinar no Colégio Pedro II – U.E. Enge-

nho Novo II – RJ”. In: Anais do XI Encontro Anual da 

ABEM. Natal, 2002. 

− Mentz, F. et al. “Laboratório de construção de instrumentos 

musicais a partir de materiais recicláveis: uma experiência 
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pedagógico-musical do Projeto Ouviravida na Vila Pinto”. 

In: Anais do XII Encontro da ABEM. Florianópolis, 2003. 

− Néspoli, E. “Confeccionando instrumentos sonoros e elabo-

rando escutas”. In: Anais do XVI Encontro Anual da ABEM. 

Congresso Regional da ISME na América Latina. Campo 

Grande, 2007. 

− Santa Rosa, A. M. D. “Criação coletiva no teatro musical: 

uma educação para a autonomia”. In: Anais do XVIII Con-

gresso Nacional da ABEM – 15o Simpósio Paranaense de Edu-

cação Musical. Curitiba, 2009. 

− Reis, J. T. “A paisagem sonora e a história sonorizada: refle-

xões a partir de uma experiência de estágio no ensino funda-

mental”. In: Anais do XIX Congresso Anual da ABEM. IV 

Encontro Nacional de Ensino coletivo de instrumento musical. 

III Encontro Goiano de Educação Musical. Goiânia, 2010. 

Estudos de processos composicionais ou interpretativos alia-

dos à educação musical – 8 artigos

− Czekö, L. C. “Uma educação musical para o século XXI: 

notas para uma conferência”. In: Anais do III Encontro Anual 

da ABEM. Salvador, 1994. 

− Beyer, E. “Tendências curriculares e a construção do conhe-

cimento musical na primeira infância”. In: Anais do IX 

Encontro Anual da ABEM. Belém, 2000. 

− Santos, F. C. dos. “Aquatisme: uma experiência de escuta 

com crianças”. In: Anais do XIII Encontro Anual da ABEM. 

Rio de Janeiro, 2004.

− Beineke, V. “A atividade de composição musical na educa-

ção musical escolar: projeto de pesquisa”. In: Anais do XVI 

Encontro Anual da ABEM. Congresso Regional da ISME na 

América Latina. Campo Grande, 2007. 

− Santos, F. C. dos. “A paisagem, a criança e a cidade: exercí-

cios de escuta e de composição para uma ampliação da ideia 

de música”. In: Anais do XVI Encontro Anual da ABEM. 

Congresso Regional da ISME na América Latina. Campo 

Grande, 2007. 
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− Lorenzi, G. “Compondo e gravando músicas com adoles-

centes: uma pesquisa-ação na escola pública”. In: Anais do 

Encontro Anual da ABEM. Congresso Regional da ISME na 

América Latina. Campo Grande, 2007. 

− Lobato, W. T. F. “Educação musical como práxis criadora”. 

In: Anais do XVI Encontro Anual da ABEM. Congresso 

Regional da ISME na América Latina. Campo Grande, 2007. 

− Fogaça, V. de O. S. “Prática de ensino em música: um 

momento para a ‘universidade’ acontecer”. In: Anais do XII 

Encontro Regional Nordeste da ABEM. Recife, 2011. 

Criação musical em escola de música – 10 artigos

− Lemos, M. B. M. “Fundamentos da linguagem musical e a 

vivência de seus elementos na disciplina Oficina Básica de 

Música”. In: Anais do X Encontro Anual da ABEM. Uber-

lândia, 2001.

− Costa, R. “Educação e pensamento musical: a improvisação e 

o desenvolvimento da percepção no processo de configuração 

do pensamento musical através de uma cognição criativa”. 

In: Anais do X Encontro Anual da ABEM. Uberlândia, 2001.

− Brito, T. A. de. Teca Oficina de Música. “‘Nós que fizemos’: 

consciência e fazer musical”. In: Anais do X Encontro Anual 

da ABEM. Uberlândia, 2001. 

− Azevedo, M. C. de C. C. de. “Improviso geométrico”. In: 

Anais do XI Encontro Anual da ABEM. Natal, 2002. 

− Brito, T. A. de. “‘Música pra todo lado’: educando para a 

diversidade”. In: Anais do XII Encontro da ABEM. Floria-

nópolis, 2003. 

− Santos, R. C. T.; Del Ben, L. “A improvisação na prática de 

solfejo: um relato de experiência”. In: Anais do XIII Encon-

tro Anual da ABEM. Rio de Janeiro, 2004. 

− Brito, T. A. de. “Gesto/ação/pensamento musical: o fazer 

musical da infância”. In: Anais do XV Encontro Anual da 

ABEM. João Pessoa, 2006. 

− Brito, T. A. de. “O jogo da improvisação: ferramenta para 

fazer/pensar o acontecimento musical na infância”. In: 
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Anais do XVIII Congresso Nacional da ABEM – 15o Simpó-

sio Paranaense de Educação Musical. Londrina, 2009. 

− Feichas, H. F. B. de; Machado, D. A. “Projeto Connect na 

escola de música da UFMG”. In: Anais do XVIII Congresso 

Nacional da ABEM – 15o Simpósio Paranaense de Educação 

Musical. Londrina, 2009. 

− Brito, T. A. de. “Quantas músicas têm a música? O jogo 

musical em Movimento”. In: XVIII Congresso Nacional 

da ABEM – 15o Simpósio Paranaense de Educação Musical. 

Londrina, 2009. 

Criação musical aplicada ao ensino e aprendizagem de ins-

trumento ou canto – 13 artigos

− Figueiredo, E. L.; Cruvinel, F. M. “O ensino do violão: 

estudo de uma metodologia criativa”. In: Anais do X Encon-

tro Anual da ABEM. Uberlândia, 2001. 

− Sampaio, M. A. “Com que a música popular pode contribuir 

para o aprendizado elementar no piano?” In: Anais do X 

Encontro Anual da ABEM. Uberlândia, 2001. 

− Ramos, A. C.; Marino, G. “A imitação como prática peda-

gógica na aprendizagem instrumental”. In: Anais do XI 

Encontro Anual da ABEM. Natal, 2002. 

− Neves, Á. M. P. das. “O ensino do piano e do teclado: uma 

proposta metodológica em educação musical sob a ótica da 

percepção e da criação”. In: Anais do XI Encontro Anual da 

ABEM. Natal, 2002. 

− Medeiros Filho, J. B. “Guitarra elétrica: um método para o 

estudo do aspecto criativo de melodias aplicadas às escalas 

modais de improvisação jazzística”. In: Anais do XI Encon-

tro Anual da ABEM. Natal, 2002. 

− Santiago, P. F. “A integração entre o uso do corpo e processos 

de criação na iniciação pianística”. In: Anais do XV Encontro 

Anual da ABEM. João Pessoa, 2006. 

− Aguiar, F. N. de; Freire, V. de L. B. “A prática coral sob a 

perspectiva de musicalização”. In: Anais do XVIII Congresso 
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Nacional da ABEM – 15o Simpósio Paranaense de Educação 

Musical. Londrina, 2009. 

− Bündchen, D. S. “A relação ritmo-movimento no fazer 

musical criativo: uma abordagem construtivista na prática 

de canto coral”. In: Anais do XVIII Congresso Nacional da 

ABEM – 15o Simpósio Paranaense de Educação Musical. 

Londrina, 2009. 

− Aguiar, M.P. de G. M.; Oliveira, A. P. C. de. “Canto cole-

tivo: brincando e cantando – uma proposta de educação 

musical”. In: Anais do XIX Congresso Anual da ABEM. IV 

Encontro Nacional de Ensino coletivo de instrumento musical. 

III Encontro Goiano de Educação Musical. Goiânia, 2010. 

− Storolli, W. “Improvisação vocal na prática musical”. In: 

Anais do XIX Congresso Anual da ABEM. IV Encon-

tro Nacional de Ensino coletivo de instrumento musical. III 

Encontro Goiano de Educação Musical. Goiânia, 2010. 

− Oliveira, M. M. de; Matos, E. de A. “A criação musical na 

iniciação coletiva ao violão à luz da teoria de aprendizagem 

musical de Gordon”. In: Anais do XII Encontro Regional 

Nordeste da ABEM. Recife, 2011. 

− Silva, J. L. da. “Educação musical na escola CETL: um ano 

musicalizando os seus alunos”. In: Anais do XII Encontro 

Regional Nordeste da ABEM. Recife, 2011.

− Reis, J. T. “Flauta doce no ensino fundamental: uma expe-

riência de educação musical no município de Porto Alegre”. 

In: Anais do XII Encontro Regional Nordeste da ABEM. 

Recife, 2011. 

Estudos da criatividade aplicados à educação musical – 18 

artigos

− Arroyo, M. “Reflexão sobre a prática”. In: Anais do I Encon-

tro Anual da ABEM. Rio de Janeiro, 1992. 

− Hentche, L. et al. “Inter-relação das atividades de composi-

ção, execução e apreciação musical: um estudo de caso com 

banda de adolescentes”. In: Anais do X Encontro Anual da 

ABEM. Uberlândia, 2001. 
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− Silva, A. D. “Educação musical no ensino médio: criativi-

dade e realidade cotidiana do aluno – projeto de pesquisa”. 

In: Anais do XI Encontro Anual da ABEM. Natal, 2002.

− Medeiros, M. de L. de S. “Educação sonora e ensino musi-

cal: uma proposta de repertório para crianças”. In: Anais do 

XI Encontro Anual da ABEM. Natal, 2002. 

− Costa e Costa, K. M. “A improvisação musical para alunos 

adultos”. In: Anais do XII Encontro da ABEM. Florianópo-

lis, 2003. 

− Miranda, R. A. “Idas e vindas: oficinas de música para o 

ensino médio”. In: Anais do XII Encontro Regional Centro-

-Oeste da ABEM. Brasília, 2003. 

− Rodrigues, M. N. “Improvisação coletiva: meio eficaz de 

aquisição da linguagem musical”. In: Anais do XIII Encontro 

Anual da ABEM. Rio de Janeiro, 2004. 

− Nogueira, M. V. “Emoção e criação na educação música”. In: 

Anais do XIII Encontro Anual da ABEM. Rio de Janeiro, 2004. 

− Lorenzi, G. “Processos de composição musical vinculados 

ao registro sonoro: uma pesquisa-ação realizada com ado-

lescentes”. In: Anais do XV Encontro Anual da ABEM. João 

Pessoa, 2006. 

− Araldi, J.; Maltauro, J. P. “Traz um rap aí professora, que aí 

sim eu canto!” In: Anais do XV Encontro Anual da ABEM. 

João Pessoa, 2006. 

– Cordeiro, C. P. “Hullabaloo: uma experiência de criativi-

dade, experimentação e inclusão”. In: Anais do XV Encontro 

Anual da ABEM. João Pessoa, 2006. 

− Sobreira, S. “Experiência pedagógica na escola pública”. In: 

Anais do XVI Encontro Anual da ABEM. Congresso Regional 

da ISME na América Latina. Campo Grande, 2007.

− Piugh, R. E. “La clase de música: un espacio de autoría y 

aprendizaje”. In: Anais do XVI Encontro Anual da ABEM. 

Congresso Regional da ISME na América Latina. Campo 

Grande, 2007. 

− Mosca, M. de O. “O fluir na criação: o discurso musical de 

um grupo”. In: Anais do XVI Encontro Anual da ABEM. 
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Congresso Regional da ISME na América Latina. Campo 

Grande, 2007.

− Oliveira, J. S. “A criação musical como ferramenta pedagó-

gica: um estudo sobre práticas musicais aplicadas à forma-

ção de pedagogo”. In: Anais do XVIII Congresso Nacional 

da ABEM – 15o Simpósio Paranaense de Educação Musical. 

Londrina, 2009. 

− Beineke, V. “Aprendizagem criativa em sala de aula: a pers-

pectiva das crianças na construção do campo”. In: Anais do 

XVIII Congresso Nacional da ABEM – 15o Simpósio Para-

naense de Educação Musical. Londrina, 2009. 

− Mendonça, P. M.; Freire, V. de L. B. “Educação musical 

– avaliação e criatividade”. In: Anais do XVIII Congresso 

Nacional da ABEM – 15o Simpósio Paranaense de Educação 

Musical. Londrina, 2009. 

− Gomes, F. V. de L. et al. “Composição de musical infantil: 

um projeto de pesquisa em criação musical”. In: Anais do IV 

Encontro Nacional de Ensino coletivo de instrumento musical. 

III Encontro Goiano de Educação Musical. Goiânia, 2010. 

Síntese

Quadro 4.9 – Artigos organizados por temática

Temática Quant.

Educação Musical inclusiva 1

Uso do corpo no ensino e aprendizagem de música 4

Formação do professor 4

Emprego de tecnologia na Educação Musical 5

Criação musical e interdisciplinaridade 5

Estudos de processos composicionais ou interpretativos aplicados 

à Educação Musical

8

Criação musical em escola de música 10

Criação musical aplicada ao ensino e aprendizagem de instrumento 

ou canto

13

Estudos de criatividade aplicados à Educação Musical 18

Total 68
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Análise comparativa – Anais da ANPPOM 
e da ABEM 

Expostas as relações de artigos elaborados acerca de práti-

cas criativas em Educação Musical nos anais dos dois principais 

encontros científicos da área de música no País – ANPPOM e 

ABEM –, compararam-se os índices da presença dos temas em 

estudo nesses anais. 

A ABEM reúne um número significativo de educadores musi-

cais em seus congressos, enquanto a ANPPOM congrega pesqui-

sadores de Música de todas as especialidades, entre os quais estão 

educadores musicais. O número de artigos relacionados à Educação 

Musical nos anais da ANPPOM, portanto, é muito menor do que o 

encontrado na ABEM, o que pode ser atestado pela comparação do 

número de artigos publicados em vinte anos pelas duas entidades: 

24 pela ANPPOM e 68 pela ABEM.

A temática que concentrou maior interesse por parte dos pes-

quisadores publicados pelos anais da ABEM foi Estudos da cria-

tividade aplicados à educação musical, com 18 artigos. Eles 

abrangem uma gama diversificada de interesses e referem-se a 

crianças e jovens de várias idades e aplicados em situações e contex-

tos diversos. O importante, sobretudo, é a presença desse esforço 

em trabalhar as práticas criativas em meio a propostas de Educação 

Musical. No mesmo período, a ANPPOM publicou apenas 7 arti-

gos a respeito do mesmo tema.

Uma situação interessante é a que trata de Criação musi-

cal aplicada ao ensino de instrumento e canto. Nos anais da 

ABEM, foram publicados 13 artigos acerca desse tema, o que pa-

rece bastante promissor, por ser este um espaço, até há pouco, re-

fratário a grandes invenções, havendo nítida preponderância de 

procedimentos de conhecimento de técnicas e repertórios e fixação 

de conteúdos aprendidos por meio da repetição. Note-se, no entan-

to, que a mesma temática não mereceu tanto interesse dos autores 

nos trabalhos apresentados à ANPPOM, que, em vinte anos, pu-

blicou um único artigo que tratou dessa questão. 
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Criação musical em escolas de música mereceu 10 artigos 

publicados nos anais da ABEM e 7 nos anais da ANPPOM, situa-

ção equilibrada na preferência temática. 

Estudos de processos composicionais e interpretativos 

aplicados à educação musical foi objeto de interesse de 8 pesqui-

sadores na ABEM, em vinte anos, enquanto a ANPPOM apresen-

tou apenas 2 artigos no mesmo período. 

O tema Criação musical e interdisciplinaridade teve 5 arti-

gos publicados nos anais da ABEM e nenhum na ANPPOM. Su-

põe-se que a temática da interdisciplinaridade esteja mais próxima 

dos educadores que trabalham em escolas e projetos sociais, em que 

o diálogo interáreas é mais frequente, o que poderia explicar a maior 

presença de interesse pelo tema na ABEM do que na ANPPOM. 

Mas essa afirmação não é conclusiva, pois não se investigaram as 

possíveis razões dessa discrepância entre os autores ou organizado-

res dos encontros científicos das duas entidades. 

Emprego de tecnologia em educação musical teve 5 artigos 

publicados na ABEM e 2 na ANPPOM, situação equilibrada, ao se 

pensar no número total de artigos publicados pelas duas associações 

(68 e 24, respectivamente). 

O tema Formação do professor, quando conectado com a 

questão da criação musical, só mereceu 4 artigos na ABEM em vinte 

anos, enquanto na ANPPOM não houve nenhum artigo publicado 

dentro desse tema. Em compensação, os anais da ANPPOM pu-

blicaram um artigo versando a respeito da Relação professor/

aluno, que não mereceu o interesse de autores que publicaram na 

ABEM, no mesmo período. Essa é uma temática que mereceria 

mais atenção por parte dos pesquisadores, pois, se não se investe na 

formação de professores e no cuidado na relação professor/aluno, 

os resultados pedagógicos podem ficar comprometidos. 

É preciso cuidar da formação, tornando os músicos que se dedi-

cam à educação conscientes dos avanços da Psicologia em suas vá-

rias vertentes – Psicologia do Desenvolvimento, Psicologia Social, 

entre outras – na Pedagogia, nas Ciências Sociais, para que, além do 

desenvolvimento musical, se contemplem as relações entre as várias 

partes que compõem o ato educativo – a relação professor/aluno, 
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a relação entre alunos, a relação escola/professor/aluno, além da 

relação escola/família. A Educação Musical, como a educação em 

geral, precisa atuar dentro de um sistema complexo, pois somente 

assim se pode dar conta de toda a rede relacional existente no pro-

cesso educativo em geral e no processo educativo musical. 

O item Uso do corpo no ensino e aprendizado de música 

teve 4 artigos na ABEM e 2 na ANPPOM, mostrando-se propor-

cionalmente equilibrado.

A respeito do tema da Educação inclusiva, a ABEM publi-

cou apenas um artigo, que não foi contemplado na ANPPOM ne-

nhuma vez, em vinte anos. Não obstante esse fato, pesquisadores 

publicados na ANPPOM interessaram-se pela temática da Saúde 

e publicaram dois artigos no mesmo período, um versando sobre 

Musicoterapia e outro sobre a relação Música/Psicologia. Esse fato 

é interessante e revela as características dos interesses dos pesqui-

sadores que comparecem aos dois encontros. Há uma diferença 

no público que acorre às duas entidades, embora muitos pesqui-

sadores façam-se presentes nos encontros promovidos pelas duas 

associações. No entanto, o fato de a ABEM congregar exclusiva-

mente pesquisadores músicos interessados em educação os faz pen-

der para a questão pedagógica, enquanto os da ANPPOM diluem 

seus interesses entre vários tipos de relação com a própria música e 

com outras áreas. Por esse motivo, é interessante notar que o tema 

da educação inclusiva, embora não presente na ANPPOM, tem 

potencial espaço, pois os pesquisadores dessa entidade dialogam 

com a Saúde. Na ABEM, a temática da educação inclusiva é vista 

na perspectiva da educação e da escola. No entanto, reforça-se que 

esses comentários são de natureza conjuntural, pois com o pequeno 

número de artigos e ausência de aprofundamento na análise desta 

temática não é possível se tirar conclusões. 

Revistas científicas

Foram examinadas seis revistas científicas, ligadas a escolas de 

música e programas de pós-graduação, a saber: Revista da ABEM, 
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Pesquisa e Música, Ictus, Música Hodie, Ouvirouver e Música em 

Perspectiva. 

A Revista da ABEM (www.abemedudacaomusical.org.br/re-

vistas.html) foi a que mais publicou artigos acerca de criação mu-

sical e improvisação no período estudado (1992-2012), que, no 

entanto, somam apenas 5. As demais publicaram 1 ou 2 artigos no 

mesmo período, conforme o Quadro:

Quadro 4.10 – Artigos publicados em revistas

Revistas Ano de publicação Artigos

Revista da ABEM 2006, 2008, 2009, 2010, 2011 5 

Ouvirouver 2001, 2005 2

Música em Perspectiva 2009, 2011 2

Música Hodie 2005 1

Pesquisa e Música 1996 1

Ictus 1999 1

Total 12

Por essa relação, vê-se que o primeiro artigo a respeito do tema 

em estudo foi da Revista Pesquisa e Música, em 1996. Somente 

três anos depois saiu uma publicação referente ao mesmo tema, na 

Revista Ictus, em 1999. O primeiro artigo a respeito dessa temática 

publicado pela Revista da ABEM data de 2006. Em 2005, saíram 

2 artigos, um na Música Hodie e o outro em Ouvirouver. Em 2008, 

foi publicado um artigo na ABEM; em 2009, 1 artigo na Música em 

Perspectiva; em 2010, 1 artigo na Revista da ABEM e, em 2011, 2 

artigos, 1 na Revista da ABEM e outro em Música em Perspectiva.

A seguir, a relação dos artigos, organizada por revistas:

Revista da ABEM 

− Cançado, T. M. L. (UFMG). “Projeto Cariúnas: uma pro-

posta de educação musical numa abordagem holística da 
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educação”. Revista da ABEM, Porto Alegre, v.14, p.17-24, 

mar. 2006. 

− Beineke, V. (Udesc). “A composição no ensino de música: 

perspectivas de pesquisa e tendências atuais”. Revista da 

ABEM, Porto Alegre, v.20, p.19-32, set. 2008.

− Wazlawick, P. (UFSC). “Sujeitos e músicas em movimen-

tos criadores: compondo comunidades de prática musical”. 

Revista da ABEM, Porto Alegre, v. 21, p.103-112, mar. 2009.

− Kebach, P.; Duarte, R.; Leonini, M. (UFRR). “Ampliação 

das concepções musicais nas recriações em grupo”. Revista 

da ABEM, Porto Alegre, v.24, p.64-72, set. 2010.

− Beineke, V. (Udesc). “Aprendizagem criativa na escola: um 

olhar para a perspectiva das crianças sobre suas práticas 

musicais”. Revista da ABEM, v.25 jul/dez. 2011.

(www.abemedudacaomusical.org.br/revistas.html)

Ictus

− Zagonel, B. (UFPR). “Em direção a um ensino contemporâ-

neo de música”. Revista Ictus, UFBA. 1999.

(www.ictus.ufba.br)

Música Hodie

− Paiva, R. G. (Univali). “Percussão: uma abordagem inte-

gradora dos processos de ensino e aprendizagem”. Revista 

Música Hodie, 2005. 

(www.musicahodie.mus.br/)

Pesquisa e Música

− Csekö, L. C. (CBM-RJ). “Oficina de linguagem musical: 

uma abordagem pedagógica voltada para o século XXI”. 
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Pesquisa e Música. v.2, n.1. Rio de Janeiro: Conservatório 

Brasileiro de Música, 1996. 

Ouvirouver

− Arroyo, M. (UFU). “Koellreutter educador: o humano 

como objetivo da educação musical, de Teca Alencar de 

Brito”. Revista Ouvirouver. v.1. Uberlândia, 2005. p.149-

152. (Resenha). 

− Oliveira, B. de M. (UFU). “O Conservatório Estadual de 

Música Cora Pavan Capparelli de Uberlândia e mudanças 

curriculares no curso técnico: um estudo sobre contribuições 

de Koellreutter e Schafer para a criação de disciplinas ligadas 

à prática da música contemporânea”. Revista Ouvirouver. 

v.7, n.1. Uberlândia, 2011. p.138-156. 

Música em Perspectiva

− Fridman, A. L. (USP) “A prática da improvisação em 

ambientes híbridos e multiculturais: propostas para a for-

mação do músico”. Revista Música em Perspectiva. v.4, n.1, 

2011. pp. 63-77.

− Lima, S. A. de; Albino, C. (Unesp). “A improvisação musi-

cal e a tradição escrita no Ocidente”. Revista Música em 

Perspectiva. v.2, n.1, 2009, pp.96-109. 

(ojs.c3sl.ufpr.br/index.php/musica)

Considerações

A Revista da ABEM foi a que mais publicou: 5 artigos, nos anos 

de 2006, 2008, 2009, 2010 e 2011, confirmando mais uma vez o 

aumento do interesse pelo tema a partir da segunda metade da dé-
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cada de 2000 e início da seguinte; as Revistas Ictus e Música Hodie 

publicaram 1 artigo cada, em 1999 (Ictus) e 2005 (Hodie). Pesquisa e 

Música publicou 1 artigo, em 1996, enquanto Ouvirouver publicou 

2, em 2001 e 2005, e Música em Perspectiva publicou 2, em 2009 e 

2011. O interesse pela temática nas demais revistas além da Revista 

da ABEM confirma-se, registrando crescimento a partir da segun-

da metade da década de 2000, embora tenha havido a publicação de 

3 artigos em período anterior, em 1996, 1999 e 2001. Com exceção 

da Revista da ABEM, a dispersão em termos de ano de publicação 

aponta que a temática ainda não encontrou espaço consistente nesse 

tipo de publicação, mostrando-se aleatoriamente em diferentes 

anos, além de contar com um número bastante reduzido de artigos 

– apenas 12, em vinte anos. 

Os artigos distribuem-se nos seguintes Estados da Federação: 

Minas Gerais com 3 (UFMG – 1 e UFU – 2), Santa Catarina 

com 4 (Udesc – 2, UFSC – 1 e Univali – 1), Paraná com 1 artigo 

(UFPR), Roraima com 1 (UFRR), Rio de Janeiro com 1 artigo 

(CBM – RJ), São Paulo com 2 (USP e Unesp). Em termos de região, 

tem-se 6 artigos na região Sudeste, 5 na região Sul e 1 artigo na região 

Norte. Importante salientar que é a primeira vez, no decorrer desta 

pesquisa, que aparece uma contribuição vinda da região Norte, que 

não compareceu nas teses, dissertações e anais de congressos. 

As temáticas desenvolvidas pelos articulistas foram: descrição 

de um projeto social que trabalha com educação holística e insere 

procedimentos criativos em seu currículo (1 autor); improvisação e 

processos criativos em diferentes contextos e com diferentes faixas 

etárias (6 autores). Um artigo fala de criação musical no ensino de 

instrumento, 1 trata da formação do professor; 1 apresenta uma 

resenha de livro que trata de educação musical criativa e desenvol-

vimento humano e 2 estudam o contexto histórico dos procedimen-

tos criativos. Os demais temas, examinados em outros trabalhos 

científicos – teses, dissertações, anais da ANPPOM e da ABEM – 

no período contemplado nesta pesquisa não mereceram o interesse 

dos articulistas de nenhuma das revistas examinadas.
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Esses são os dados que, no momento, é possível trazer. No exame 

das teses, constatou-se maior variedade de temáticas, as quais, in-

clusive, foram defendidas em outros programas de pós-graduação 

que não os de música, o que ocorreu de maneira mais discreta no 

que se refere às dissertações. Ao contrário dessa tendência, os ar-

tigos em anais e revistas são mais específicos do campo da música, 

pela própria natureza dos congressos e das publicações examinados. 

Pode-se concluir que, nelas, os trabalhos acerca de criativida-

de na Educação Musical voltam-se, principalmente, a crianças 

e menos a adolescentes e adultos; nota-se, também, que o tema 

Estudos de procedimentos composicionais e interpretativos aplica-

dos à educação musical foi bastante visitado, enquanto trabalhos 

relacionados à Criatividade aplicada ao ensino e aprendizagem de 

instrumento ou canto recebeu menos atenção dos pesquisadores, a 

não ser nos anais da ABEM, talvez porque o ensino de instrumento 

e canto ainda esteja predominantemente ligado à tradição musical e 

ao desenvolvimento técnico-interpretativo de repertório específico 

e menos às improvisações e criações musicais. No entanto, pode-se 

afirmar que há professores interessados em explorar esse tipo de 

metodologia.

Aponta-se, como conclusão desse segmento, o aumento de in-

teresse pela criatividade no ensino de música, que, em todas as mo-

dalidades de publicação examinadas, aparece bastante timidamente 

nos primeiros anos de 1990 e cresce significativamente na década 

de 2000, em especial a partir de sua segunda metade; caracteriza-se, 

então, esse tempo como o período em que houve maior produti-

vidade de natureza científica no estudo da temática das práticas 

criativas em Educação Musical. 
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