
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
FONTERRADA, MTO. Práticas criativas na produção acadêmica. In: Ciranda de sons: práticas 
criativas em educação musical [online]. São Paulo: Editora UNESP, 2015, pp. 47-99. ISBN 978-85-
68334-60-7. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this work, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 
International license. 

Todo o conteúdo deste trabalho, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribição 
4.0.  

Todo el contenido de esta obra, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative Commons 
Reconocimento 4.0. 

  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Segundo movimento – Tema e variações 
3 - Práticas criativas na produção acadêmica 

 

Marisa Trench de Oliveira Fonterrada 



SEGUNDO MOVIMENTO – 
TEMA E VARIAÇÕES

Que a importância de uma coisa não se 

mede

Com fita métrica, nem com balança, nem 

com barômetros...

Que a importância de uma coisa há que ser 

medida

Pelo encantamento que a coisa produza em 

nós.

(Manoel de Barros) 
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3 
PRÁTICAS CRIATIVAS 

NA PRODUÇÃO ACADÊMICA

Nesta etapa da pesquisa, foi avaliada a produção de teses de 

doutorado e dissertações de mestrado defendidas no Brasil nos últi-

mos vinte anos – de 1992 a 2012. Os dados relativos a essa produção 

acadêmica foram colhidos no Portal da Capes (Centro de Aperfei-

çoamento de Pessoal de Nível Superior), um programa do governo 

brasileiro cujo portal concentra toda a produção acadêmica do país, 

em todas as áreas do conhecimento (http://www.capes.gov.br/).

Esse portal teve início em 1987 e é o registro oficial da produção 

científica do País no que se refere ao que é produzido nos cursos de 

pós-graduação stricto sensu nas universidades federais, estaduais 

e particulares. A busca foi efetuada a partir das palavras-chave: 

criatividade musical, criação musical, práticas criativas na educação 

musical e educação musical criativa.

Teses de doutorado

No período estudado, foram produzidas 27 teses que abordam 

conteúdos de criação musical conjugados à Educação Musical. Ao 

se observar a produção de teses em cada ano, encontrar-se-á:
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48  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Tabela 3.1

1998 1

2001 1

2002 2

2003 1

2006 3

2007 3

2008 5

2009 4

2010 3

2011 4

TOTAL 27

No período de 1992 a 1997, não houve tese alguma que explo-

rasse a vertente da criação musical conjugada à Educação Musical. 

Em 1998, encontrou-se uma tese; nos dois anos seguintes, nova-

mente, não se produziu nenhuma tese ligada à temática tratada 

neste livro. O tema voltou em 2001, com 1 tese; 2002 com 2 teses e 

2003 com 1 tese. Somente em 2006 a temática retornou, com 3 teses 

e, daí em diante, mostrou-se mais presente.

Num período de oito anos, de 1998 a 2005, 5 teses a respeito 

da temática foram produzidas, enquanto nos seis anos seguintes, 

de 2006 a 2011, encontraram-se 22 teses que estudaram o mesmo 

tema, atestando que a temática começou a interessar mais aos pes-

quisadores a partir de 2006. 

Instituições onde se deram as defesas

As teses foram defendidas em universidades públicas e em uma 

universidade particular, conforme pode ser visto:

− A Unicamp teve 5 teses defendidas no período estudado; 

− A USP, a UFBA e a UFRGS tiveram 4 teses cada;

− A UFMG e a PUC-SP tiveram 2 teses; 

− A UFRJ, a UFF, a UFSC, a UnB, a Unesp/Araraquara e a 

USP/Ribeirão tiveram 1 tese defendida cada;

− O total de teses defendidas foi de 27.
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50  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Pelo exame, nota-se que a maioria das teses foi defendida em uni-

versidades públicas federais: (UFMG – 2; UFRGS – 4; UFRJ – 1; 

UFBA – 4; UFF – 1; UFSC – 1; UnB – 1) num total de 14; e em 

universidades estaduais (Unesp/Araraquara – 1; Unicamp – 5; 

USP/SP – 4; e USP/Ribeirão Preto – 1), todas no Estado de São 

Paulo, totalizando 11 teses defendidas. A única universidade parti-

cular que comparece a esse quadro é a PUC-SP, com 2 teses. 

Regiões do Brasil

Essas teses estão distribuídas pelas regiões do Brasil da seguinte 

maneira:

Quadro 3.1 – Distribuição de teses por 

região

Região Quant.

Norte 0

Centro-Oeste 1

Nordeste 4

Sudeste 17

Sul 5

Total 27

A Região Centro-Oeste produziu 1; a região Nordeste teve 4 

teses defendidas; no Sudeste, houve 17 teses e, no Sul, 5 teses, per-

fazendo o total de 27.

Não foi detectado nenhum trabalho nas universidades da re-

gião Norte, o que é de se esperar, pois ainda não existem cursos de 

pós-graduação stricto sensu nessa região (Capes, 2013). Consulte-se 

o site (http://www.capes.gov.br/).

A tese correspondente à região Centro-Oeste foi defendida na 

Universidade de Brasília, historicamente reduto das primeiras ofi-

cinas sistemáticas de Música em seu currículo, por obra de alguns 

membros de seu corpo docente, como os professores/composito-

res Emilio Terraza, Conrado Silva, Reginaldo de Carvalho e Luiz 
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CIRANDA DE SONS  51

Botelho Albuquerque, entre outros. Não se encontraram teses em 

outras universidades do Centro-Oeste. 

As quatro teses da região Nordeste foram defendidas na Uni-

versidade Federal da Bahia, que teve um papel muito importante 

na área de Música, reduto de docentes ligados à criação musical e 

à improvisação, como os professores Hans-Joachim Koellreutter, 

Walter Smetak, Ernst Widmer, Jamary Oliveira e Alda Oliveira, 

para citar alguns. Não há registro de teses defendidas acerca da 

temática estudada em outras universidades nordestinas. 

Na região Sudeste, houve 17 teses defendidas; em São Paulo, 

encontraram-se 11, defendidas em universidades estaduais (USP/

SP, USP/Ribeirão Preto, Unicamp, Unesp/Araraquara), e 2 em 

universidade particular (PUC-SP); em Minas Gerais, houve 2 teses 

defendidas na UFMG; no Rio, encontraram-se 2, uma das quais 

defendida na UFF e a outra, na UFRJ. 

Na região Sul foram 5 teses, 4 defendidas na UFRGS e 1 na 

UFSC, ambas universidades federais. 

Desse exame, pode-se notar que a região Sudeste apresenta o 

maior número de teses na temática examinada, seguida pela região 

Sul com 5 e pela Nordeste, com 4. A região Centro-Oeste tem 1 tese. 

Áreas

Essas teses distribuem-se por área de estudos da seguinte maneira:

Tabela 3.2

Educação 11

Música 9

Ciências da Saúde 1

Enfermagem Psiquiátrica 1

Comunicação e Semiótica 2

Ciências da Saúde 1

Artes Cênicas 1

Multimeios 1

Psicologia 1
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52  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

A área de Artes produziu 10 teses, sendo 9 em Música e 1 em 

Artes Cênicas. A área de Educação produziu 11 teses, 10 em Pro-

gramas de Educação e 1, especificamente, em Educação Escolar. 

É interessante e promissora a presença de 9 teses que tratam de 

criação na área de Música, não obstante o número ser pequeno, ao 

se pensar no volume da produção científica dos últimos vinte anos, 

na mesma área. A área da Educação comparece com 11 teses, nú-

mero ainda pequeno, mas considerado muito bom, quando se pensa 

que, nesses trabalhos, Música e Educação são áreas que dialogam, e 

que outras mais apresentaram trabalhos no período estudado.

Assinale-se, também, a presença da temática na área da Saúde, 

que produziu 3 teses, 1 em Psiquiatria (Enfermagem Psiquiátrica), 

1 em Psicologia e 1 em Ciências da Saúde. Embora ainda pequena, 

a produção de estudos de Educação Musical aplicados à área da 

Saúde mostra um avanço na compreensão da importância da mú-

sica para o bem-estar humano, em especial em contextos em que o 

paciente pode exercitar suas habilidades criativas. 

Há, ainda, 3 teses da área de Comunicação, 1 em Multimeios 

e 2 em Comunicação e Semiótica, o que mostra a sensibilidade 

dessas áreas para a presença da Música e da Educação Musical em 

suas pesquisas.

Gráfico 3.2 – Áreas nas quais os trabalhos foram produzidos
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CIRANDA DE SONS  53

Temáticas abordadas

Outro olhar permite agrupar as teses por temáticas, surgidas da 

própria leitura dos resumos dos trabalhos. Assim, assinalem-se as 

seguintes temáticas:

Criação aplicada ao ensino de instrumento ou canto

Quadro 3.2

Título/data de defesa Autor Universidade/Área Ano

Estudos criativos para o 

desenvolvimento harmônico do 

instrumentista melódico: uma 

contribuição para a formação 

do músico. 1/5/2011

Carrasqueira, 

Antonio 

Carlos 

Moraes Dias

USP – Música 2011

Movimento, respiração e canto: 

a performance do corpo na 

criação musical. 1/3/2009

Storolli, 

Wânia Mara 

Agostini 

USP – Música 2009

O ensino do piano e o 

desenvolvimento da 

autonomia: uma experiência 

inovadora. 1/6/2001

Borges, Maria 

Helena Jayme 

Unesp/Araraquara – 

Educação Escolar

2001

Síntese

As áreas contempladas foram: Música, com 2 teses, e Educação 

Escolar, com 1, perfazendo um total de 3 teses. As duas teses da 

área de Música foram defendidas na USP, uma em 2009 e outra em 

2011. A tese da área de Educação Escolar foi defendida na Unesp 

de Araraquara, em 2001. 

Formação do professor e propostas pedagógicas/ 
a. Educação geral

Quadro 3.3

Título/data de defesa Autor Universidade/

Área 

Ano

Por uma (des) educação musical. 

1/12/2011

Pacheco, 

Eduardo Guedes 

UFRGS – 

Educação

2011

Continua
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54  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Título/data de defesa Autor Universidade/

Área 

Ano

Avaliação em música: um estudo 

sobre o relato das práticas 

avaliativas de uma amostra de 

professores de música em quatro 

contextos de ensino em Salvador – 

Bahia. 1/12/2010

Menezes, Mara 

Pinheiro 

UFBA – Música 2010

A atividade musical e a 

consciência da particularidade. 

1/3/2009 

Pederiva, 

Patrícia Lima 

Martins

UnB – 

Educação 

2009

Cenários de educação através da 

arte: bordando linguagens criativas 

na formação de educadores(as)

Peixoto, Maria 

Cristina dos 

Santos 

UFF – 

Educação

2006

Análise da didática da música em 

escolas públicas do município do 

Rio de Janeiro. 1/6/1998

Fernandes, José 

Nunes 

UFRJ – 

Educação

1998

Formação do professor e propostas pedagógicas/ b. Escola 
de Música

Quadro 3.4

Título/data de defesa Autor Universidade/Área Ano

A circulação a linguagem musical: 

o caso da FEA. 1/12/2007

Paolielo, 

Guilherme 

UFMG – Educação 2007

Síntese

Em formação do professor, há dois Quadros, um que contempla 

escolas de educação geral – a – e um que trata de escolas especiali-

zadas de Música – b. Em a, foram encontradas 5 teses: 4 na área da 

Educação e 1 na de Música. As quatro teses em Educação foram 

defendidas: na UFRGS (1), na UnB (1), na UFF (1) e na UFRJ 

(1), respectivamente, nos anos de 2011, 2009, 2006 e 1998. A única 

tese na área de Música foi defendida na UFBa, em 2010. Em b, a 

única tese que fez pesquisa em Escolas de Música foi defendida na 

UFMG, na área de Educação, em 2007. No total, a questão da For-

mação do professor e propostas pedagógicas – a. e b. perfazem 

6 teses em vinte anos.

Quadro 3.3 – Continuação

Miolo_Ciranda_de_sons_(GRAFICA).indd   54Miolo_Ciranda_de_sons_(GRAFICA).indd   54 27/01/2016   16:01:5827/01/2016   16:01:58



CIRANDA DE SONS  55

Atividades criativas com alunos de diferentes faixas etárias 
e contextos/ a. Educação musical de crianças

Quadro 3.5

Título/data de defesa Autor Universidade/

Área 

Ano

Três peças aleatórias de L. C. 

Vinholes numa abordagem 

pedagógica para criança: 

análise, criação de atividades 

musicais e site. 1/2/2011

Rosa, Lilia de 

Oliveira

Unicamp – Música 2011

Processos intersubjetivos 

na composição musical de 

crianças: um estudo sobre 

a aprendizagem criativa. 

1/9/2009

Beineke, 

Viviane 

UFRGS – Música 2009

Barulhar: a escuta sensível da 

música nas culturas da infância. 

1/9/2008

Lino, 

Dulcimarta

UFRGS – 

Educação

2008

A paisagem sonora, a criança 

e a cidade: exercícios de escuta 

e de composição para uma 

ampliação da ideia de música

Santos, Fátima 

Carneiro dos 

Unicamp – Música 2006

A reinvenção da música 

pela criança: implicações 

pedagógicas da criação musical. 

1/11/2002

Salles, Pedro 

Paulo

USP – Educação 2002

Atividades criativas com alunos de diferentes faixas etárias 
e contextos/ b. Educação especial

Quadro 3.6

Título/data de defesa Autor Universidade/

Área 

Ano

Abordagem musical 

CLATEC: uma proposta de 

ensino de música incluindo 

educandos com deficiência 

visual. 1/1/2008

Trindade, 

Brasilena Pinto 

de

UFBA – 

Educação

 2008
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56  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Atividades criativas com alunos de diferentes faixas etárias 
e contextos/ c. Educação musical de adultos

Quadro 3.7

Título/data de defesa Autor Universidade/

Área 

Ano

Musicalização coletiva 

de adultos: o processo de 

cooperação nas produções 

musicais em grupo. 1/2/2008

Kebach, Patricia 

Fernanda 

Carmen

UFGRS – 

Educação

2008

Atividades criativas com alunos de diferentes faixas etárias 
e contextos/ d. Educação musical em diferentes contextos

Quadro 3.8

Título/data de defesa Autor Universidade/

Área 

Ano

Ensino e aprendizagem dos 

alabês: uma experiência nos 

terreiros Ilê Axé Oxumarê e 

Zoogodo Bogum Malê Rundó. 

1/1/2009

Almeida, 

Jorge Luís 

Sacramento de

UFBA – Música 2009

A musicalidade como arcabouço 

da cena: caminhos para uma 

educação musical no teatro. 

1/11/2006

Cintra, Fabio 

Cardozo de 

Mello

USP – Artes 

Cênicas

2006

Síntese

Atividades criativas com alunos de diferentes faixas etá-

rias e contextos aparecem em quatro Quadros, um dedicado à 

Educação musical para crianças – a; um que contempla a Educação 

Especial – b; outro que trata da Educação musical de adultos – c; e 

um que estuda a educação em outros contextos – d. Em a, encon-

traram-se 5 teses, 2 na Educação e 3 na área de Música. As teses da 

Educação foram defendidas na USP (1), em 2002, e na UFRGS (1), 

em 2008. As teses da Música foram defendidas na Unicamp (2), 

em 2006 e 2011 e na UFRGS (1), em 2008. Em b, que contempla a 

Educação Especial, foi defendida 1 tese, na UFBA, em 2008. Em c, 
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CIRANDA DE SONS  57

que trata de Educação Musical para adultos, encontra-se 1 tese, 

defendida na UFRGS, em 2008. Em d, há 2 teses, uma defendida 

na USP, na área de Artes Cênicas em 2006, e outra na UFBA, em 

Música, defendida em 2009.

Saúde

Quadro 3.9

Título/data de defesa Autor Universidade/

Área 

Ano

Logomúsica: a criação de um 

novo approach musicoterápico 

como veículo na promoção da 

saúde mental. 1/8/2011

Leonardi, 

Juliana 

USP/ Ribeirão 

Preto – 

Enfermagem 

Psiquiátrica

2011

Música e vida em criação: 

dialogia e est(ética) na música de 

um duo de violões. 1/7/2010

Wazlawick, 

Patrícia 

UFSC – 

Psicologia

2010

Recursos musicais aplicáveis 

à saúde da criança e do 

adolescente. 1/6/2008

Albinati, Maria 

Eugenia Castelo 

Branco

UFMG – 

Ciências da Saúde

2008

Síntese

Na área da Saúde, encontraram-se 3 teses, uma defendida 

na USP/Ribeirão, na Enfermagem Psiquiátrica, em 2011; uma na 

UFSC, em Psicologia, em 2010, e uma em Ciências da Saúde, 

na UFMG, em 2008.

Estudos de processos composicionais ou interpretativos 
aplicados à educação 

Quadro 3.10

Título/data de defesa Autor Universidade/Área Ano

Modelagem de interações 

musicais com dispositivos 

informáticos. 1/2/2010

Furlanete, 

Fábio Parra

Unicamp – Música 2010

Proposta e aplicação de um 

modelo para acompanhamento 

do processo composicional. 

1/6/2007

Silva, 

Alexandre 

Reche e

UFBA – Música 2007

Continua
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58  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

Título/data de defesa Autor Universidade/Área Ano

A imagem da escuta: os sites 

person-to-person e os compositores 

heterônimos. 1/5/2007

Rodrigues, 

Rodrigo 

Fonseca e

PUC-SP – 

Comunicação e 

Semiótica

2007

Corporalidade musical: as marcas 

do corpo na música, no músico e 

no instrumento. 1/6/2006

Schroeder, 

Jorge Luiz

Unicamp – Educação 2006

O músico enquanto meio e os 

territórios da livre improvisação. 

1/6/2003

Costa, 

Rogério 

Luiz Moraes

PUC-SP – 

Comunicação e 

Semiótica

2003

Sonorização em multimídia: 

técnicas específicas para a música 

digital. 1/4/2002

Paiva, José 

Eduardo 

Ribeiro de

Unicamp – 

Multimeios

2002

Síntese

Neste item, foram encontradas 6 teses: 2 na área de Música, 2 

em Comunicação e Semiótica, 1 em Educação e 1 em Multimeios. 

As de Música foram defendidas, respectivamente, na UFBA (1) 

e na Unicamp (1), em 2007 e 2010; as da área de Comunicação e 

Semiótica foram defendidas na PUC-SP (2), em 2003 e 2007; a da 

área da Educação foi defendida na Unicamp (1), em 2006, e a da 

área de Multimeios, novamente, na Unicamp (1), em 2002. 

Síntese geral das temáticas

(I) – Criação aplicada ao ensino de instrumento ou canto – 

3 teses; 

(II) – Formação do professor e propostas pedagógicas – 6 

teses, divididas entre trabalhos que contemplam a música na edu-

cação básica (5) e trabalho que se dedica à criatividade em escolas 

de música (1). 

(III) – Atividades criativas com alunos de diferentes faixas 

etárias e contextos – 9 teses, assim distribuídas:

a. Educação musical de crianças – 5

b. Educação especial – 1

Quadro 3.10 – Continuação
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c. Educação musical de adultos – 1

d. Educação musical em diferentes contextos – 2

(IV) – Saúde – 3 teses.

(V) – Estudos de processos composicionais ou interpretati-

vos aplicados à educação – 6 teses.

O exame dessa síntese mostra que o maior interesse dos autores 

se distribui em três campos: 

Atividades criativas com alunos de diferentes faixas etárias, com 

7 trabalhos, em que as pesquisas concentram-se em projetos com 

crianças (5), projetos com adultos (1) e projetos em educação espe-

cial (1). 

Formação do professor e práticas pedagógicas, com 6 trabalhos, 

entre os quais foram 5 os que estudaram o tema em escolas de edu-

cação básica e apenas 1 em escolas de música.

Em Atividades criativas com alunos de diferentes faixas etárias 

e contextos foram 9 trabalhos, 5 dedicados a crianças, 1 a adultos 

e 1 à educação especial. Assinale-se, também, a presença de duas 

teses classificadas como “em diferentes contextos”, o que se refere 

a práticas educativas realizadas em ambientes não escolares, como 

centros culturais, casas de cultura, projetos sociais e similares. 

Os estudos realizados em Processos composicionais ou interpre-

tativos aplicados à educação distribuem-se nas áreas de Música (2), 

Comunicação e Semiótica (2), Educação (1) e Multimeios (1), mos-

trando uma ampliação de interesse de outras áreas. 

A área de Saúde vem em último lugar, com três teses, apontando 

uma tendência de interesse da área pelas atividades criativas em 

música e outras artes. 

Dissertações de mestrado

Quanto às dissertações de mestrado, o resultado da busca foi o 

seguinte: no período de 1992 a 2012, foram defendidas 12, assim 

distribuídas por ano:
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Tabela 3.3

1995 1

1997 1

2001 1

2004 1

2006 1

2008 2

2009 1

2010 3

2011 1

TOTAL 12

Unicamp
Unesp/

Gráfico 3.3 – Relação de produção de dissertações por universidade levantada 

no período

No período de 1992 a 1994, não houve nenhum trabalho acerca 

do tema. Em 1995, 1997, 2001, 2004 e 2006, houve um trabalho 

defendido em cada ano. O interesse um pouco maior surgiu em 

2008, com 2 trabalhos, e em 2010, com 3. Nos anos de 2009 e 2011, 

novamente encontrou-se apenas um trabalho em cada ano. 
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Esse quadro acusa o maior interesse do assunto entre os pesqui-

sadores a partir de 2008, um pouco mais tarde e menos intenso do 

que foi visto no exame das teses, quando o aumento de produção 

se deu a partir de 2006. O número de dissertações defendidas a 

respeito de criação musical é ainda menor do que o das teses, e o 

ligeiro aumento em 2008 e 2010 não chega a ser significativo.

Instituições onde se deram as defesas

As dissertações foram defendidas nas seguintes universidades, 

todas públicas, sendo 5 federais e 4 estaduais:

− Três, na Unesp/São Paulo; na UFRGS, na UFRJ e na Unirio 

foram defendidas 2 em cada uma das universidades; na UFBA, 

UFG e Unicamp, 1 dissertação em cada, completando um total de 

14 dissertações acerca da temática trazida neste estudo, defendidas 

de 1992 a 2012.

Na UFBA, a defesa ocorreu em 2010; na UFG, em 2004; na 

UFRGS, houve 2 defesas no período, em 2001 e 2010; na UFRJ, 

também foram 2, em 2006 e 2011; na Unirio, em 1995 e 2010; 

na Unesp, 2 dissertações foram defendidas em 2008 e 1 em 2009; na 

Unicamp, 1, em 2010.

Relacionando-se as universidades com o ano em que ocorreram 

as defesas, ver-se-á que, em 1995, 1997, 2001, 2004, 2006, 2009 e 

2011, houve 1 defesa em cada ano, em universidades diferentes. 

Em 2008, houve 2 defesas numa única universidade e, em 2010, 3 

dissertações, defendidas em 3 universidades diferentes. 

Regiões do Brasil

Esses trabalhos estão distribuídos em regiões, da seguinte 

maneira: 
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Dissertações defendidas por regiões do Brasil

Quadro 3.11

Região Quant.

Nordeste 1

Centro-Oeste 1

Sul 2

Sudeste 8

Total 12

A região Nordeste tem 1 dissertação; a região Centro-Oeste, 

também; a região Sul 2 e a região Sudeste 8, perfazendo um total de 

12 dissertações, num período de vinte anos. 

Novamente, na região Sudeste concentra-se a maior produ-

ção, com 8 dissertações, seguida da região Sul, com 2. As regiões 

Centro-Oeste e Nordeste tiveram uma dissertação defendida cada, 

enquanto a região Norte não apresentou trabalho algum.

Áreas 

Essas dissertações distribuem-se por áreas de estudos da se-

guinte maneira:

– Música – 8

– Educação – 3

– Artes – 1 

Quanto às áreas em que as dissertações estão distribuídas, há 8 

dissertações na área de Música, 3 em Educação e 1 em Artes. Nesse 

campo, encontra-se menos diversidade do que nas teses, em que 

aparecem as áreas de Comunicação e Semiótica, Multimeios e as da 

Saúde, aqui não contempladas. Também registre-se que, enquanto 

nas teses a quantidade de defesas nas áreas de Música e Educação 

está equilibrada (9 e 10), aqui, a Educação aparece apenas com 3 

dissertações defendidas, contra 8 de Música.
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8

3

1

Música Educação Artes

Gráfico 3.4 – Áreas nas quais os trabalhos foram produzidos

Temáticas abordadas

As temáticas que foram objeto de atenção dos pesquisadores 

distribuem-se da seguinte maneira: criação aplicada ao ensino de 

instrumento ou canto; formação do professor e propostas pedagó-

gicas/ a. Educação geral e /b. Escolas de Música. 

Criação aplicada ao ensino de instrumento ou canto

Quadro 3.12

Título/data de defesa Autor Universidade/Área Ano

A importância do ensino 

da improvisação musical 

no desenvolvimento do 

intérprete. 1/6/2009

Albino, César 

Augusto Coelho

Unesp – Música 2009

Síntese

A única dissertação desta área foi defendida no IA/Unesp, na 

área de Música, em 2009.
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Formação do professor e propostas pedagógicas/ 
a. Educação geral

Quadro 3.13

Título/data de defesa Autor Universidade/

Área

Ano

Música no ensino médio: 

possibilidade e caminhos na 

criatividade. 1/3/2004

Silva, Adelicia 

Dias da

UFG – Música 2004

Criatividade musical: abordagem 

Pontes no desenvolvimento das 

competências articulatórias na 

formação do professor de música. 

1/5/2010

Fogaça, Vilma de 

Oliveira Silva

UFBA – Música 2010

A criação musical como prática 

discursiva: uma investigação 

do curso de licenciatura em 

pedagogia na Unirio. 1/9/2010

Oliveira, Janaina 

Sabino de

Unirio – Música 2010

Formação do professor e propostas pedagógicas/ 
b. Escola de Música

Quadro 3.14

Título/data de defesa Autor Universidade/Área Ano

Afinando o piano: um estudo 

sobre o caráter criativo ou 

reprodutivo na formação do 

músico. 1/4/1995

Ramalho, 

Georgina 

Maria C. 

Gama

Unirio – Educação 1995

Criatividade e educação musical: 

uma proposta composicional 

numa escola de música da cidade 

de São Paulo. 1/8/2008

Bellodi, 

Julio Novaes 

Ignácio

Unesp – Música 2008

Síntese

Na categoria Formação do professor e propostas pedagó-

gicas há dois Quadros, um referente à educação geral – a, e outro 

específico de escolas de música – b. Em a, houve, no período es-

tudado, 3 dissertações, todas na área de Música, uma na UFG, 

uma na UFBA e uma na Unirio, a primeira em 2004 e as demais 
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em 2010. Em b, encontraram-se 2 dissertações, uma na área da 

Educação, defendida na Unirio em 1995, e outra na de Música, na 

Unesp, em 2008.

Atividades criativas com alunos de diferentes faixas etárias 
e contextos/ a. Educação Musical de Crianças

Quadro 3.15

Título/data de defesa Autor Universidade/Área Ano

Educação musical no ensino: 

uma proposta introdutória 

com base na criação. 

1/4/2006

Rocha, Simone 

Moreira

UFRJ – Música 2006

Educação musical infantil 

e criatividade: um estudo 

comparativo. 1/3/2010

Carneiro, Julio 

Cesar Rodrigues

UFRGS – Educação 2010

Atividades criativas com alunos de diferentes faixas 
etárias e contextos/ b. Educação Musical em diferentes 
contextos

Quadro 3.16

Título/data de defesa Autor Universidade/Área Ano

Uma proposta inicial de 

educação musical aplicada 

à prática de canto coral, 

com ênfase na criação. 

1/6/2011

Aguiar, Frederico 

Neves de

UFRJ – Música 2011

Síntese

Na categoria a. Atividades criativas na educação geral, 

houve 2 dissertações, uma defendida na área de Música, na UFRJ, 

em 2006, e outra na Educação, na UFRGS, em 2010. Na categoria 

b. Educação musical em diferentes contextos, houve 1 disser-

tação, defendida na UFRJ, em 2011.
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Estudos de processos composicionais ou interpretativos 
aplicados à Educação

Quadro 3.17

Título/data de defesa Autor Universidade/Área Ano

Abordagens criativas: 

possibilidades no 

ensino/aprendizagem da 

música contemporânea. 

1/8/2008

Borges, Álvaro 

Henrique

Unesp – Música 2008

O fazer criativo em 

música: um estudo sobre 

o processo da construção 

do conhecimento a partir 

da criação musical. 

1/6/2001

Finck, Regina UFGRS – Educação 2001

Educação sonora e ensino 

musical: uma proposta de 

repertório para crianças. 

1/3/1997

Medeiros, Maria de 

Lourdes Lima de S. 

Unicamp – Artes 1997

Síntese

Na categoria Estudos de processos composicionais ou in-

terpretativos aplicados à Educação, houve, no período, 3 dis-

sertações defendidas, 1 na Unicamp, em 1997, na área de Artes, 1 

na UFRGS, em 2001 em Educação e 1 na Unesp, em 2008, na área 

de Música.

Síntese geral das temáticas 

I – Criação aplicada ao ensino de instrumento ou canto – 1 

dissertação.

II – Formação do professor e propostas pedagógicas – 5 

dissertações, divididas em:

a. Educação geral – 3

b. Escola de Música – 2 
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III – Atividades criativas com alunos de diferentes faixas 

etárias e contextos

a. Educação Musical de Crianças – 2. 

b. Educação Musical em diferentes contextos – 1

IV – Estudos de processos composicionais ou interpretati-

vos aplicados à educação – 3

Repete-se, aqui, a mesma tendência encontrada nas teses de 

doutorado; os temas mais presentes foram Formação do professor e 

propostas pedagógicas, com 5 dissertações (3 em educação geral e 2 

em escolas de música) e Estudos de processos composicionais ou inter-

pretativos aplicados à educação, com 3. As outras temáticas – Ativi-

dades criativas com alunos de diferentes faixas etárias e em diferentes 

contextos – aparecem em 3 pesquisas, assim distribuídas: 2 com 

crianças, e 1 que estudou a Educação Musical criativa na prática do 

canto coral. 

Confirma-se, também, o pouco interesse despertado na temática 

Processos criativos no âmbito do ensino e aprendizagem do instrumen-

to ou canto, que só teve uma dissertação defendida no período de 

vinte anos estudados na pesquisa, indicando que os professores 

de instrumento e canto ainda tendem a explorar pouco o viés criativo 

em suas aulas, inserindo-se num procedimento pedagógico de linha-

gem tradicional, em que se passam informações que os alunos devem 

incorporar à sua prática e ao seu conhecimento, mediante a ênfase em 

procedimentos de repetição – em geral, exercícios técnicos e prática 

de repertório comum a cada instrumento, ou aulas de disciplinas cha-

madas teóricas, como Teoria da Música, Harmonia e Contraponto, 

Análise, História da Música e outras. Mesmo que tenham um caráter 

inventivo, como é o caso das aulas de Harmonia e Contraponto, em 

que há certa dose de invenção por parte do aluno, as regras a serem 

seguidas são tantas, que podem tolher a invenção. É só quando os 

alunos estão bastante adiantados que conseguem imprimir um cará-

ter pessoal e expressivo a essas atividades de criação, ainda que de ca-

ráter idiomático, já que, em geral, essas atividades criativas repousam 

em determinados estilos que se deseja que o aluno aprenda. 
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Considerações a respeito dos resumos 

Foi realizado um estudo dos resumos de teses e dissertações 

conforme estão apresentados no Portal da Capes, com a intenção 

de, pelo exame de seu conteúdo, conhecer o que era discutido nos 

trabalhos. No entanto, essa expectativa, logo de início, se frustrou, 

ao se constatar que a maior parte deles não seguia as regras gerais 

de construção de resumos acadêmicos e não continha, portanto, 

diversas partes essenciais que informassem a respeito do teor da 

pesquisa. 

Espera-se que um resumo contenha informações precisas acerca 

do estudo, apontando, de modo conciso, a temática, o problema, os 

objetivos, a metodologia, a fundamentação teórica, a justificativa e 

os resultados. Se contiver essas informações, o leitor terá clareza a 

respeito do que trata o trabalho. Quando o resumo não traz esses 

dados, a informação pode ser mais ou menos precisa, em cada texto. 

O resultado do exame de resumos de teses de doutorado e dis-

sertações de mestrado extraídos do Portal da Capes pode ser visto a 

seguir. É preciso dizer que, em muitos deles, o texto é construído de 

maneira bastante livre, de modo que as informações se encontram 

diluídas em meio a muitas outras; em vista disso, e baseando-se na 

ideia de Gadamer (1973), segundo a qual um texto é a resposta às 

perguntas que o leitor faz, procedeu-se à leitura, procurando extrair 

informações a respeito de cada tópico considerado essencial para a 

síntese da pesquisa, mesmo quando não se encontravam explícitas 

e sim diluídas em meio ao texto.

Na explicitação das partes consideradas importantes em resu-

mos, há textos dos autores dos trabalhos analisados, mas, também, 

textos desta pesquisadora, redigidos a partir de informações conti-

das no resumo, nem sempre claras, mas difusas, colocadas em meio 

a outras informações. Por esse motivo, a classificação foi difícil 

e deve ser considerada apenas de maneira aproximada. Talvez o 

exame das teses pudesse esclarecer essa imprecisão na análise dos 

dados, o que não será feito neste trabalho. 

Utilizou-se, portanto, o seguinte critério: em primeiro lugar, 

buscaram-se as informações fornecidas pelo autor. Quando não foi 
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possível encontrá-las, foram buscadas no texto, mesmo que diluí-

das em meio a outras informações; exemplo disso é o item “Questão 

da pesquisa”, que, muitas vezes, embora não formulada, foi dedu-

zida a partir de comentários presentes no texto. Nas vezes em que 

não foi possível encontrar informações ou deduzi-las a partir do 

exame do texto, considerou-se como “informação não explicita-

da”. Não se criaram, portanto, informações que não estivessem, de 

algum modo, postas pelo autor.

Outra consideração a ser feita é que quase nenhum dos traba-

lhos examinados apresenta resultados finais, mas sim expectati-

vas de resultados; o autor manifesta a esperança de que o trabalho 

contribua de algum modo para o conhecimento da área, ou para 

solucionar determinado problema. Em vista disso, manteve-se o 

quesito “Resultados” e indicaram-se, na análise, tanto os alcança-

dos quanto os esperados. 

Os tópicos buscados no texto foram: questão de pesquisa, hipó-

tese, objetivos, metodologia, fundamentação teórica, justificativa e 

resultados – alcançados ou esperados. 

Teses de doutorado – (27)

Informações colhidas nos resumos

Quadro 3.18

Itens Informação 

presente

Informação 

ausente

Questões da pesquisa 16 11

Hipótese 5 22

Objetivo 23 4

Metodologia 23 4

Fundamentação Teórica 26* 12

Justificativa 5 22

Resultados alcançados ou esperados 23 4

* Neste item, o número de respostas não coincide com o número de teses, pelo fato de diversos 

autores citarem muitos nomes. Ver na síntese a explicação.
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Questões de pesquisa

Estas foram as questões de pesquisa apresentadas pelos autores 

das teses de doutorado: 

Criatividade no ensino de instrumento ou canto – 3:

“− Como contribuir para a formação do instrumentista de ins-

trumento melódico?”

“− O que é necessário para que se dê o processo de criação no 

ensino do canto?”

“− Estão os alunos adolescentes motivados para suas aulas de 

piano?”

Desenvolvimento do pensamento criativo – 5

“− Como estimular a imaginação e a criatividade de crianças?”

“− Como se dá o processo de criação em músicos?”

“− Será a prática criativa um tema emergente nas áreas de Edu-

cação e Educação Musical?”

“− Como se dá a imersão de crianças que frequentam a educa-

ção infantil no universo sonoro?”

“− O que é musicalidade?”

Questões sociais e de saúde – 3

“− Como descobrir meios facilitadores do processo de inclusão 

de pessoas com deficiência visual ao ensino da música?”

“− Podem as atividades musicais contribuir para o tratamento 

de pessoas em instituições psicológicas?”

“− Como se dá a musicalização de adultos e qual é o papel das 

interações sociais nesse processo?”

Comunicação – 1

“− De que modo circula a linguagem musical?”

Música, tecnologia e desenvolvimento humano – 3

“− Qual é a dificuldade em estabelecer o modo pelo qual as 

sensações de escuta se contagiam na prática coletiva, aliada à 

tecnologia e à criação musical?”
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“− Será que os músicos dominam outras ferramentas além de 

um instrumento musical, visto haver estreita comunicação entre 

música e tecnologia?”

“− Pelo fato de a música e a tecnologia caminharem juntas há 

muito tempo, e com o desenvolvimento e miniaturização dos 

equipamentos de execução e gravação, estão os músicos aptos a 

dominar novas ferramentas para seu trabalho, além da execução 

musical?”

Integração de linguagens – 1

“− Pode a cena teatral ser compreendida a partir de bases 

musicais?”

Síntese

As temáticas que mais atraíram os pesquisadores ao lidar com 

práticas criativas foram: 

− Desenvolvimento do pensamento criativo (5) 

− Criação no ensino de instrumento ou canto (3)

− Criatividade em questões sociais ou de saúde (3)

− Música, tecnologia e desenvolvimento humano (3) 

Os temas que relacionam Educação Musical criativa à Comuni-

cação e à Integração de linguagens foram contemplados com uma 

tese cada.

Hipóteses

Atreladas às questões de pesquisa, cinco trabalhos apresenta-

ram hipóteses. Foram elas:

“− O professor pode mobilizar a motivação quando trabalha 

a autonomia do aluno, que se apresenta tanto como condição, 

quanto como produto do ensino do piano (criatividade no ensi-

no de instrumento ou canto).”

“− Uma série de recursos musicais habitualmente encontrados 

na sociedade ocidental pode ser utilizada com fins terapêuticos 

(Questões sociais e de saúde).”
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“− A obra de arte faz surgir na atividade psicológica do homem 

um novo tipo de consciência – a consciência da particularida-

de, considerada auxiliar na organização e controle das emoções 

(Música, tecnologia e desenvolvimento humano).”

“− Os processos de interação social levam à mobilização do 

sistema de significação individual das pessoas envolvidas no 

processo de musicalização, fazendo que adotem procedimen-

tos criativos com independência e a construção de atitudes de 

cooperação e autonomia (Questões sociais e de saúde).”

“− O compositor tem um papel a desempenhar em situações 

de interação musical coletiva (o autor não apresenta questão de 

pesquisa, apenas hipótese).”

As hipóteses, consideradas importantes no direcionamento ini-

cial da pesquisa, não foram muito exploradas pelos autores; apenas 

5, entre 27, as apresentaram em seus resumos; num dos trabalhos, 

há hipótese, mas não questão de pesquisa.

Objetivos

Criatividade no ensino de instrumento ou canto (3)

“− Erigir um procedimento teórico-prático de integração de 

som, respiração e movimento, na performance do canto.”

“− Descobrir de que modo músicos se comportam durante 

atividades musicais, como utilizam seus instrumentos e seu 

corpo no desenvolvimento da linguagem musical e durante tais 

atividades.”

“− Verificar se o professor de piano é capaz de proporcionar o 

envolvimento do aluno por meio do desenvolvimento da sua 

autonomia.”

Formação do professor (3)

“− Investigar o desenvolvimento de ações pedagógicas em Edu-

cação Musical a partir da constituição de um grupo de professo-

ras atuantes em turmas de educação infantil.”
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“− Verificar como se dá a didática da música em escolas públicas 

de ensino fundamental no Rio de Janeiro.”

“− Investigar as práticas de avaliação de professores de música 

em Salvador, BA, em escolas públicas e privadas, escolas de 

música e ONGs.”

Questões sociais e de saúde (5)

“− Criar uma técnica musicoterápica baseada na logoterapia.”

“− Descobrir meios facilitadores do processo de inclusão de 

pessoas com deficiência visual ao ensino da música.”

“− Demonstrar que atividades musicais podem contribuir para 

alterar comportamentos patológicos de pacientes internados.”

“− Verificar se processos de interação social levam à mobiliza-

ção do sistema de significação individual das pessoas envolvidas 

no processo de musicalização, fazendo-as adotar procedimen-

tos criativos com independência e a construção de atitudes de 

cooperação e autonomia.” 

“− Conhecer os processos de ensino e aprendizagem dos Alabês, 

em terreiros de candomblé, caracterizados como não formais.”

Desenvolvimento do pensamento criativo (8)

“− Estimular a imaginação e a criatividade de crianças pela es-

cuta de obras contemporâneas.”

“− Estudar os processos de criação musical em músicos.”

“− Apresentar um tipo de Educação Musical que leve em conta 

a diversidade das sonoridades, outras possibilidades de fazer 

musical e que se centre em especial na criação e no desenvol-

vimento da escuta sensível; descobrir de que modo músicos se 

comportam durante atividades musicais e utilizam seus ins-

trumentos no desenvolvimento da linguagem musical e como 

utilizam seu corpo durante tais atividades.”

“− Ampliar a consciência dos educandos, a partir do uso do 

corpo, da imaginação, da intuição, do sonho, enfatizando-se os 

aspectos lúdicos e prazerosos.”
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“− Saber de que modo se dá a presença da criatividade em ati-

vidades de composição musical com alunos da escola básica.”

“− Verificar de que modo se dá a imersão de crianças de educa-

ção infantil no universo sonoro, identificando-se o que a autora 

denomina ‘barulhar’ como experiência significativa da cultura 

da infância.”

“− Compreender o que é musicalidade.”

“− Delinear os elementos e forças presentes num ambiente que 

incorpora a interação eletroacústica.”

Música e desenvolvimento humano (1)

“− Demonstrar o que muda na sensação de escuta ao se mudar a 

imagem do pensamento.”

Música e tecnologia (1)

“− Criar um produto de ensino multimídia de música e 

tecnologia.”

Integração de linguagens (1)

“− Demonstrar que a cena teatral pode ser compreendida a par-

tir de bases musicais, pela identidade de tempo entre as duas 

áreas; educar o ator para a musicalidade da cena, a partir da 

escuta, da consciência da escuta e do corpo, considerado por ele 

o centro da atuação musical.”

Papel do compositor (1)

“− Verificar se o compositor, de fato, tem um papel a cumprir 

em situações de interação coletiva.”

Síntese

Os itens contemplados no estudo dos objetivos apresentados 

foram os mesmos dos encontrados nas questões de pesquisa, com 

um acréscimo: formação do professor de música/Educação Musi-

cal. O número de respondentes a esta questão foi de 23, maior do 

que os que explicitaram a questão de pesquisa, que eram 16. Ao 
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que parece, os objetivos são mais valorizados pelos pesquisadores 

estudados do que as questões de pesquisa às quais os objetivos 

deveriam responder. 

O critério preferido pelos autores em relação aos objetivos 

de suas pesquisas foi a questão do Desenvolvimento do pen-

samento criativo, com oito teses. Em seguida, vem a temática 

que relaciona Música e questões sociais ou Música e saúde, 

temática abordada em cinco teses. Criatividade no ensino de ins-

trumento ou canto e Formação do professor tiveram três teses 

defendidas cada. Música e desenvolvimento humano, Música 

e tecnologia, Integração de linguagens e O papel do composi-

tor tiveram uma tese defendida cada. 

Quatro trabalhos não explicitaram seus objetivos de pesquisa 

no resumo. 

Metodologia

O exame dos textos que informam a respeito do conteúdo me-

todológico da pesquisa revela a adoção, pelos autores das teses, 

dos seguintes critérios metodológicos: trabalhos de cunho teórico, 

baseados na observação e coleta de dados, trabalhos de caráter prá-

tico-teórico, e um trabalho com metodologia não explicitada. 

Trabalhos de cunho teórico

Neste item, foram colocados os trabalhos de Observação não 

participante (5), os Estudos de caso (3) e o que se coloca como 

De caráter histórico-cultural (1), num total de 9 trabalhos. 

Observação não participante (5)

“− Observação de dois músicos criadores. Análise do material 

coletado.”

“− Observação de pacientes de múltiplas instituições de tra-

tamento durante experiências musicais, em busca de possíveis 

alterações em seu comportamento; entrevistas com cuidadores 

e técnicos.”
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“− Observação não participante; cinco músicos foram observa-

dos em atuação tanto de performance quanto de criação musical. 

Buscou-se aproximação entre as áreas de produção musical e 

educacional.” 

“− Observação da ação do professor, levantamento da opinião 

dos alunos e professores, análise dos programas de ensino en-

contrados. O material foi analisado em confronto com as ten-

dências encontradas na história do ensino de música no Brasil 

no século XX.” 

“− Observação e coleta de dados relativos ao conhecimento de 

ritmos e cantos do candomblé e do papel da imitação, da repeti-

ção e dos improvisos criativos. Recursos: entrevistas e gravações 

em vídeo.”

Estudo de caso (3)

“− Estudo de caso; procedimentos: aplicação experimental da 

abordagem conhecida como CLATEC a uma amostra mista, 

com educandos videntes e não videntes; consulta a documentos 

nacionais e internacionais referentes à educação integral do ci-

dadão e à educação de pessoas com deficiência visual.”

“− Estudo de caso; dados colhidos por observação e em entre-

vistas, centradas em questões de autonomia aliada ao ensino do 

piano.”

“− Estudo de caso, realizado com uma turma de 2º ano do en-

sino fundamental. Coleta de dados: observação e registro em 

vídeo, grupos focais com os alunos e entrevistas semiestrutura-

das e de reflexão.”

Enfoque histórico-cultural (1)

“− Enfoque histórico-cultural, busca de gênese, estrutura e 

função da musicalidade em diferentes momentos históricos.”

Trabalhos de caráter prático-teórico (14)

Neste item estão englobadas as seguintes orientações metodoló-

gicas: as experiências práticas (4), as observações participantes 
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(3) e as pesquisas-ação (2). Neste último item, os autores não in-

formam os critérios adotados e nem as ferramentas utilizadas, mas 

apenas o título: “pesquisa-ação”. Mencione-se, ainda, trabalhos 

que demonstram interesse na criação de ferramentas (4), que 

englobam testagens de produtos e modelos de aprendizagem. Há, 

ainda, uma proposta de criação de metodologia para o ensino 

de instrumento (1). 

Experiências práticas (4)

“− Trabalho a partir de experiências didáticas, em que a cria-

ção musical é enfatizada a partir da disponibilidade corporal e 

vocal.”

“− Aplicação de dados de análise de obra contemporânea a um 

grupo de crianças.”

“− Demonstração de que a cena teatral pode ser compreendida 

a partir de bases musicais, pela identidade de tempo entre as 

duas áreas; educar o ator para a musicalidade da cena, a partir da 

escuta, da consciência da escuta e do corpo, considerado por ele 

o centro da atuação musical.”

“− Atividades realizadas em Oficinas de Música com a duração 

de 60 horas, em que os sujeitos da pesquisa eram instados a 

desenvolver atitudes criativas e reflexivas a respeito de ativi-

dades musicais – apreciação musical, criação e recriação. Uso 

de recursos do Método Clínico para mapear as respostas dos 

participantes, com pré-testes e pós-testes de música, cuja forma 

já fora criada em pesquisa anterior.” 

Observação participante (3)

“− Observação participante e análise de conteúdos.”

“− Observação participante. Constatou-se que as crianças ob-

servadas faziam composições e improvisações, em contexto de 

brincadeira e jogo.”

“− Observação participante. Expressão subjetiva através do 

corpo e da linguagem, na experiência lúdica e prazerosa.”
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Pesquisa-ação (2)

“− Pesquisa-ação.”

“− Pesquisa-ação.” 

Criação de ferramentas (4)

“− Testagem de produto com grupo de voluntários, num traba-

lho de criação de laboratório de música eletroacústica.”

“− Verificação da eficácia de produto junto a um pequeno grupo 

de voluntários. Trata-se de um estudo introdutório sobre algo 

que, com certeza, está revolucionando os paradigmas da criação 

e execução musical.” 

“− Apresentação de exemplos de trabalhos composicionais; 

criação de ferramentas digitais destinadas a permitir a compo-

sição de modelagens sonoras em contextos interativos; jogos em 

rede, em que regras de interação são trabalhadas de modo a não 

prejudicar a autonomia criativa dos jogadores.”

“− Apresentação de modelo baseado na escuta, no movimento 

e na execução, em que o jogo e a improvisação cênico-musical 

ocorrem simultaneamente.” 

Construção de metodologia para o ensino de instrumento (1)

“− Construção de metodologia de ensino baseada no desen-

volvimento da linguagem musical e na consciência harmônica, 

considerada importante, pelo fato de se tratar de ensino de ins-

trumentos melódicos. Proposta: criação de conteúdos.”

Metodologia não determinada (1)

Existe, ainda, um trabalho que não determina a metodologia 

utilizada, embora mencione entrevistas e questionários:

“− A coleta se deu por questionários e entrevistas, em que se pro-

curou conhecer a ideia de avaliação por parte dos professores.”

Fundamentação teórica

Neste item, revelam-se duas maneiras de citar: aquela que não 

menciona autores específicos, mas campos de estudos; a que cita 
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determinados autores. Alguns resumos contêm mais de um autor 

ou campo de estudos, motivo pelo qual o número de ocorrências 

aqui trazidas é superior ao número de resumos. A seguir, apresen-

ta-se a especificação dessas tendências, conforme informadas nos 

resumos. 

Fundamentações que não mencionam autor, mas campos de es-

tudo, conceitos e abordagens pedagógicas (13)

Campos de estudos (6)

“− Logoterapia”

“− Estruturalismo psico-sócio-genético (Escola de Genebra)”

“− Psicologia genética” 

“− Estudos etnográficos”

“− Estudos etnomusicológicos”

“− Estudos do candomblé”

Conceitos (3)

“− Conceito de circulação (Bakhtin)”

“− Conceito de ‘mousiké’”

“− Conceito de cronotipo artístico (Pavis)”

Abordagens pedagógicas (4)

“− Pedagogos musicais da segunda geração”

“− Autores ligados aos processos de ensino em contextos liga-

dos à cultura popular”

“− Abordagem Pontes”

“− Abordagem CLATEC (Swanwick)” 

Informações que citam autores específicos (13)

“− Vygotsky e Bakhtin”

“− Vygotsky” 

“− Ilse Mitteldorf”

“− Nattiez, Molino e Bakhtin, Koellreutter”

“− Dan Scott, Nietzsche, Bergson, Deleuze e Guattari”

“− Pavis”
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“− Deleuze e Guattari”

“− Morin, Bauman, Certau e Ginzburg, Sennet; Read, Ostro-

ver, Teixeira, Mendes, Vygotsky, Bardin, Triviños”

“− Piaget”

“− Psicologia genética de Piaget”

“− Csikszentmihalyi”

“− Keith Swanwick”

“− Merrian e Backer, Arroyo e Kleber”

Síntese 

Nos seis campos citados – Logoterapia, Estruturalismo psico-

-sócio-genético, Psicologia genética, Estudos etnográficos, Estudos 

etnomusicológicos e Estudos do Candomblé – estão representadas 

as áreas da Psicologia, Sociologia, Etnografia e Etnomusicologia. 

Campos referentes à Educação, Educação Musical ou Ensino Ar-

tístico, de maneira geral, não são citados. 

Os três conceitos mencionados – de circulação, de “mousiké” 

e de cronotipo artístico – não tratam de música. O primeiro deles 

refere-se à circulação de notícias (Bakhtin) e está ligado à Linguís-

tica; o segundo vincula-se à Estética e o terceiro à Crítica teatral. 

Essa condição denota que a área da Educação Musical ainda 

não se sente suficientemente forte para se sustentar sem o apoio de 

outros campos das ciências humanas. Nos trabalhos examinados, o 

pensar a Arte parece, ainda, longínquo dos estudos da criatividade, 

da Arte e da Música. 

As abordagens pedagógicas citadas são, entre os múltiplos as-

suntos apresentados, as que mais se relacionam com a Música e 

a Educação Musical. Os pedagogos musicais da segunda geração 

são a base das abordagens da música contemporânea e os que mais 

tratam dos aspectos criativos da Educação Musical. Autores liga-

dos à cultura popular, embora não sejam, necessariamente, ligados 

à música, a reconhecem como uma das mais fortes manifestações 

desse campo. Tanto a abordagem CLATEC quanto a Abordagem 

Pontes tratam especificamente do ensino de Música, a primeira 
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delas idealizada e desenvolvida por Keith Swanwick e a segunda, 

por Alda Oliveira, da Universidade Federal da Bahia. No conjunto 

desse item, que teve 13 citações, apenas 4 referem-se a algum tipo 

de fundamentação específica da área de Educação Musical. 

Quanto aos autores citados como fundamentação teórica dos 

trabalhos em estudo, a mais importante característica observada 

é a pulverização. Um rápido exame da lista de autores atesta essa 

afirmação: nos resumos estudados, em que 13 citam autores sem 

vinculá-los a linhas de pensamento, Vygotsky é citado 3 vezes; 

Keith Swanwick, Piaget, Bakhtin e a dupla Deleuze/Guattari, 2 

vezes. Os demais – Ilse Mitteldorf, Nattiez, Molino, Koellreutter, 

Dan Scott, Nietzsche, Bergson, Pavis, Certau e Ginzburg, Morin, 

Bauman Sennet; Read, Ostrover, Teixeira, Mendes e Csikszent-

mihalyi – são citados 1 vez cada, num total de 17. 

A grande quantidade de autores citados (28) sem vínculo a teo-

rias ou campos conceituais dá-se pelo fato de alguns dos pesquisa-

dores mencionarem vários autores em sua fundamentação. Há uma 

tese que cita 11 autores como fundamentação teórica; três outras 

citam 4 autores cada e uma cita 5. As demais citam 1 ou 2 autores. 

Do conjunto de autores citados, apenas quatro são educadores 

musicais: Keith Swanwick, inglês; Koellreutter, alemão, durante 

anos radicado no Brasil; Margarete Arroyo e Magali Kleber, bra-

sileiras, docentes universitárias e com atuação de destaque entre 

educadores musicais. Alguns são ligados à Arte-Educação, como 

Read e Ostrower, e ao Teatro, como Pavis. Uma é autora de téc-

nica vocal aliada à respiração. Os demais são representantes da 

Psicologia, da Filosofia e da Linguística. Mais uma vez, nota-se 

que a área ainda carece de embasamento próprio, tendo de lançar 

mão de conhecimento gerado em outras áreas, não porque não haja 

autores importantes no campo da Educação Musical e da Música. 

Se, por um lado, é interessante o diálogo com outras áreas do conhe-

cimento, o que enriquece a reflexão e as formas de análise a partir 

de perspectivas diversas, por outro, a pouca menção de autores do 

campo específico da Educação Musical e do desenvolvimento do 
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pensamento criativo denota certa fragilidade de área, que é preciso 

combater. A constatação apontada pode servir de base a futuras in-

vestigações a respeito dos motivos que levam o campo a se dispersar 

em tantas possibilidades e, às vezes, perder o foco. 

Justificativas

“− Necessidade de reflexão a respeito da institucionalização 

do ensino de música, por servir a propósitos ideológicos e 

mercantilistas.”

“− Importância da inclusão na sociedade de pessoas com 

deficiência.”

“− Caráter prazeroso da atividade musical e resultados podem 

auxiliar a realização de um mapeamento de atividades musicais 

possíveis de serem desenvolvidas com os pacientes, com suges-

tões de atividade, e conexão desses procedimentos à Teoria da 

Musicoterapia.”

“− As amplas mudanças ocorridas no século XX, que amplia-

ram o material sonoro para a elaboração musical, aumentando 

consideravelmente a gama de sons considerados musicais.”

“− Conceitos de gravação e edição de timbres passam a fazer 

parte do dia a dia do músico, tanto quanto os compassos e acor-

des, e necessitam de ferramentas de ensino específicas para sua 

compreensão.”

Síntese

Apenas cinco resumos explicitaram justificativa para a pesqui-

sa. Nenhum deles coincide com o outro. Um aponta razões socio-

políticas; outro chama a atenção para a importância da inclusão de 

pessoas com deficiência na sociedade. O terceiro trabalho reconhe-

ce na música um fenômeno adequado às sessões de Musicoterapia, 

pelo seu caráter prazeroso e os resultados obtidos nos tratamentos 

musicoterápicos. Outro texto chama atenção para as mudanças 

ocorridas em todas as áreas durante o século XX e como elas in-

fluenciaram a ampliação do material sonoro disponível. A última 
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destaca a relação música/tecnologia no cotidiano do músico e pede 

por pesquisas que auxiliem a encontrar ferramentas específicas 

para lidar com material musical com auxílio da tecnologia.

Resultados encontrados ou almejados

Criatividade em ações pedagógicas (16)

“− Possibilidade de constituição de um grupo de investigação-

-ação, por meio do qual professoras que atuam em educação 

infantil podem desenvolver ações pedagógicas em Educação 

Musical.” 

“− Verificação da possibilidade de promoção do ensino de 

música mediante múltiplas atividades, envolvendo educandos 

comuns e com deficiência visual, seguindo as orientações da 

educação contemporânea e contribuindo para a formação cidadã 

dos jovens contemplados.”

“− A partir do caso estudado – formação do professor de música 

e circulação da linguagem – inferiram-se aspectos gerais em 

que a articulação discutida se apresentou como possibilidade, 

contribuindo para se pensar a relação entre a música e seu ensino 

hoje.”

“− Estudo introdutório de música e tecnologia, considerado 

revolucionário em relação aos paradigmas da criação e execução 

musical.”

“− Foi criado um modelo baseado no trinômio Escuta-Escrita-

-Execução, em que a improvisação e o jogo são trabalhados de 

forma simultânea, estabelecendo uma rede de ações que propi-

cia o exercício conjunto da criação, da pesquisa e do aprendi-

zado técnico. A formação musical para o teatro, aqui proposta, 

contempla as necessidades específicas da cena e proporciona ao 

ator autonomia de criação e construção de conhecimento nesse 

campo.” 

“− A opção pela soundscape composition ocorreu por se acreditar 

que tal música, ao colocar o ouvinte-compositor numa relação 

íntima com o ambiente sonoro, vem ao encontro de uma Edu-
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cação Musical fundada na ideia de escuta como forma de pen-

samento e ato de criação, que envolve o homem e a sonoridade 

ao seu redor.”

“− A criação de produto de ensino multimídia sobre Música 

e tecnologia, baseado em experiências práticas de ensino, com 

voluntários, é um estudo introdutório sobre algo revolucionário 

quanto aos paradigmas da criação e execução musical.”

“− A análise e discussão dos resultados permitiram não apenas 

confirmar a hipótese central da pesquisa – do papel do ambiente 

no desenvolvimento da autonomia – mas, também, oferecer as 

sugestões metodológicas propostas.”

“− O trabalho teve como foco as regras de interação e o estudo 

de como elas podem ser projetadas para proporcionar intera-

ções cujo resultado seja esteticamente atraente e que ao mesmo 

tempo não restrinjam excessivamente a autonomia criativa dos 

jogadores. Essas regras são aplicáveis tanto no contexto da Arte-

-Educação quanto no da performance.” 

“− Os resultados revelam que as dimensões da aprendizagem 

criativa se articulam nas atividades de composição em grupo, 

apresentação e crítica musical das produções dos alunos, em 

um ciclo que aciona processos de estabilização e desestabili-

zação de ideias de música construídas intersubjetivamente em 

sala de aula.”

“− O estudo visa contribuir para fornecer dados de condutas 

psicossociais musicais, para que se possa pensar acerca de proce-

dimentos em um ambiente de Educação Musical construtivista 

e interacionista e na importância de se trabalhar a cooperação 

para a inclusão de todos em processo de musicalização.”

“− Cinco tendências didáticas foram reveladas, comprovando 

o sincronismo e o diacronismo em relação à prática observada – 

tendências: tradicional, escolanovista, criativa, contextualista e 

‘pró-criatividade’.”

“− As crianças compreendem a música como um jogo sonoro de 

regras em movimento dinâmico, organizando mundos de sen-
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tido que, ao colocar elementos musicais em relação a elementos 

culturais, revelam a dimensão ficcional da música.”

“− O estudo pretende contribuir para a área de formação criativa 

dos professores de música, à medida que apresenta um panora-

ma acerca das práticas avaliativas dos professores de música de 

Salvador e apresenta sugestões para uma formação em avaliação 

articulada para diversos contextos de ensino.”

“− É possível estabelecer uma interação entre os dois universos 

em que ocorrem o ensino e aprendizagem dos percussionistas 

de Salvador, Bahia; professores da área de Educação Musical 

podem aprender com esta experiência; contribuímos para forta-

lecer a consciência da preservação do valor cultural mais signifi-

cativo da herança africana entre nós – o de sua religião”. 

Criatividade como ferramenta de desenvolvimento humano (7)

“− A Logomúsica foi construída nos pilares do noético, do pro-

tagonismo, do dialógico e da criatividade musical coletiva, reve-

lando-se uma ferramenta valiosa na promoção da saúde mental.”

“− Por meio da atividade criadora, o sujeito pode afirmar-se a si 

mesmo. O trabalho pode contribuir para o surgimento de novas 

reflexões, hipóteses, estudos e pesquisas no âmbito da Pedago-

gia Musical e do repertório contemporâneo e, principalmente, 

na formação e postura didática de futuros professores de música 

e musicalização.” 

“− Pela atividade criadora musical, sujeitos podem (re)criar a si 

mesmos, suas relações, seus fazeres, suas produções estéticas, 

suas possibilidades de vida, inovando, aprimorando e qualifi-

cando continuamente em seus percursos de vida.”

“− Crítica à instituição escolar, ancorada em valores ideológicos 

e mercantilistas que limitam a expressão musical, domesticando e 

solapando as possibilidades musicais expressivas e criativas do 

homem, e mostra caminhos de transformação mediante a vi-

vificação de condições ontológicas emancipadoras, igualdade, 

liberdade, vontade, ética, imaginação e criação, experimentadas 

em meio a relações autênticas e de convivência.”
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“− A reflexão acerca da relação corpo/voz aponta para um esta-

do de dissolução de fronteiras; a vivência deste processo experi-

mental revela-se como possibilidade de ocupação das zonas de 

fronteira – entre as diversas linguagens artísticas, entre o ‘eu’ e o 

‘outro’ – constituindo-se assim em experiência de comunhão.”

“− Como a música é prática comum à maioria das pessoas e 

acessível a não musicistas, as atividades musicais foram desen-

volvidas entre pacientes, cuidadores e técnicos, dentro de suas 

possibilidades, com práticas musicais acessíveis aos seus conhe-

cimentos, sugeridas por eles, valorizando suas histórias de vida, 

o que resultou em ganhos para todos.” 

“− Os resultados apontam para a importância da aprendiza-

gem criativa na constituição da intersubjetividade dos alunos, 

desenvolvimento do pensamento crítico e da autonomia.”

Observação de resultados

Há dois grandes grupos decorrentes do exame dos resultados: 

um que examina as possibilidades da criatividade como ação 

pedagógica, e outro que a estuda como ferramenta de desen-

volvimento humano. As que empregam a criatividade na ação 

pedagógica trabalharam em perspectivas diversas, abrindo espaço 

para professores não músicos desenvolverem atividades musicais 

em sala de aula: criação de grupo de pesquisa-ação com professo-

res de educação infantil; trabalho com deficientes visuais; forma-

ção do professor de música; estudo da relação música/tecnologia, 

integração música/teatro, jogos de interação de caráter improvisa-

tório; relação composição/ambiente sonoro; composição coletiva; 

tendências educativas que contemplam ou não a criatividade. 

No que se refere à contribuição da criatividade para o desen-

volvimento humano, as teses a consideram promotora da saúde 

mental; gatilho para a reinvenção do sujeito, de suas relações e fa-

zeres; atividade transformadora e emancipadora; importante na 

construção da intersubjetividade; agente do pensamento crítico e 

da autonomia. 
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Dissertações de mestrado (12)

Número de dissertações examinadas

Quadro 3.19 – Informações colhidas nos resumos

Itens Informação 

presente 

Informação 

ausente

Questões de pesquisa 9 3

Hipótese 1 11

Objetivo 10 2

Metodologia 11 1

Fundamentação Teórica 17* 1

Justificativa 2 10

Resultados alcançados ou esperados 10 2

* Neste item, o número de respostas não coincide com o número de dissertações pelo fato de 

diversos autores citarem muitos nomes. Ver na síntese a explicação.

Questões de pesquisa (9)

Formação musical (5)

“− Qual é o caráter dado à formação musical das escolas de mú-

sica na cidade do Rio de Janeiro – criativo ou reprodutivo?”

“− Como o estagiário de música realizou articulações pedagó-

gicas (‘Pontes’) para o desenvolvimento da criatividade musical 

do aluno de iniciação musical, da ótica da Abordagem Pontes?”

“− Quais são as dificuldades encontradas no sistema educacio-

nal que levam à ausência de música como área de conhecimento 

no currículo básico?”

“− É possível elaborar um ensino significativo de improvisação 

musical nas escolas que trabalham com a performance musical, 

ou esta seria uma tarefa a se contrapor à natureza do que vem a 

ser a improvisação?”

“− É o canto coral espaço para a Educação Musical?”

Natureza do conhecimento musical (4)

“− Como se dá a construção do conhecimento musical?”

“− Como ocorrem os processos de ensino/aprendizagem no 

contexto da música contemporânea?”

Miolo_Ciranda_de_sons_(GRAFICA).indd   87Miolo_Ciranda_de_sons_(GRAFICA).indd   87 27/01/2016   16:01:5927/01/2016   16:01:59



88  MARISA TRENCH DE OLIVEIRA FONTERRADA

“− Como se dá a criatividade e quais são os efeitos de sua inserção 

na Educação Musical como parte do ensino/aprendizagem?”

“− Quais são as possibilidades de investigação das condições 

facilitadoras da criatividade, além dos meios para medi-la bus-

cando resultados preditivos?”

Síntese

Cinco trabalhos preocupam-se com a questão da formação mu-

sical, em suas diferentes formas – o caráter do ensino; como opera 

o estagiário de licenciatura em Música diante de uma determinada 

metodologia; as dificuldades enfrentadas na educação básica; a 

construção de um ensino significativo; a inserção do canto coral 

no espaço da Educação Musical. Essas questões são interessantes, 

coerentes e atuais, ainda mais no momento presente, em que há 

grande expectativa a respeito das formas como ocorre ou ocorrerá a 

inserção da música na educação básica. 

Outros quatro trabalhos querem saber acerca da natureza do 

conhecimento musical: como se dá de maneira geral, e no contexto 

da música contemporânea; quais são os seus efeitos no processo de 

ensino e aprendizagem; investigação dos agentes facilitadores 

da criatividade e dos meios para medi-la, buscando resultados 

preditivos. 

Essas questões estão em conformidade com o momento, em que 

se espera a inserção da música nos currículos da educação básica.

Hipótese (1)

Natureza e condições do conhecimento musical

“− Há uma lacuna entre a produção musical contemporânea e o 

conhecimento que o público estudantil recebe dela, principal-

mente nas instituições de ensino básico.”

Síntese

Apenas um trabalho, no conjunto de doze, preocupa-se em lan-

çar uma hipótese de pesquisa, atribuindo a quase ausência da Mú-
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sica no ensino básico à lacuna detectada entre a produção musical 

e o público de alunos. Formalmente, parece que os pesquisadores 

não reconhecem a hipótese como parte importante de constar nos 

resumos de trabalhos científicos, embora ela seja, em certos casos, 

o gatilho para a construção de objetivos. 

Objetivos (10)

Os objetivos dividem-se em dois eixos: Formação musical e 

Natureza do conhecimento musical, respectivamente com 7 

e 3 trabalhos. Duas dissertações não apontaram objetivos em seus 

resumos. 

Formação musical (7)

“− Refletir acerca das dificuldades encontradas no sistema edu-

cacional, que levam à ausência da Música como área de conheci-

mento no currículo básico.”

“− Aproximar a prática educacional dos sujeitos da pesquisa a 

um repertório que contemplasse novas possibilidades de ouvir e 

fazer música.”

“− Investigar a criatividade e os efeitos de sua inserção na Edu-

cação Musical, como parte do processo ensino/aprendizagem, 

relacionando-a com a prática e a vivência dos fundamentos bá-

sicos da composição.”

“− Visualizar a prática de canto coral como espaço de Educação 

Musical, enfatizando atividades de criação.”

“− Estruturar uma proposta inicial de ensino de música, 

com ênfase na criação musical, que seja aplicável ao ensino 

fundamental.”

“− Investigar os processos de produção de discursos musicais de 

indivíduos não especialistas em música, estudantes de Pedago-

gia da Unirio na disciplina Artes e Educação.”

“− Discutir os conceitos de improvisação musical e de apren-

dizagem significativa; promover cursos e oportunidades de im-

provisação em escolas que têm a performance como modelo de 

ensino musical; oferecer aos estudantes e professores de música 
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alguns paradigmas metodológicos que poderão fazer da impro-

visação uma das disciplinas dos cursos de prática instrumental 

ou canto.”

Natureza do conhecimento musical (3)

“− Analisar e discutir o caráter criativo ou reprodutivo da for-

mação musical em escolas especializadas do Rio de Janeiro.”

“− Conhecer como se dá a construção do conhecimento mu-

sical e analisar os processos de construção do conhecimento 

musical.”

“− Investigar as condições facilitadoras da criatividade, além 

dos meios para medi-la buscando resultados preditivos.”

Síntese 

Os objetivos são a parte que, em geral, comparece aos resumos, 

pois são eles que determinam os rumos da pesquisa e os resultados 

alcançados ou esperados. No entanto, mesmo assim, 10 autores 

explicitaram objetivos em seus resumos, enquanto 2 deixaram de 

fazê-lo. 

Metodologia (11)

Observação não participante (1)

“− Entrevistas realizadas com professores e alunos em quatro 

escolas da cidade do Rio de Janeiro, a partir das histórias de vida 

e relatos dos interlocutores.”

Estudo de caso (1)

“− Estudo de caso com um estagiário matriculado na disci-

plina Prática de Ensino do curso de graduação de licenciatura 

em Música da Escola de Música da Universidade Federal da 

Bahia, Brasil; leitura e discussão de textos de diferentes autores, 

exercícios práticos para o desenvolvimento da mente criativa, 

participação no desenvolvimento de planos de aula; reflexão a 

respeito do que foi feito em classe; discussão acerca da práxis 
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desenvolvida em sala de aula; observação do estágio, para coleta 

de dados necessários à pesquisa; análise dos dados a partir do 

cruzamento das informações coletadas em anotações dos diários 

de campo, materiais gravados em áudio e vídeo, fichas de obser-

vação e entrevista semiestruturada com o estagiário.” 

História de vida (1) – apresentação das fontes geradoras da 

pesquisa: 

“− Questionário respondido pelos alunos /.../ com o intuito de 

verificar como se dá a relação dos estudantes de música da gra-

duação com a improvisação; montagem, ensaios e execução da 

peça ‘Móbile’, uma obra musical de cunho didático, de autoria 

do mestrando, criada especificamente para a pesquisa; depoi-

mentos de pessoas ligadas à improvisação e à Educação Musical; 

revisão bibliográfica de teses e dissertações que abordam a im-

provisação sobre os prismas científico, pedagógico e filosófico; 

discussão dos resultados da pesquisa, mediante diálogo com as 

teorias apontadas.”

Observação participante (6)

“− Observação e transcrições de quinze aulas com periodicida-

de semanal com 5 alunos de 9 a 13 anos.”

“− Prática em sala de aula; proporcionar aos alunos momentos 

de descoberta e desenvolvimento de seu potencial criativo.”

“− Abordagem qualitativa de caráter intervencionista com ob-

servação participante; descrição, a análise e a interpretação de 

dados.”

“− Elaboração de proposta de trabalho de canto coral inseri-

do em um processo de Educação Musical. As aulas aplicadas 

foram filmadas e avaliadas de acordo com o referencial teórico 

adotado.” 

“− Estruturação de procedimentos básicos de Educação Musi-

cal criativa; proposta de atividades que utilizou a música como 

elemento importante para a formação do aluno; consideração 
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das contribuições musicais trazidas pelos alunos como elemen-

tos a serem utilizados e desenvolvidos em aula.”

“− Promoção de atividades musicais a partir da prática – per-

cepção, performance e composição; observação de como estes 

indivíduos desenvolvem a atividade de criação musical e como 

constroem seus discursos musicais. A proposta musical aplicada 

aos grupos de estudantes foi construída a partir dos interesses 

musicais deflagrados pelos estudantes; análise de resultados.”

Análise comparativa (2)

“− Investigação comparativa da performance da criatividade 

com crianças do projeto ‘Música para Bebês/ UFRGS’ (dos 3 

aos 24 meses) em 2002 e crianças sem Educação Musical formal, 

aos 7 anos de idade; havia dois grupos de crianças em cada faixa 

etária, um com e outro sem educação formal de música, nas 

mesmas condições de idades e escolarização. Foi criado um ins-

trumento de medida a partir do Teste das Fábulas, e dos testes 

divergentes de Guilford (1950). O levantamento dos resultados 

seguiu critérios muito próximos dos testes de Torrance (2004), 

versão brasileira adaptada por Wechsler – ‘Pensando Criativa-

mente com Figuras e Pensando Criativamente com Palavras’; 

para análises estatísticas foram utilizadas: Teste de Student, 

Correlação de Pearson e Anova. Software utilizado: SPSS 13, e 

Excel 2007.”

“− Análise comparativa entre o método de Educação Musical 

de Edgar Willems e as propostas de educação sonora e musical 

apresentadas por Murray Schafer; análise das diferenças e seme-

lhanças entre as ideias dos dois educadores, apontando suas con-

vergências, divergências e pontos em que estas se completam.”

Síntese

As metodologias encontradas foram: observação participan-

te, observação não participante, estudo de caso, história de 

vida e análise comparativa. A observação participante foi a 

metodologia preferida dos pesquisadores: ocorreu 6 vezes em 11. 
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A análise comparativa foi encontrada em 2 trabalhos, enquanto 

a observação não participante, a história de vida e o estudo de 

caso foram encontrados em 1 dissertação cada. É importante notar 

a preferência pela observação participante, em que o pesquisador 

toma parte ativa na ação, dividindo as atribuições de observador e 

participante. 

Fundamentação teórica

Campos de estudos, abordagens pedagógicas e concepções

Filosofia e Educação (6)

“− Concepções de educação que visualizam o professor como 

coordenador, e os alunos como agentes ativos.”

“− Trabalhos desenvolvidos que estimulam a criação musical.”

“− Teoria da aprendizagem significativa de David Paul Au-

subel, que explica diversos aspectos da aprendizagem relativa 

ao ensino geral, em que se aproveitaram os conceitos que dão 

suporte ao ensino da música e da improvisação.”

“− Abordagem cognitiva em música; a epistemologia da nature-

za do conhecimento musical com ênfase do sujeito no processo 

de aprendizagem.”

“− Fenomenologia e educação pós-moderna.”

“− Perspectiva sociointeracionista das relações de ensino e 

aprendizagem de Vygotsky.”

Educação musical (2)

“− Princípios filosóficos de Educação Musical por Swanwick.”

“− Abordagem Pontes de Alda Oliveira.”

Retórica (1)

“− Reboul”

Teoria das Representações Sociais (1) 

“− Análise de desempenho (Moscovici).”
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Fundamentações que só mencionam autores (7)

“− Adorno, Said, Jardim e Cassirer.”

“− Murray Schafer, Guy Reibel, John Paynter, Boris Porena e 

George Self.”

“− Murray Schafer e autores que contemplam o fazer musi-

cal criativo. Na Psicologia, Sakamoto e Winnicott nos aspectos 

conceituais do fenômeno criativo e sua influência no desenvol-

vimento global do ser humano.”

“− Lubart, Guilford, Torrance (versão brasileira adaptada por 

Weschler).”

“− Alda Oliveira (Abordagem Pontes).”

“− Swanwick.”

“− Edgar Willems, Murray Schafer.”

Síntese

No que se refere à fundamentação teórica, elas foram divididas 

em informações baseadas em: a) campos de estudos, abordagens 

pedagógicas ou concepções, e b) fundamentações que só mencio-

nam autores. 

Em campos de estudo, encontram-se: a) Filosofia e Educação; 

b) Educação Musical; c) Retórica e d) Teoria das Representações 

Sociais. Nos campos da Filosofia e da Educação, são indicados: 

concepções que veem o professor e o aluno em equipe colaborativa, 

trabalhos de estímulo à criação musical, aprendizagem significati-

va, abordagem cognitiva em música, fenomenologia, educação pós-

-moderna, educação na perspectiva sociointeracionista.

No campo da Educação Musical, em 12 trabalhos estudados, 

apenas 2 citam abordagens específicas da área: os princípios filo-

sóficos da Educação Musical de Keith Swanwick e a Abordagem 

Pontes, criada e conduzida por Alda Oliveira (UFBA). 

Os campos da Retórica e da Teoria das Representações Sociais 

foram citados por um autor cada. 

Nas fundamentações que citam autores, têm-se filósofos da 

música, como Adorno e Eduardo Said; sociólogos, como Cassirer; 

psicólogos como Sakamoto, Lubart (Psicologia da criatividade), 
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Guilford (Testes cognitivos sobre pensamento divergente), Tor-

rance (Testes de criatividade) e Winnicott (Psicanálise).

Entre autores ligados à Educação Musical, além dos já menciona-

dos Swanwick e Alda Oliveira, foram citados: o canadense Murray 

Schafer – duas vezes –, o francês Guy Reibel, os ingleses John Payn-

ter e George Self, o italiano Boris Porena, representantes da linha de 

educadores musicais/compositores e responsáveis pela introdução 

de metodologias criativas no ensino de música, com uma dissertação 

cada; mencione-se, também, o belga Edgar Willems, citado uma 

vez, o único pertencente à primeira geração de educadores musicais. 

Comparando-se aos trabalhos de doutorado, há mais dissertações de 

mestrado alinhadas aos educadores musicais do que teses.

Apenas um educador musical brasileiro foi citado; não foram 

citados educadores musicais de outros países da América Latina. 

Observe-se que, neste item, o número de autores citados ultra-

passa o número de dissertações, pelo fato de muitas delas citarem 

mais de um autor: um trabalho cita 5 autores, outro cita 4, ainda 

outra cita 3; depois, há um trabalho que cita 2 autores, e dois que 

citam 1 autor. 

Justificativa (2)

“− Na maior parte das vezes, a Educação Musical ocorre de 

forma a privilegiar o repertório tonal, não dando acesso a reper-

tórios existentes na produção musical contemporânea.”

“− A razão para a construção de um instrumento novo se deu 

pelo fato de não existir, até o presente momento, um teste de 

criatividade que contemplasse as idades das crianças pesquisa-

das neste estudo.”

Síntese 

Apenas dois trabalhos, em doze, apresentaram justificativa 

para a pesquisa; o primeiro mostra a necessidade de se ampliar o 

leque de experiência dos alunos pelo acesso à música contempo-

rânea e afirma que a Educação Musical, via de regra, privilegia o 

repertório tonal. O outro trabalho aborda os Testes de criatividade 
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em Música, afirmando não existirem, até a data da pesquisa, para a 

faixa etária trabalhada. 

Formalmente, parece que justificar as razões pelas quais se 

pesquisa um determinado assunto não tem sido considerado im-

portante pelos pesquisadores cujos trabalhos estão sendo aqui 

examinados. 

Resultados alcançados ou almejados (10)

Influência na prática pedagógica (9)

“− O grupo realizou a estruturação e organização sonora uti-

lizando elementos musicais e fases no processo de criação: 

improvisação, composição e interpretação; estas etapas de-

monstraram a forma de construção do conhecimento musical 

do grupo. O modo de expressar este conhecimento se deu tanto 

na forma instrumental e corporal, como na escrita da parti-

tura, que relacionou conteúdos e conceitos e esboçou, pelas 

representações gráficas, a relação do som produzido com a sua 

representação em forma analógica. A organização do objeto 

sonoro levou a uma ampliação dos fatores musicais previstos ao 

início da pesquisa, entre os quais a ampliação da capacidade de 

identificar, relacionar e modificar o objeto a partir de atividades 

de apreciação, lançando a possibilidade de se estar diante de um 

novo paradigma na Educação Musical, baseado na complexi-

dade do percurso construído pelo grupo para a organização do 

material sonoro.”

“− A partir dos resultados obtidos, acredita-se que a utilização 

de procedimentos criativos na prática educativo-musical tenha 

contribuído para a sugestão de uma proposta de reconfiguração 

do ensino musical, e na reflexão sobre a busca por alternativas 

nas estratégias pedagógico-musicais.”

“− Demonstração da eficácia da Abordagem Pontes para pro-

mover no estagiário o desenvolvimento de competências pe-

dagógicas articulatórias, que apontam o desenvolvimento da 

criatividade, aos trabalhos com quatro alunos de idade entre 

8-11 anos. As habilidades articulatórias melhoraram progres-
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sivamente com o tempo e o estagiário reconheceu os seus be-

nefícios para o próprio desenvolvimento, como professor de 

música. As crianças demonstraram habilidades criativas, tocan-

do improvisações musicais com diferentes instrumentos, como 

piano, teclado eletrônico, tambores, instrumentos de madeira e 

voz. Os resultados positivos puderam ser observados pela mo-

tivação e atitudes adequadas das crianças para explorar os sons 

e timbres dos instrumentos de música, durante os momentos 

criativos na sala de aula, pelas demonstrações constantes de pra-

zer estético, quando fizeram e escutaram suas próprias compo-

sições, maior concentração durante as atividades criativas, mais 

confiança em si mesmos. Os estudantes também exploraram 

espontaneamente até mesmo os elementos teóricos e práticos de 

música, que não foram apresentados na sala de aula, como: in-

tervalos musicais simultâneos no instrumental Orff e ao piano; 

e o uso de técnicas complexas de dedilhado durante os desem-

penhos criativos. Conclusão: a Abordagem Pontes foi um fator 

decisivo à formação do estagiário pelos resultados positivos do 

estudo. A pesquisadora acredita que um ensino musical criativo 

inspira ações criativas e musicais nos estudantes, porque, para 

desenvolver as habilidades articulatórias do professor, é impor-

tante desenvolver várias habilidades, especialmente, a criativa.”

“− Criação de repertório musical a ser utilizado em atividades 

práticas, destinadas a crianças na faixa etária de seis a oito anos, 

com o fim de despertar nelas, através da criação, a vivência dos 

sons nas mais diversificadas formas expressivas e sensibilizado-

ras, o que possibilita a criação da própria música pela criança, e 

sua participação crítica neste processo.”

“− Espera-se que o exercício do fazer musical contribua para 

uma formação mais completa dos alunos e possa acrescentar 

sugestões e novas perspectivas a educadores musicais.”

“− Conclui-se com esta pesquisa ser possível desenvolver ati-

vidades de criação musical de forma deliberada com indivíduos 

não especialistas em música e conhecer os caminhos recorren-

tes que utilizam para a produção de seus discursos musicais; 
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a atividade serviu como importante ferramenta pedagógica ao 

professor de música e mostrou possibilidades de utilização pelos 

futuros pedagogos.”

“− Conclui-se que a melhor forma de trabalhar a improvisação 

musical no ensino de instrumentos ocorre em cursos específicos, 

regulares e de longa duração, e que a aprendizagem significativa 

oferece um verdadeiro suporte ao ensino musical, que pode se 

estender para o aprendizado da improvisação. Não foi possível 

verificar se os paradigmas metodológicos, muitos deles pro-

venientes do jazz e da Educação Musical, surtiriam o mesmo 

efeito ao serem aplicados nos cursos de música tradicionais.”

“− O reflexo percebido na aplicação do trabalho prático, por 

parte dos sujeitos, foi o comprometimento e a mudança de pos-

tura ante as propostas apresentadas.”

“− Houve crescimento musical do grupo, tanto no que con-

cerne ao produto musical, quanto à percepção e à capacida-

de de expressão. Observação de interesse pelas atividades de 

criação; aprofundamento das percepções descritas pelos alunos; 

construção de conhecimento musical de forma crítica e criativa; 

descobrimento do potencial de aulas concebidas em bases dia-

lógicas, apontando uma possibilidade educacional promissora.”

Natureza do conhecimento musical (1)

“− Demonstração de que as crianças com Educação Musical/

UFRGS apresentaram médias superiores em todos os itens de cria-

tividade. Obtiveram, igualmente, mais respostas com uso de metá-

foras, nos ‘títulos expressivos’. No escopo geral dos resultados, as 

crianças com Educação Musical/UFRGS tiveram performances 

superiores tanto em quantidade quanto em qualidade de resposta.”

Síntese

O grande interesse demonstrado pelos pesquisadores ao tér-

mino da dissertação foi a questão da formação musical, em suas 

diferentes formas, com nove trabalhos, restando ao item natureza 

do conhecimento musical apenas uma dissertação. 
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Comparando-se ao encontrado no conjunto de teses que lidam 

com criação musical, pode-se dizer que a pulverização lá encontra-

da é maior do que nas dissertações de mestrado. Embora haja, aqui, 

uma grande quantidade de autores e conceitos emprestados de ou-

tras áreas, há uma expansão de referências bibliográficas específi-

cas da Educação Musical em relação às teses. São os interesses do 

pesquisador que determinam os temas das dissertações e estes estão 

focalizados, concentrando-se principalmente na formação musical, 

abrindo-se, contudo, a outras possibilidades. 
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