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Ninguém caminha sem aprender a caminhar, sem aprender a fazer o
caminho caminhando, sem aprender a refazer, a retocar o sonho por
causa do qual a gente se pôs a caminhar.
Paulo Freire
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Prefácio
Entre vivências, aprendizagens e afetos: o PET Música
– UFCA na perspectiva dos tutores
[...]é preciso ensinar os alunos a pensar, e é
impossível aprender a pensar num regime
autoritário. Pensar é procurar por si
próprio, é criticar livremente e é demonstrar
de forma autônoma. O pensamento supõe
então o jogo livre das funções intelectuais e
não o trabalho sob pressão e a repetição
verbal (PIAGET, 1998).

A ideia da elaboração de uma coletânea com artigos
que apresentassem as ações produzidas no âmbito do
Programa de Educação Tutorial (PET), do Curso de Música
da Universidade Federal do Cariri (UFCA), se originou e foi
amadurecida no cotidiano dos encontros semanais
realizados entre tutores e petianos.
Pode-se dizer que esses encontros são a alma do PET
Música, haja vista que neles se delineiam detalhadamente
todo o percurso das ações desde seu planejamento até as
reflexões posteriores. Além disso, esses momentos
sistematizam acordos de convivência, organização de
agendas, discussão de propostas, alinhamento de condutas,
dentre as inúmeras possibilidades que surgem no cotidiano
do Programa.
De tal modo, a idealização dessa publicação surgiu
do entendimento do grupo sobre a necessidade de registrar e
publicar uma parcela das experiências cotidianas do PET
Música, a partir do contexto da construção das ações,
compreendendo que a caminhada é tão importante quanto o
ponto de chegada. Assim, o cenário é das experiências
vivenciadas no PET Música e o tema dessa reflexão é a
formação que se desenvolve nesse espaço. Mas o que é
mesmo o PET Música da UFCA? Como ele se originou?

Inicialmente, é importante lembrar que a sigla PET
significa Programa de Educação Tutorial, e que este é
desenvolvido por estudantes de graduação orientados por
um tutor. As bases do Programa se alicerçam no princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão.
Nessa perspectiva, deu-se início ao grupo PET
Música da UFCA, no ano de 2011, até o momento com a
característica inusitada no contexto dessa universidade, de
estar vinculado diretamente ao MEC. Nesse período, a
UFCA ainda era um campus da UFC. O primeiro tutor foi o
professor Márcio Mattos, que esteve à frente do programa
até o ano de 2013. A partir de então, o grupo passou à tutoria
do professor Marco Antônio. Durante a gestão do professor
Márcio foi lançada a primeira coletânea de textos,
“Conexões de Saberes Musicais”, que descreve e reflete
acerca das atividades desenvolvidas durante sua tutoria.
Note-se que a UFCA emergiu como uma nova
universidade no ano de 2013. Logo, foi necessária a criação
de um novo regimento para o PET e a constituição de um
Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação (CLAA)
que contemplasse a realidade local sem perder os princípios
do Programa orientados pelo Ministério da Educação
(MEC). Desse modo, o PET Música da UFCA tem o registro
no MEC, contemplando suas exigências, a partir do dia 01 de
julho de 2015.
Por se tratar de um programa que permite ao aluno a
permanência até o final do curso, o PET promove um espaço
de múltiplas experiências ao grupo, e torna-se parte do dia a
dia dos estudantes, favorecendo uma maior aproximação
entre eles. Isso gera um ambiente de afetividades e amizades
que muitas vezes se consolidam para a vida.
Não obstante a diversidade e a mobilidade dos
bolsistas, que ocorre nesse processo, a atmosfera suscitada
motiva os participantes para a realização das atividades
coletivas. Contudo, isso não ocorre sem que haja, muitas
vezes, divergências de opiniões, observações e cobranças
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dos próprios petianos entre si, sobre ausências,
comportamentos indevidos e necessidade de maior
engajamento de alguns.
Esse exercício de autonomia e de autonomização se
apresenta como uma das principais características da
formação que se constitui nesse espaço. Nesse contexto,
entendemos o significado de autonomia e de autonomização
de acordo com Santos (2010).1
Autonomia diz respeito ainda à capacidade
dos indivíduos de pensar criticamente, de
questionar a realidade, de problematizá-la,
em termos de concepções, valores, crenças
e práticas, não aceitando as estruturas e
imposições sociais como dadas, mas como
históricas e construídas socialmente, das
quais eles também fazem parte (p. 69).
Autonomização, [...] diz respeito à maneira
como cada um luta contra os determinantes
sociais, toma decisões e faz escolhas,
assumindo sua autoria e suas
consequências. Essa compreensão abrange
também as lutas que o sujeito trava consigo
mesmo, no sentido de autossuperação de
atitudes e concepções (p. 83).

Nesse caso, o PET Música promove um espaço de
oportunidades ímpares para o estudante desenvolver a
capacidade de pensar criticamente, de questionar a
realidade e problematizá-la, considerando que estes são
colocados em posições que na maioria das vezes exige esse
tipo de exercício individual e coletivo.
A exemplo disso, podemos citar as reuniões para
planejamento das atividades, momento em que todos os
participantes argumentam sob diversos pontos de vista até
que se chegue, por um processo dialógico ou dialético, a uma
decisão que represente a visão construída pelo grupo. Isso
significa dizer que as discussões muitas vezes são resolvidas
de forma consensual através de diálogo e, em outros

momentos, o conflito de ideias resulta em uma nova forma
de ver a situação.
Outra mostra dessa perspectiva são as reuniões
realizadas pós-ação. Nesses encontros, propõe-se uma
reflexão crítica sobre o que foi concretizado,
problematizando as situações como objetivo de rever as
ações, analisando as dificuldades, os equívocos e os acertos
e, finalmente, extraindo desse exame uma visão que
promova uma prática mais otimizada. Nesses contextos, eles
tomam decisões e fazem escolhas, assumindo sua autoria e
suas consequências. De tal modo, os petianos assumem o
direcionamento de seus papéis como autores de suas
histórias no cotidiano das ações, na interlocução com seus
pares, nas reflexões a priore e a posteriore. Expressam,
assim, além da constituição da sua autonomia diante de sua
(auto) formação, seus processos de autonomização.
Esse enquadramento de situações está diretamente
ligado a autoformação dos sujeitos. Isto porque, uma vez que
passam a vivenciar seus papéis como autores e não como
meros atores do processo, se assumem responsáveis por sua
formação, deixando de ser exclusivamente objeto da
formação pensada para eles pelos outros. Nesse aspecto,
articula-se uma concepção que extrapola “o aqui” e “o
agora”, fundando um olhar que planeja e projeta o rumo de
suas histórias. Assim, entende-se que:
A autonomia está diretamente relacionada
com a capacidade e necessidade humana de
projetar, uma vez que o projeto expõe,
explicita, carrega em si a vontade, por parte
do indivíduo, de controlar as incertezas, de
constituir uma trajetória que não seja
simplesmente resultado dos determinantes
exteriores a si. Assim,embora o projeto seja
influenciado pelas relações que o indivíduo
trava com o mundo, com os outros e
consigo mesmo, ele traduz o esf orço
humano por inventar-se, por construir-se
como sujeito (SANTOS, 2010 p. 71).2
2

1

SANTOS, E. Professores-estudantes e a Construção de si como Sujeitos da Formação. Tese de
Doutorado. Fortaleza: Faced/UFC, 2010.

Idem. Paulo: Editora Paz e Terra, 2002.
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E nessa mesma direção, Freire (2002, p. 105)3 afirma
que
É com ela, a sua autonomia, penosamente
construindo-se, que a liberdade vai
preenchendo o 'espaço' antes 'habitado' por
sua dependência. Sua autonomia que se
funda na responsabilidade que vai sendo
assumida.

De tal modo, as experiências dos sujeitos se
apresentam como formadoras dessa autonomia que funciona
diretamente como parte da elaboração que eles têm
constituído, de um modo especial, nos contextos que o PET
Música proporciona, bem como no âmbito do curso de
Música como um todo.
De sorte que os trabalhos elaborados como resultado
dessas ações expressam por si o conjunto de habilidades e
competências que são elaborados nessa dinâmica de
planejamentos, atividades, reflexões e intervenções que se
processam nesse espaço denominado PET Música.
Feitos esses esclarecimentos, que mantiveram como
foco patentear a formação que é elaborada nesse diálogo
constante entre subjetividades e objetividade, no âmbito do
PET Música da UFCA, passamos a apresentar os artigos que
compõem essa coletânea.
O primeiro capítulo, intitulado Escolha da carreira
profissional: contribuição do PET – Música em Escolas
de Ensino Médio do Cariri, é de autoria dos estudantes
Elvis Nazário Paiva, Sidália Maria Martins Silva e José
Romário Oliveira da Silva. Apresenta uma pesquisa na qual
foi analisada a experiência vivenciada por acadêmicos do
curso de Música, integrantes do PET Música da UFCA, em
uma ação compartilhada com o Grupo de Trabalho para
Ações nas Escolas de Ensino Médio (GTAEEM).4 A ação
3
FREIRE, P. Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa. 21ª Edição. São Paulo:
Editora Paz e Terra, 2002.
4
O GTAEEM é um projeto da Pró-Reitoria de Ensino – PROEN, coordenado pela CFOR – Coordenadoria
Para o Fortalecimento de Qualidade de Ensino. Surgiu com o objetivo de aproximar o âmbito
universitário do ensino médio, atuando nas escolas com a apresentação dos cursos, programas da
Universidade e do processo seletivo que se dá por meio do Sistema de Seleção Unificada – SISU.

intitulada “PET nas Escolas” parte do princípio da
colaboração de acadêmicos auxiliando no meio estudantil
secundarista, mostrando as peculiaridades do curso bem
como tirando as dúvidas frequentes. Nesse processo,
buscou-se entender a contribuição da intervenção desses
estudantes nas ações realizadas pelo projeto para a definição
profissional de estudantes do Ensino Médio.
O segundo capítulo é uma contribuição dos estudos
da petiana Priscilla Grycia Sousa Silva, sob a orientação dos
tutores, intitulado A relação da percepção do ouvinte e o
contexto poético da música: a importância da semiótica
na análise musical. Essa investigação teve como campo
empírico a Oficina de Apreciação Musical (realizada pelo
PET Música), que teve como proposta desenvolver a
percepção musical dos participantes a partir dessa
experiência prática. Consistiu, portanto, em investigar em
que medida a Análise Musical contribui para compreenderse a relação entre a percepção do ouvinte e o contexto da
música. Procurou compreender de que forma os ouvintes
percebem e reagem acerca da música La Danza Macabre de
Camille Saint-Saëns.
O capítulo três, de autoria das petianas Luíza M.G.
M. Oliveira de Moura, Simone da Silva Santos, Vanessa
Leão Jacinto e Marco Antônio Silva, foi nomeado Processos
de aprendizagem de cuidados com a voz das alunas
bolsistas aplicados para professores. Discorre acerca da
aprendizagem sobre Técnica Vocal e cuidados com a voz,
desenvolvida em algumas atividades promovidas pelo PET
MÚSICA UFCA, em alunas bolsistas desse programa.
Parte-se da premissa de que a aquisição desses
conhecimentos se constituiu fator determinante para
elaboração e aplicação das oficinas de “Cuidados com a voz
para professores da rede pública de ensino”, realizadas como
ação do PET Música.
O capítulo quatro, intitulado Aprendizagem
docente através das oficinas de teoria musical
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produzidas pelo PET Música UFCA, é uma contribuição
das petianas Quézia Vieira Amorim e Thalita Thais Pereira
da Silva Barbosa. Discute sobre a realização de duas oficinas
ofertadas a partir de uma mesma abordagem, mas com
públicos diferentes. A primeira oficina ocorreu na
Universidade Federal do Cariri, com alunos recémingressos ao curso de Música. A segunda foi ofertada para
adolescentes no Projeto Social União, no bairro João Cabral,
em Juazeiro do Norte. Nessa pesquisa, destacaram-se as
oficinas de Teoria Básica realizadas pelos alunos que
compõem o PET Música UFCA, com a orientação do
professor-tutor. O trabalho reafirma a Teoria Básica como
fundamental para o processo de inicialização musical.
O quinto capítulo, Música, corpo e cena: uma ação
do PET Música para conscientização corporal na cena
musical, é de autoria de Francisco Felipe Tavares de Sousa e
Maria Regilâni Ângelo de Souza. Após ser percebida uma
carência de disciplinas que contemplem a expressão
corporal e suas vertentes no programa curricular do curso,
teve início no ano de 2017 o projeto “A Cena Musical”,
realizado por bolsistas do Programa de Educação Tutorial –
PET Música. O artigo toma o referido Projeto como campo
empírico da investigação, buscando, assim, proporcionar
uma reflexão acerca da realidade vivida por discentes do
curso de Licenciatura em Música da UFCA, em relação à
cena musical, levando em consideração a exposição de tais
alunos no âmbito musical, seja enquanto performers ou
como futuros docentes.
No sexto capítulo, O objeto da música: percepções
estéticas, mais uma vez Priscilla Grycia Sousa Silva, sob
orientação dos tutores, desenvolve uma discussão que
sugere os seguintes questionamentos: A música é portadora
de sentimentos? Qual o objetivo primeiro da música? O que
a Estética tem a dizer sobre a representação de emoções no
âmbito musical? A escrita desse artigo remete a
questionamentos originados na disciplina Estética Musical,

que deram início a um grupo de estudos sobre a temática no
PET Música. Assim, o artigo procurou, através de análise
bibliográfica, discutir a percepção acerca do objeto musical
sob o olhar do senso comum, ou seja, a Estética tradicional, e
entender como se dá a crítica de Hanslick sobre a mesma.
Para responder tais perguntas são expostos argumentos de
ambas as teorias: Música como expressão de sentimentos e
Música como forma.
No sétimo capítulo, Quéops Arsênio Rodrigues, José
Alisson Figueiredo Filho e Saulo de Oliveira Almeida
trazem uma reflexão acerca de uma das principais ações do
PET Música, o “Projeto Música no Campus”. Trata-se de
uma ação de caráter intervencionista que acontece no pátio
do campus duas vezes ao mês, durante o intervalo das aulas
no período da manhã, promovendo apresentações de curta
duração com alunos do curso de Música e artistas locais. O
artigo intitulado Análise da intervenção do Projeto
Música no campus na comunidade acadêmica empreende
uma análise do referido projeto, pela ótica do aluno bolsista,
observando os impactos e mudanças geradas na comunidade
acadêmica e principalmente na formação dos bolsistas que
produzem o evento.
Finalmente, dando um desfecho às reflexões aqui
propostas, revela-se no capítulo oito a produção das alunas
Maria Regilâni Ângelo de Souza e Priscila de Sousa
Fragoso, cujo título é Uma formação humana e musical:
reflexões acerca das atividades desenvolvidas pelo PET
Música. O artigo faz um apanhado do conjunto das
atividades realizadas pelo Programa de Educação Tutorial
(PET) Música, entre os anos de 2015 e 2016, e elabora uma
reflexão focalizando nos aspectos de formação humana e
musical.
Espera-se que o produto da presente obra motive os
leitores em geral e, em especial, os estudantes, a descobrirem
seu potencial de (auto) formadores e, deste modo, passem a
escrever novas páginas que se inscrevam numa composição
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que os reconheça como sujeitos autônomos, e como tais,
autores de suas histórias e de uma história social.
Marco Antônio Silva (Tutor)
Maria Goretti Herculano Silva

Escolha da carreira profissional: contribuição do PET
Música UFCA em escolas de ensino médio do Cariri
Elvis Nazário Paiva
Sidália Maria Martins Silva
José Romário Oliveira da Silva
Marco Antônio Silva
Maria Goretti Herculano Silva
Introdução
O presente trabalho apresenta uma pesquisa que se
propõe a analisar a experiência de acadêmicos do curso de
Música, integrantes do Programa de Educação Tutorial
(PET) Música, da Universidade Federal do Cariri (UFCA),
no Grupo de Trabalho para Ações nas Escolas de Ensino
Médio (GTAEEM), buscando entender a contribuição das
ações realizadas pelo projeto para a definição profissional de
estudantes do Ensino Médio.
Ligado intrinsecamente ao curso de Licenciatura em
Música da Universidade Federal do Cariri – UFCA, o PET
Música surgiu com o propósito de realizar, dentro do curso,
atividades que proporcionem uma formação acadêmica de
qualidade, gerando a fixação de valores que contribuam para
a cidadania e conscientização social dos alunos de
graduação. O Programa de Educação Tutorial, PET Música
UFCA, é composto por 14 bolsistas, os quais desempenham
o planejamento de estratégias para as atividades
programadas, desenvolvendo trabalhos de natureza
científica, que englobam o ensino, a pesquisa e a extensão.
São responsáveis por manter um bom rendimento durante a
graduação, dentre outros compromissos que visam a
construção de um profissional crítico e atuante.
O PET, em parceria com a Universidade, desenvolve
práticas de extensão que alcançam diretamente a
comunidade externa, auxiliando na conquista de interesses
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sociais e promovendo o encontro de realidades distintas.
Dessa forma, novos meios estão sendo criados para
favorecer a inter-relação da comunidade acadêmica e
externa, buscando entender o contexto particular de cada
grupo de pessoas contemplado por essas atividades.
A ação intitulada “PET nas Escolas” parte do
princípio da colaboração de acadêmicos auxiliando no meio
estudantil secundarista, mostrando todas as peculiaridades
do curso e tirando as dúvidas frequentes. Para isso, três
bolsistas foram escolhidos para estarem à frente das ações
nas escolas e, quando impossibilitados, dois suplentes os
substituiriam na atividade. De um modo geral, as tarefas
consistiam em organizar toda a logística de apresentação,
desde aspectos estruturais até didáticas de envolvimento dos
estudantes.
O GTAEEM é um projeto da Pró-Reitoria de Ensino
– PROEN, coordenado pela CFOR – Coordenadoria Para o
Fortalecimento de Qualidade de Ensino. Surgiu com o
objetivo de aproximar o âmbito universitário do ensino
médio, atuando nas escolas com a apresentação dos cursos,
programas da Universidade e do processo seletivo que se dá
por meio do Sistema de Seleção Unificada – SISU. É
composto por alunos bolsistas de diversos programas da
Instituição (PET – Programa de Educação Tutorial, PID –
Programa de Iniciação à Docência, PACCE – Programa de
Aprendizagem Cooperativa em Células Estudantis, PPE –
Programa de Projetos de Ensino, Cursinho Edificar) que
contribuem com suas experiências pessoais, dando
assistência nas dúvidas que surgem e prestando um serviço
de orientação profissional.
A atividade profissional pode ser vista como uma das
tarefas de maior relevância na vida de uma pessoa adulta,
visto que é na adolescência o momento no qual aumentam as
dúvidas a respeito do futuro, e que os interesses profissionais
começam a se revelar tendendo a se resolver até o início da
vida adulta (LEITÃO e MIGUEL, 2004). Essa transição, no

Brasil, tem como plano de fundo a desigualdade, visto que
tudo é centralizado no topo e a distribuição de renda para o
meio ou parte inferior quase não tem peso. Essa parte
superior da pirâmide social é composta por profissionais
com diplomas universitários que detêm boas condições
financeiras. Assim, os filhos dessas famílias mais ricas
geralmente passam por períodos mais longos no sistema
educacional, começam a trabalhar somente depois de
terminar os estudos, passando por esse período de transição
de forma mais tranquila.
O foco desta pesquisa são estudantes do Ensino
Médio da rede pública, que geralmente estão incluídos na
base da pirâmide social e, muitas vezes, precisam trabalhar
precocemente para complementar a renda familiar que é
baixa. Como resultado, esses jovens sofrem mais pressão
para sair do ambiente escolar e adentrar no mercado de
trabalho, alguns nem sequer cogitando a hipótese de
ingressar na universidade.
O Ensino Médio pode trazer grandes relevâncias aos
alunos. Ruptura definitiva com a adolescência, momento
pelo qual se torna cada vez mais próxima a escolha de uma
profissão, nova maneira de olhar para a sociedade. As
mudanças nessa fase vão além da passagem para outro ciclo
educacional. Refere-se a um momento significativo para os
jovens reconhecerem sua autoestima e se planejarem para a
nova etapa escolar e de vida; ou de forma simplista trata-se
de um rito de passagem.
Ritos de passagem indicam transições definitivas e
decisivas de rumos. Mais que uma exigência da sociedade,
os ritos de passagem são condições da construção e da
afirmativa da identidade humana diante do que a vida nos
apresenta. Frente aos estudantes, é exigido um
posicionamento, construção de escolhas, atuar com coragem
a caminho de algo novo, deixando uma situação, muitas
vezes, segura e conhecida (RAMOS, 2012). Por esse motivo
se dá tamanha importância às ações do GTAEEM e seu
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objetivo de contribuir para uma escolha consciente da
carreira profissional.
As ações foram desenvolvidas em algumas escolas
das redes públicas e privadas da região do Cariri, e realizadas
com alunos concludentes do ensino médio nos meses de
setembro, outubro e novembro de 2016. O estudo
caracteriza-se como uma Pesquisa-Ação participante. De
acordo com Huynh (1979 apud BORBA 1999, p. 43), essa
pesquisa participante compreende uma “pesquisa da ação
voltada para as necessidades básicas do indivíduo”. No caso
específico do nosso público-alvo, identificamos a
necessidade por meio da aproximação com o grupo e nesse
processo de inserção pudemos observar e analisar
criticamente os dados colhidos; chegamos, assim, à
conclusão de que os estudantes secundaristas, em sua grande
maioria, detêm grandes dúvidas sobre qual profissão
escolher.
Dimensões da Carreira Profissional
Muitos são os aspectos que devem ser levados em
consideração em uma decisão profissional. Segundo
Malacarne (2007), isto está condicionado a diferentes
influências, entre elas estão as expectativas familiares, o
meio social e a cultura que o sujeito está inserido, e as
próprias aptidões pessoais e motivações do indivíduo. O fato
de não haver um diálogo constante entre o Ensino Superior e
a Educação Secundária, também pode ser considerado um
agente influente nesta resolução. Devido a essa ausência,
muitos estudantes do Ensino Médio de escolas públicas
ainda possuem pouca informação sobre o processo seletivo,
cursos e as instituições que os oferecem (ZAGO, 2006).
Diante de todos esses fatores influenciadores,
percebe-se que essa escolha do curso superior pelos
estudantes do Ensino Médio é uma das decisões mais
difíceis a se tomar. Tozzi assegura isso ao afirmar que:

[...] em tempos de inscrições para o
vestibular, é fácil constatar uma dúvida que
persegue boa parte dos candidatos: que
profissão escolher? Em geral, trata-se de
uma escolha quando ainda o estudante não
tem domínio das questões básicas em
relação à futura profissão. Com 17 ou 18
anos de idade, em média, esta é certamente
a decisão mais difícil que irá tomar na vida.
Recém saída da adolescência, a maioria
carece de segurança emocional e vivência
profissional. (2004, p.64).

Pensando em alguns fatores que influenciam nas
decisões, descritas anteriormente por Malacarne (2007),
encontramos, por exemplo, o papel familiar. Sabendo da
importância desta etapa, a escolha da profissão a seguir, os
estudantes sofrem grandes influências dos familiares que,
com intenções positivas, acabam influenciando nas suas
escolhas. Os valores de família e as expectativas depositadas
sobre o adolescente também contribuem para a decisão.
Nessa fase, ao mesmo tempo em que está buscando
compreender o mundo e construir a sua própria vida, o
jovem tem que encarar a escolha de um caminho que pode
determinar seu futuro.
Além disso, o estudante também é influenciado por
fatores sociais, por exemplo, quando procura por melhores
salários, motivado por profissões da moda; também aqueles
sonhos de infância que dão a muitos, prematuramente, a
certeza de vocação. Isso permite uma decisão equivocada
que é percebida somente após ingressar na universidade.
A sociedade impõe a necessidade dos estudos, de
uma formação superior, mas não possibilita aos alunos uma
boa preparação para escolherem suas carreiras (CANIVEZ,
1991). A busca por se enquadrar em um padrão social e
definir sua função dentro do meio em que vive também é
algo que permeia os objetivos do adolescente. Segundo
Ramos,
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O jovem vive um período novo em sua vida,
buscando, encontrar como definir o seu
papel dentro do círculo social no qual está
inserido. Nessa nova fase de transição da
infância para idade adulta, novas relações
interpessoais são vivenciadas e
estabelecidas, por meio da interação dentro
de um grupo de iguais. Nesta fase temos a
morte da criança para o nascimento do ser
adulto, abrindo-se uma janela cronológica
oportuna para a ocorrência de rituais, que
serão elaborados e vivenciados pelos
jovens, importantes para a construção e
consolidação da sua identidade e papel
social. (2013, p.6).

O fato de alguns jovens pertencerem a diferentes
tipos de cultura e/ou costumes, a finalização do Ensino
Médio pode representar uma passagem direta para o
mercado de trabalho. Já para outros jovens, significa a
possibilidade de continuidade nos estudos a partir do
ingresso na Universidade, embora a própria escolha de uma
profissão revele-se um tanto incerta.
Execução das Atividades
As ações nas Escolas de Ensino Médio da rede
pública estadual da região do Cariri tiveram início no
segundo semestre de 2016. A princípio foi feita uma parceria
com a CREDE (Coordenadoria Regional de
Desenvolvimento da Educação) 20, em Brejo Santo-CE, que
garantiu o deslocamento e a alimentação dos palestrantes do
grupo de trabalho. Posteriormente, foram firmadas parcerias
com as Escolas da CREDE 19, em Juazeiro do Norte e 18,
Crato-CE. Passando pelas escolas das cidades de Barbalha,
Aurora, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Barro, Brejo
Santo, Juazeiro do Norte, Araripe, Potengi e Jardim, as
palestras atenderam um total de aproximadamente 2.110
alunos.

As atividades realizadas nas escolas foram
estruturadas da seguinte forma: os representantes dos 14
cursos da Universidade dispunham de cinco minutos para
sua apresentação, na qual deveriam abordar os pontos
positivos e negativos, falando das disciplinas, projetos,
tempo de duração da formação, mercado de trabalho e,
dentro disso, as experiências vivenciadas e sua visão
própria. No nosso caso, apresentávamos o curso em dupla,
trazendo de forma mais dinâmica e centrada todas as
informações para os estudantes. Este formato de
apresentação buscava, de forma mais informal, dar abertura
para os alunos se expressarem. Segundo Gomes (2009),
quanto mais informal o ambiente, mais o diálogo se tornará
espontâneo, assim, os alunos não terão medo de perguntar
algo que pareça óbvio, daí a importância desse tipo de
interação e abordagem nas conversas.
Em algumas das ações, após as palestras, os alunos se
dirigiam a um espaço com exposição de banners de cada
curso ou programa da Universidade, estreitando a relação
estudante secundarista X estudante universitário,
proporcionando um ambiente diferente de diálogo, no qual
os espectadores abordavam diretamente seus
questionamentos. Muitos deles se aproximavam dos
banners de cursos que a princípio nem os interessava,
perdendo o receio de fazer alguma pergunta, permitindo-se
descobrir sobre novas áreas. Enfim, eles passavam a
perceber um novo mundo a ser explorado, e com ele novas
possibilidades.
A partir dos resultados obtidos com o relatório final
de atividades realizadas sobre as ações do GTAEEM, foi
possível verificar que as informações sobre a universidade e
seus cursos são importantes instrumentos de utilização para
tornar a decisão dos alunos do Ensino Médio mais
consciente e segura para o seu futuro profissional.
Primeiramente, verificou-se a importância e a
valorização dada à maneira como foram realizadas as
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palestras, permitindo aos alunos maior interação e
envolvimento sobre a oferta de cursos e todos os recursos de
bolsas e auxílios que a Universidade Federal do Cariri
viabiliza para seus estudantes.
Por ser uma situação vivenciada por nós bolsistas e
estudantes de Instituição de Nível Superior, esta experiência
nos permitiu um olhar mais flexível para os estudantes
secundaristas e em especial ao relatar sobre o curso de
Licenciatura em Música ao qual integramos.
Vale ressaltar que entre os resultados do relatório
final da Coordenadoria para o Fortalecimento da Qualidade
do Ensino (CFOR), alguns são de extrema relevância e estão
descritos em forma de gráfico logo abaixo.

experiências vivenciadas ao longo do seu próprio processo
de ingresso na Universidade. O PET Música traz uma
contribuição bastante significativa na formação dos
bolsistas, capacitando-os na liderança de atividades,
fomentando a prática docente e motivando-os ao longo do
processo acadêmico, o que reflete no desempenho dos
mesmos e, especificamente, na atividade em questão, instiga
os estudantes secundaristas a escolherem sua profissão.
Também foi perguntado aos alunos o curso que cada
um almejava e obtivemos as seguintes respostas, de acordo
com o Gráfico 2:
Gráfico 2: Cursos pretendidos pelos alunos

Gráfico 1: A palestra incentivou sua escolha?

De acordo com o gráfico acima, destaca-se a
importância das ações em relação à motivação dos
estudantes sobre a sua escolha de curso. A leitura do gráfico
demonstra que 86,3% mencionaram que sim e apenas 11,6%
mencionaram que não. Esse resultado se deve ao fato de os
palestrantes serem estudantes de graduação e partilharem

Analisando os dados acima, é possível notar que o
curso de Música ficou na quinta colocação como um dos
cursos de preferência entre os estudantes, o que confirma
quanto é significativa a continuidade dessas experiências,
que permitem assistir a diferentes realidades para ambos os
alunos. A partir das palestras realizadas pelos bolsistas PET,
as quais mostraram as diversas possibilidades que o curso de
Música oferece, os estudantes secundaristas puderam
entender todos os aspectos referentes ao curso,
compreendendo a música, ou a docência em música, como
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uma profissão, no caso da pesquisa, uma das mais
procuradas.
Considerações Finais
Até agora os resultados alcançados demonstram que
com a realização das atividades já é possível vislumbrar
resultados positivos, embora estejamos na fase de realização
da pesquisa propriamente dita. Estas atividades têm a função
não só de compartilhar informações, mas, ao disseminar
conhecimento, as ações estão auxiliando na tomada de
decisões de escolhas importantes para alunos do Ensino
Médio. A longo prazo constituirão cidadãos autônomos,
capazes de desenvolver-se cognitiva, histórica, cultural,
afetiva e socialmente. Dada essa relevância, muito há que se
discutir e analisar sobre as possibilidades que se ampliam e,
sobretudo, da importância de continuidade destas ações.
Referências
ALVARENGA, Carolina Faria et al. Desafios do ensino
superior para estudantes de escola pública: um estudo na
UFLA. Revista Pensamento Contemporâneo em
Administração, v. 6, n. 1, p. 55-71, 2012.

MALACARNE, V; GOMES, A. R. C. Os alunos no ensino
médio e os desafios das escolhas para a formação
profissional. In: III Seminário Nacional Interdisciplinar em
Experiências Educativas – SENIEE, 2009. v. 1. p. 314-319.
RAMOS, Juliana de Souza. Rito de Passagem
contemporâneo: ensino médio. Proceedings of the 1st.
Colóquio Internacional Culturas Jovens Afro-Brasil
América: Encontros e Desencontros Anais do Primeiro
Colóquio Internacional Culturas Jovens Afro-Brasil
América: Encontros e Desencontros (2012).
RIBEIRO, Carlos Antônio Costa. Desigualdades nas
transições para a vida adulta no Brasil(1996 e 2008).
Sociologia & Antropologia, Rio de Janeiro, v. 4, p. 433-473,
out. 2014.
ROSENAU, Luciana dos Santos; COSTA, Reginaldo
Rodrigues da; TREVISAN, Tatiana Santini. Pesquisa ação e
participante: suas contribuições para o conhecimento
científico. In: V Seminário de Pesquisa em Educação –
ANPEd Sul. Curitiba: Pontifícia Universidade Católica do
Paraná, 2004. v. 1. p. 168-168.

HIRT, L. U; RAITZ, T. R. Jovens de Ensino Médio em
busca de Orientação Profissional: uma proposta com
grupos focais. 2009.
LEMOS, Maria Tereza Vasconcelos; SANTOS, Francineide
Amorim Costa. Relatório de Atividades (ABRIL –
DEZEMBRO 2016): ações da Coordenadoria para o
Fortalecimento da Qualidade do Ensino (CFOR). PRÓREITORIA DE ENSINO, UFCA – Universidade Federal do
Cariri, Juazeiro do Norte, 14 de dezembro de 2016.

Escolha da carreira profissional: contribuição do PET Música UFCA em escolas de ensino médio do Cariri

Escolha da carreira profissional: contribuição do PET Música UFCA em escolas de ensino médio do Cariri

29

30

A relação da percepção do ouvinte e o contexto poético
da música: a importância da semiótica na análise
musical
Priscilla Grycia Sousa Silva
Marco Antônio Silva
Maria Goretti Herculano Silva
Introdução
Sabe-se que a cultura de uma região é formada por
vários aspectos referentes à sua história. Dentre tais
características, destaca-se a Música, que é distinta por ser
uma arte que proporciona uma condição de bem-estar físico
e mental, pois facilita a concentração, desenvolve e equilibra
o corpo humano, dentre muitos outros benefícios individuais
para uma sociedade em geral.
Pensando nisso, para um maior desenvolvimento e
proporção da riqueza de conhecimento e cultura da região
sul do estado do Ceará, a Universidade Federal do Cariri –
UFCA destaca-se na região por abranger uma Licenciatura
em Música com a finalidade de preparar professores para o
ensino da música, assim como, ampliar o conhecimento
crítico musical do lugar.
A autora deste trabalho é licencianda do curso de
Música da Universidade Federal do Cariri. O envolvimento
com o curso se deu por conta do desejo de tocar violino e pela
estrutura da graduação. O curso de Música disponibiliza aos
graduandos diversos projetos e programas com o objetivo de
dar suporte e auxiliar no seu aprendizado. Enfatiza-se,
portanto, neste trabalho, o Programa de Educação Tutorial
(PET). Segundo o manual do Programa de Ensino Tutorial
(que pode ser encontrado no portal do MEC), o PET
promove a formação de um grupo de alunos ligados a um
curso de graduação para desenvolver ações de pesquisa,
ensino e extensão, e como acréscimo do PET SESU também
tem a cultura como pilar dessa estrutura.
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Esse grupo é orientado por um professor tutor
oportunizando aos estudantes participantes a probabilidade
de estender as experiências em seu desenvolvimento
acadêmico e cidadão (essas vivências não são contempladas
na matriz curricular do curso).
Contextualizando tal programa de forma mais
específica para o curso de Música, o PET Música é
coordenado pelo professor tutor Marco Antonio Silva e o
grupo é composto por catorze bolsistas. Os petianos devem
participar das atividades programadas, manter um
rendimento bom e proveitoso na graduação, publicar um
trabalho de natureza científica individual ou em grupo
minimamente uma vez por ano, entre outras obrigações.
Dentre tais atividades propostas pelos próprios
bolsistas e por orientações do tutor, uma delas é a realização
de oficinas feitas pelos mesmos, já que cada bolsista segue
uma linha de pesquisa e deve desenvolver também uma
atividade de extensão e ensino. A oficina destacada neste
trabalho é a Oficina de Apreciação Musical, que tem como
proposta desenvolver a percepção musical com essa
experiência prática, visto que apreciar uma música pode ser
a forma de maior acessibilidade que a grande parte das
pessoas leigas de conhecimentos musicais apresenta ao se
envolver com tal arte.
Destacam-se neste trabalho os campos de estudo
como semiótica e a estética que se relacionam com as áreas
de filosofia, linguística e arte, assim como a apreciação
musical. Esses temas são de extremo interesse para a autora,
visto que antes de ingressar no curso de Música, foi
graduanda do curso de Filosofia na mesma instituição.
Através da apreciação também é possível fazer uma espécie
de análise da reação do ouvinte sobre uma determinada
Música usando a teoria da semiótica, cuja definição e
significado serão apresentados no decorrer do trabalho.
Nesse sentido, o objetivo deste trabalho é investigar

em que medida a Análise Musical contribui para
compreender a relação entre a percepção do ouvinte e o
contexto poético da Música. Procurar-se-á compreender de
que forma os ouvintes percebem e reagem acerca da música
La Danza Macabre de Camille Saint-Saëns.
Pesquisa Participante
As questões propostas no presente projeto
encontraram respostas por meio de um método que analise
de forma coerente e lógica as indagações. Este método se
trata da Pesquisa-Ação Participante Artificial, que consiste
na participação real do pesquisador com a comunidade ou
grupo. Ele se incorpora ao grupo, confunde-se com ele. Fica
tão próximo quanto um membro do grupo que está
estudando e participa das atividades normais deste.
(LAKATOS, 2006, p. 196).
Sendo a observação participante, o pesquisador pode
acabar influenciando o grupo, mas é de suma importância
que consiga manter o objetivo. A observação é artificial
porque quem investiga o grupo e integra-se a ele, não faz
parte do mesmo, mas está ali apenas para adquirir as
informações necessárias à sua pesquisa.
Foi realizada uma experiência com um determinado
grupo de pessoas para que fossem observados os assuntos
aqui propostos. Como atividade do PET, a “Oficina de
Apreciação Musical” foi realizada pela bolsista Grycia
Sousa com várias turmas de cursos diferentes: Filosofia,
Música e Letras. A música usada na oficina foi La Danza
Macabre de Camille Saint-Saëns. A proposta de apreciar a
Música através de um áudio-vídeo com orquestra foi
sugerida às turmas no início da atividade, porém, sem ser
mencionada nenhuma referência sobre a mesma, nem sequer
o título. Após a apreciação foram anotadas as impressões dos
ouvintes sobre La Danza Macabre. Em seguida foi contado o
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referência qualquer) – o qual, como
veremos mais adiante, também deve ser
considerado como um estilo – e finalmente
os universais da música. Toda análise
adota, implícita ou explicitamente, um
desses níveis de relevância estilística; pode
acontecer que uma análise “navegue” de
um nível para o outro. Eu creio que uma
análise rigorosa, consciente de seus
objetivos, deve especificar exatamente o
nível de relevância estilística no qual de
localiza. (NATTIEZ, 1990. p.133-149).

contexto da obra e feita uma análise sobre seus aspectos
musicais e históricos. Os resultados finais são baseados na
observação que foi feita dos grupos durante a atividade.
Para entender de forma mais clara o que foi realizado
durante as oficinas tomamos a teoria semiótica de Nattiez
que dará luz aos processos desenvolvidos durante a mesma.
A Teoria Semiótica de Nattiez
Nesta pesquisa utiliza-se a teoria da semiótica
musical de Jean Jacques Nattiez, que defende a ideia de que
não se trata de ciência da comunicação, mas sim, uma
maneira de analisar a música, análise esta, que não é
simplesmente uma reflexão do objeto, neste caso, a Música.
Nesse processo de análise, há uma passagem, controlada por
processos explícitos ou implícitos, da obra para a análise
(NATTIEZ, 1990). Ao analisar uma peça, ou mesmo um
grupo de peças, é preciso levar todos os seus aspectos em
consideração. Para uma compreensão mais clara, Nattiez usa
a forma de uma pirâmide invertida para explicar tais
aspectos e suas relevâncias na análise:
Na ponta temos traços únicos de uma obra
(que podem ser deduzidos de umas outras
obras do mesmo grupo, com as quais a peça
em questão pode ser comparada). Subimos
então para níveis de relevância mais gerais:
a característica estilística de um certo
período na obra de um compositor
(Beethoven inicial, médio ou tardio, por
exemplo), ou a característica de estilo de
um determinado gênero instrumental de um
compositor (o estilo dos últimos quartetos
de Beethoven); a totalidade do estilo
beethoveniano; o estilo de um gênero (o
estilo concertante) ou de uma época (o
estilo clássico vienense). Mais acima temos
o sistema tonal (ou outro sistema de

Levando em consideração esse modelo de análise, é
perceptível que o nível de relevância estilística vai desde um
sistema com uma estrutura funcional determinada (sistema
tonal, atonal, modal...), passando pelas características
históricas, que acabam determinando seu estilo (romântico,
clássico, barroco...) e chega, finalmente, aos seus traços
únicos. Todas essas considerações acerca da estilística são
pautadas no que Nattiez chama de nível neutro ou imanente.
Porém, para obter um estudo completo e apurado, ainda são
necessários mais dois níveis que complementam essa tese:
nível poético (autor, período, fatores sócio-culturais e afins)
e nível estésico (recepção do ouvinte acerca da obra
apreciada). Esses três níveis compõem o modelo da
tripartição semiótica de Nattiez.
Desta maneira, a análise serve para separar o todo em
parte, ou seja, categorizar. O nível poético foi enfatizado nas
oficinas de Apreciação, visto que a atividade não foi
realizada apenas no curso de Música. O nível estésico foi
essencial para as conclusões deste trabalho e alguns aspectos
característicos da Música (nível poiético) foram associados
com devidos aspectos históricos, já que a Música se tratava
de um poema sinfônico.
Nesse contexto, o modelo tripartite também pode ser
aplicado como uma metodologia para analisar a oficina de
outro ponto de vista: a música é usada como traço (nível
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c) Quaisquer contra-argumentos possam
ser dados, parece-me crucial distinguir
entre os três níveis de análise aplicáveis à
obra. O desafio da semiologia é determinar
como essas várias análises de um único
objeto se relacionarão. (1990, p.133-149).

neutro ou imanente) segundo as definições de Nattiez.
Portanto, a mediadora da oficina é o produtor (nível
poiético), a Música é o traço e o ouvinte é o receptor (nível
estésico) segundo a indicação abaixo:
PRODUTOR – MENSAGEM – RECEPTOR
MEDIADORA – MÚSICA - OUVINTE
Tornando mais claro, percebe-se que a mensagem
(traço, símbolo, nível imanente ou neutro), é construída pelo
produtor (processo poiético) e é reconstruída pelo receptor
(processo estésico). Desta forma, o produtor envia a
mensagem através da linguagem e poderá ter um ou vários
interpretantes. Esta forma de análise é o modelo de
tripartição semiológica, que é, segundo Nattiez, uma
conexão dos fenômenos poiéticos, estésicos e o traço:
a) Aproximações poiéticas e perceptivas
são (em comparação com o
desenvolvimento real da obra)
aproximações necessariamente parciais:
não conhecemos todas as estratégias
composicionais; e será que sabemos
exatamente como as estratégias perceptivas
atuam? O desejo de dar conta de uma obra
em sua totalidade é realmente legítimo (seja
para os partidários do estruturalismo ou da
Gestalttheorie). Para compreender uma
obra como um todo, a análise imanente
toma por objetivo um exame da obra do
início a fim;
b) Segundo, se o objetivo da semiologia é
mostrar como interpretantes poiéticos e
estésicos se relacionam com a presença
material da obra, devemos primeiro ter uma
descrição dos constituintes materiais. A
análise do nível neutro nos dá as
ferramentas necessárias para fazer essa
descrição;

Nota-se, então, que há a necessidade metodológica
de haver a compreensão da obra estudada em suas partes
para uma visão mais ampla e apurada do todo. E como já foi
mencionado, para uma melhor elaboração analítica, é
preciso perceber o objeto nos três níveis.
Voltando ao modelo tripartite aplicado a música: o
nível poiético, a música La Danza Macabre é um poema
sinfônico composto em 1874 por Camille Saint-Saëns,
baseado em um poema de mesmo título de Henri Cazallis,
que retrata uma antiga crendice francesa, na qual a morte se
levanta à meia noite do Halloween, afina seu violino e
começa a tocar de forma a chamar os esqueletos que estão
em seus túmulos para uma animada dança no cemitério. A
festa acaba quando o galo canta anunciando o amanhecer.
Atentando para os aspectos históricos contextuais e musicais
presentes na obra, pode-se notar a ligação da sinfonia com o
poema de forma representativa, desta forma temos: a harpa
fazendo doze notas no início da peça, representando o
relógio marcando a meia noite; o violinista toca cordas soltas
representando a morte afinando o instrumento; o primeiro
tema com o violino e a flauta representando o chamado para
os esqueletos saírem de seus túmulos e começarem a dança;
um segundo tema no xilofone representando os ossos
batendo uns nos outros; oscilação dos instrumentos entre
forte e fraco representando a festa em geral; oboé com uma
célula melódica remetendo ao cantar do galo no amanhecer e
o violino fazendo uma melodia soada melancolicamente
representando a despedida da festa que só se repetirá
novamente depois de um ano.
Como já mencionado, no início das oficinas não foi

A relação da percepção do ouvinte e o contexto poético da música: a importância da semiótica na análise musical

A relação da percepção do ouvinte e o contexto poético da música: a importância da semiótica na análise musical

37

38

posto esse contexto histórico, no caso, o nível poiético da
música. A proposta foi de que as pessoas escutassem a
música sem nenhuma informação inicial como título, autor,
período e etc. Dados todos esses aspectos e informações ao
público, a música foi passada novamente com o intuito de
que os ouvintes fizessem as associações dos sons com o
discurso poético. Desta forma, foi perceptível, como será
visto no próximo tópico, como a análise é importante para a
apreciação e o ouvir musical.
A Importância da Análise ao Ouvir Música
As opiniões acerca da música apresentada oscilavam
entre dizer que hora a música tinha aspectos fortes e fracos, o
que remetia às emoções de melancolia e agonia, e hora
ficava mais calma remetendo à felicidade. Algumas pessoas
associaram o ritmo a uma dança, mas ninguém relacionou a
música, de fato, à história a qual foi composta.
Durante todas as oficinas, foi perceptível que os
ouvintes não conseguiram associar os sons com a história
sem a mesma ser dada previamente. Os sons tinham uma
representação diferente para cada uma das pessoas. É
comprovada, desta forma, a importância da análise ao se
apreciar uma música. Considerar os fatores históricos é
perceber os sons e o conteúdo que eles podem trazer a partir
de outro ponto de vista. A forma da análise semiológica
demonstrou que é importante decompor a música em seus
três níveis, ou seja, nível poiético, nível neutro e nível
estésico.
A partir do nível poiético, quando os aspectos
representativos da música foram postos, foi notado que o
público começou a entender a ideia do autor acerca da
música e a forma do poema sinfônico. Nas oficinas não foi
feita uma análise do nível neutro propriamente porque a
oficina foi pensada para um público leigo de conhecimentos
musicais, porém, os temas centrais e principais instrumentos

foram considerados mediante a representação do poema. O
nível estésico, como já mencionado, demonstrou que uma
apreciação de qualidade leva em consideração uma análise
mais sofisticada, neste caso, este modelo da tripartição
semiótica.
Considerações Finais
Pode-se concluir, então, que o estudo apresentado
mostrou-se capaz de afirmar a importância da semiótica na
análise musical. A apreciação de “La Danza Macabre” deu
acesso a um tipo de repertório que os ouvintes, no geral, não
procuravam. O presente trabalho cumpriu com as
finalidades apresentadas, assim como também contribui
com os estudos na área da semiologia. Ainda há muito o que
se pesquisar sobre esta temática. Uma nova possibilidade é
relacionar a Análise Musical com a prática do instrumento e
como a mesma pode contribuir com o desenvolvimento do
aprendizado individual e performance.
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Introdução
Este trabalho tem como objetivo investigar o
processo de aquisição de conhecimentos sobre Técnica
Vocal, adquiridos pelas alunas bolsistas do Programa de
Educação Tutorial do Curso de Música da Universidade
Federal do Cariri – PET Música UFCA, para aplicação nas
oficinas “Cuidados com a voz para professores da rede
pública de ensino”, que foram promovidas pelo programa.
O PET Música UFCA é um dos projetos do Curso de
Licenciatura em Música da Universidade Federal do Cariri
(UFCA), campus Juazeiro do Norte. O Curso de Música
oportuniza formar profissionais capacitados para o
desenvolvimento de um trabalho responsável em educação
musical na região do Cariri.
Serão apresentadas as atividades direcionadas à voz,
desenvolvidas pelo PET Música UFCA, durante os anos de
2015 a 2016 em que as bolsistas se utilizam do conhecimento
adquirido durante o curso de Música nas aulas da disciplina
de Técnica Vocal e Canto Coral e, a partir de palestras e
oficinas também ofertadas pelo PET Música UFCA com
profissionais da área.
Durante o ano de 2014, alguns dos alunos bolsistas
do PET Música da UFCA passaram a desenvolver a
atividade de Estágio Supervisionado nas escolas, que está
contemplado na matriz curricular do curso de música. Nesse
período, os alunos puderam identificar nos professores,
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como também nos próprios alunos que estavam no estágio,
dificuldades relacionadas à voz durante a carga horária
letiva. Esses sintomas ocorrem devido ao uso incorreto da
voz e do seu emprego por longos períodos. São, portanto,
identificados como fatores que prejudicam o aparelho
fonador.
Buscando encontrar soluções para esses problemas
percebidos nos professores da escola pública durante o
estágio, os petianos programaram a realização de oficinas
que fornecessem conhecimentos necessários ao bom uso da
voz por parte desses profissionais. A realização dessas
oficinas, no entanto, só se tornou possível devido a um
contexto de atividades previamente articuladas pelo PET
Música UFCA, que forneceram aos estudantes bolsistas a
elaboração de um conjunto de saberes. Nessa direção, o PET
Música UFCA promoveu oficinas sobre técnica vocal e
palestras sobre cuidados com a voz. A primeira, com a
soprano Tatiana Figueiredo e a segunda com a fonoaudióloga
Gyllyane Cabral. Essas experiências habilitaram as bolsistas
a oferecer, com as devidas adaptações, oficinas para
conscientização dos professores a respeito dos cuidados com
a voz. Outro aspecto que contribuiu para a aquisição de
conhecimentos necessários para que ministrassem as
oficinas foram informações obtidas durante as aulas das
disciplinas técnica vocal e canto coral.
Diante desse cenário surgiu a seguinte indagação:
como ocorreu o processo de aquisição de conhecimentos de
técnica vocal, que nos habilitou a elaborar e ministrar as
oficinas Cuidados com a voz para professores da rede
pública de ensino? Desta forma, o estudo se propôs a
responder essa indagação, mantendo como objetivo,
investigar como transcorreu a aprendizagem sobre técnica
vocal das estudantes bolsistas para produzir as oficinas de
cuidados com a voz voltada a professores da educação básica.
Para alcançar essa meta escolhemos como aporte
metodológico a pesquisa qualitativa do tipo estudo de caso.

Definindo o estudo de caso, (Gil, 2012, s/p) afirma que
é caracterizado pelo estudo profundo e
exaustivo de um ou de poucos objetos, de
maneira a permitir o seu conhecimento
detalhado, tarefa praticamente impossível
mediante os outros tipos de delineamentos
considerados.

Dessa forma, entender como as estudantes bolsistas
adquiriram conhecimentos sobre técnica vocal demonstra
estar mais próximo desse procedimento metodológico.
De acordo com (Yin, 2015 p.2 apud GIL, 2012)
o estudo de caso é um estudo empírico que
investiga o fenômeno atual dentro do seu
contexto da realidade. Quando as fronteiras
entre os fenômenos e o contexto não são
claramente definidas e no qual são
utilizadas várias fontes de evidências.

Assim, este trabalho classifica-se como um estudo de
caso com observação participante, pois nele ocorre a
participação real dos autores durante a construção e
apresentação do conhecimento. Em relação à pesquisa
participante, (Gil, 2012) nos diz que o observador deve se
integrar ao grupo, objetivando realizar uma investigação.
Nesse sentido será discutido como se deu a construção do
conhecimento durante as oficinas de técnica vocal de Tatiana
Figueiredo e as palestras de Gyllyane Cabral, ocorridas nos
anos de 2014, 2015 e 2016.
Nessa perspectiva é importante compreender o
desenvolvimento dos trabalhos de voz promovidos e
realizados pelo PET Música UFCA para entendermos como
as bolsistas adquiriram o conhecimento necessário para
aplicar nas oficinas Cuidados com a voz para professores da
rede pública de ensino.
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A Construção do Conhecimento Sobre Técnica Vocal das
Alunas Bolsistas
A voz humana é um instrumento único, carregando
características próprias capazes de dar ao ser a sua
identidade vocal. Inclusive, ela pode sugerir características
como sexo, idade e, às vezes, até a personalidade. Para
alguns a voz é muito mais que isso, sendo a principal
ferramenta de trabalho de vários profissionais, como
cantores, atores, locutores, professores e de tantos outros.
No entanto, percebe-se certa negligência por parte
desses profissionais no cuidado com o próprio aparelho
fonador, não levando em consideração certas necessidades,
como por exemplo, a da higiene vocal. Deve também
atentar-se a forma como eles utilizam a voz, tanto no dia-adia, mas, principalmente, na execução de suas funções no
trabalho. Segundo CARMO, AMORIM e ANDRADE (2012
p.168, apud BEHLAU e REHDER, 1997), “conhecer a
própria voz é descobrir umas das funções mais fantásticas do
corpo humano”. Tendo em vista que os professores são
profissionais da voz, e que estes devem cuidar e preparar seu
instrumento de trabalho para a carreira letiva, o uso da
técnica e higiene vocal são primordiais para esse trabalho de
expressividade e saúde da voz.
A partir disso, podemos constatar que o trabalho da
técnica vocal é de fundamental importância para mantermos
uma boa saúde vocal, visto que as técnicas vocais são um
conjunto de procedimentos facilitadores da voz. De tal
modo, os trabalhos de técnica vocal e de cuidados com a voz
possibilitam que os profissionais tenham um bom
desempenho vocal, logo elas auxiliam na sua rotina de
trabalho e diminuem os riscos de desenvolverem problemas
futuros no seu aparelho fonador.
A voz é como a identidade da pessoa (SOBREIRA,
2003). O professor, em especial, utiliza a voz como forma de

transmissão de conhecimento e no auxílio para a formação
sociocultural do aluno, incluindo nesta, fatores como a
própria identidade vocal do discente. O docente deve, então,
possuir uma consciência vocal, que seja capaz de identificar
problemas e dificuldades relacionadas ao seu aparelho
fonador durante a carga horária de trabalho.
A técnica vocal oportuniza ao docente um maior
conhecimento sobre o seu aparelho fonador e um melhor
desempenho em sala de aula, pois trabalha com percepção e
preparação vocal. Todo profissional da voz deve ter a
consciência de que a voz é seu instrumento de trabalho e, por
isso deve estar sempre bem cuidada e aquecida (MATHIAS,
1986). É nesse sentido que as oficinas de técnica vocal foram
elaboradas, buscando assim trazer esse conhecimento para
os professores da rede pública de ensino. As oficinas foram
idealizadas em uma abordagem que valoriza tanto aspectos
teóricos quanto práticos, demonstrados em alguns
exercícios de técnica vocal.
De tal modo, foi necessária uma preparação que
possibilitou a construção de conhecimentos pelas bolsistas
para que pudessem ministrar as oficinas Cuidados com a voz
para professores da rede pública de ensino. Atividades
estas, promovidas pelo PET Música UFCA com convidadas
especializadas no assunto, visando não só o aprendizado dos
bolsistas do programa, mas da comunidade acadêmica em
geral. Logo, faz-se necessário conhecer essas ações e suas
abordagens.
Dia da Voz 2015 e 2016
O PET Música UFCA organizou em 2015 e 2016
palestras em alusão ao Dia Mundial da Voz (dia 16 de abril),
com o tema: Você é amigo da sua voz?. Contamos com a
presença da fonoaudióloga Gyllyane Cabral, nas duas
edições, que nos fez uma enriquecedora exposição sobre
cuidados que devemos tomar todos os dias com a nossa voz,
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falada ou cantada. A importância das orientações passadas
por uma profissional da área se dá pelo fato de que, segundo
(ANDRADE, FONTOURA e CIELO 2007 p. 88 apud
SATALOFF, 2001), “especialistas em cuidados vocais são
essenciais para todos os pacientes, porém são cruciais para
profissionais da voz”. Tendo em vista que:
Os profissionais especialistas em cuidados
com a voz devem, em seu trabalho,
combinar os conceitos tradicionais da
medicina com as modernas tecnologias e
especificidades da voz profissional,
tornando-se hábeis no cuidado da voz do
artista. (ANDRADE, FONTOURA e
CIELO 2007 p. 88 apud SATALOFF, 2000;
CARROLL e PHIL, 2000).

Tomando esses conceitos como base, a primeira aula,
em 2015, contou com a apresentação do que é o aquecimento
vocal e do seu objetivo de preservar a laringe, aumentando
também a temperatura muscular e o fluxo sanguíneo,
favorecendo a vibração adequada das pregas vocais, pois
como nos diz (SCARPEL e PINHO, 2001), o aquecimento
favorece tanto nos músculos respiratórios como também nos
articulatórios e laríngeos (músculos responsáveis pela
produção da voz), uma consciência sinestésica e
proprioceptiva, ou seja, uma capacidade em reconhecer a
localização espacial do corpo, seu posicionamento, a força
exercida pelos músculos e a colocação de cada parte do
corpo em relação às demais, sem o uso da visão. Além disso
Tem como objetivos propiciar maior
intensidade e projeção à voz, melhor
articulação dos sons e diminuir o fluxo
aéreo trans glótico, bus cando uma
inspiração rápida e curta e uma expiração
controlada. (BEHLAU, REHDER e PELA,
1998 apud ANDRADE, FONTOURA e
CIELO, 2007, p. 90).

Desta maneira, após a exposição sobre aquecimento,
explicou-se a importância e como se dá o trabalho de
desaquecer tendo em vista que se faz uso do mesmo para
retomar o padrão vocal comum.
A fonoaudióloga nos relatou que o desaquecimento
objetiva a preservação da saúde laríngea, a redução da
temperatura corporal e fluxo sanguíneo, e um relaxamento
muscular, proporcionando um conforto vocal. Isso se dá
porque:
Durante o canto, ocorrem diferentes ajustes
motores (pitch mais elevado e loudness
mais forte) que devem ser evitados na fala.
Portanto, após a utilização prolongada da
voz cantada, deve-se retornar aos ajustes
fono-respiratórios da fala habitual,
evitando abusos vocais e possíveis
problemas fisiológicos, realizando
exercícios de desaquecimento ou de
repouso vocal (BEHLAU e REHDER,
1997 p. 92-93).

Quando Behlau e Rehder (1997) falam em pitch mais
elevado, refere-se à uma afinação alta, e loudness mais forte,
à uma intensidade com maior potência. Ainda nos foram
apresentadas técnicas de desaquecimento vocal, como:
reidratação por via direta durante 7 (sete) ou 10 (dez)
minutos, utilizando o aparelho de nebulização ou inalação
com vapor de água fervente; sons fricativos ([s] e [z], por
exemplo) + sons glissando (passagem suave de uma altura a
outra no contexto musical) descendente e firmeza glótica.
Em 2016, foi-nos apresentada uma palestra sobre
voz. Gyllyane nos mostrou como a voz é produzida. Ela nos
alertou sobre os especialistas responsáveis pelo cuidado da
voz, o médico otorrinolaringologista (profissional da saúde
responsável por avaliar a voz e tratá-la, reabilitando e
orientando), e o fonoaudiólogo (profissional capacitado em
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avaliar a saúde vocal e reabilitá-la, com orientações e
treinamento vocal).
Ainda durante a palestra, Gyllyane nos apresentou
alguns fatores que causam alterações na voz, dentre eles:
falar por longos períodos e sem pausa; fala acelerada; alta
intensidade de fala; tosse ou pigarro frequente; longos
períodos sem ingestão de água ou alimentos; alimentos
gordurosos, condimentados ou gaseificados. Alguns hábitos
também podem prejudicar a saúde vocal, como: fumo; ronco;
a exposição à poeira; inalação de produtos químicos (como
produtos de limpeza). A fonoaudióloga nos confirmou que
alguns problemas alérgicos interferem na saúde vocal. As
famosas “ites” (bronquite, rinite, sinusite); alergias a pêlos de
animais, pólen e poeira; problemas relacionados ao
estômago, principalmente o refluxo. Também sintomas
como: rouquidão; falhas e/ou cansaço na voz; presença de ar
na voz, cantada ou falada; dor, ardência, aperto, incômodo ao
falar, devem ser investigados para cuidado e tratamento da
saúde vocal. Foi de fundamental importância a palestrante
repassar essas informações, para que todos pudessem
conhecer melhor o seu aparelho fonador e buscassem cuidar
melhor da sua voz tomando as devidas precauções para evitar
problemas futuros nas suas pregas vocais e, assim, buscar
uma boa saúde vocal. Pois, antes de tudo, uma voz só é boa se
provém de um organismo sadio. A boa alimentação, o
repouso equilibrado, os bons hábitos, a ausência de vícios e a
disciplina são fatores indispensáveis para quem deseja ter
boa voz. (ARAÚJO, 2016 p.22-23 apud COELHO, 1985)
Assim, ao termos a ideia de transformar os
conhecimentos adquiridos em oficinas, é perceptível que as
mesmas “vêm ao encontro das necessidades dos educadores
que buscam diferentes práticas para a ação pedagógica”
(MÜTSCHELE e FILHO, 1998 p.13). Assim, procuramos
não apenas repassar o conteúdo, mas colocarmos a nossa
identidade no projeto, para que fosse algo novo, com
diferencial, onde as pessoas pudessem sentir que não eram

apenas simples palestras, mas que nesse ambiente, elas
poderiam se sentir acolhidas e à vontade para aprender mais
sobre os cuidados necessários para uma boa saúde vocal e
tirarem as suas dúvidas quanto ao assunto.
Oficina de Técnica Vocal com Tatiana Figueiredo
Promovida pelo Pet Música UFCA, uma oficina com
a soprano coloratura Tatiana Figueiredo, aconteceu no dia
quatro (04) de dezembro (12) de dois mil e quinze (2015),
com carga horária de oito (8) horas, na Universidade Federal
do Cariri, contando com a presença de alunos do curso de
Música e cantores da região do Cariri.
A soprano Tatiane Vanderlei de Figueiredo nasceu
em Crato – Ceará, mas saiu da região do Cariri para buscar
um espaço na música lírica na Itália. Participou de vários
concursos internacionais de canto lírico e foi premiada em
alguns.
A oficina aconteceu em dois momentos. O primeiro
com aulas de técnica vocal, incluindo assim, aquecimento
tanto corporal como vocal, atentando-se sempre para um uso
adequado da respiração onde exercícios foram reproduzidos
por todo o grupo, contando com orientações para todos os
participantes, uma vez que:
No aquecimento vocal, exercícios
respiratórios são importantes, uma vez que a
adequada movimentação do diafragma
favorece a emissão por posicionar
corretamente a laringe e o trato vocal”
(ANDRADE, FONTOURA e CIELO, 2007
p. 91 apud SCARPEL e PINHO, 2001).

Tatiana também apresentou algumas observações
para os cantores, tais como cuidados relacionados à voz
cantada, à voz falada, alimentação, preparação vocal,
repouso vocal e demanda de trabalho (mau uso e uso
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exagerado). Esse momento promovido teve como objetivo
auxiliar os cantores do curso de Música - Licenciatura e
cantores da região do Cariri, não tendo como pré-requisito
ser profissional no canto.
O segundo momento aconteceu com um trabalho
individual. O aluno cantava e Tatiana fazia as observações e
correções relacionadas à postura, voz, interpretações e
emissão. Os demais, que estavam presentes e assistindo,
tinham também a oportunidade de aprender com as
sugestões feitas aos colegas.
A partir desse trabalho desenvolvido por Tatiana,
pudemos observar e aprender como deve ser feito o trabalho
vocal tanto em grupo como individual. Com a ajuda dessa
aula, alguns petianos sentiram o desejo de desenvolver
oficinas voltadas para o canto popular e para professores da
rede pública de ensino.
Disciplina de Técnica Vocal e Canto Coral
A disciplina de técnica vocal do curso de Música UFCA, trabalha técnica vocal durante os 3 (três) primeiros
semestres do curso, direcionada ao canto coral e canto
popular. A disciplina apresenta, também, cuidados e higiene
vocal para profissionais da voz. Como o curso é de
Licenciatura, um dos pontos trabalhados nas aulas é o cuidado
que o profissional deve ter com seu instrumento de trabalho e
todo preparo que ele deve fazer antes de utilizar a voz, seja ela
falada ou cantada. Segundo (BEHLAU e REHDER, 1997
p,26) “Manter-se em boas condições de saúde geral auxilia a
produção da voz, quer seja cantada ou falada.”
Chamou-nos a atenção uma aula de técnica vocal em
que nos foi apresentado um vídeo sobre cuidados com a voz.
A história nos apresenta situações cotidianas de dois
professores, em casa, no trabalho e, especialmente, em sala de
aula, e como eles empregavam a voz durante essas situações.
Percebemos que o professor que cuidava da voz, apresentava

uma ótima qualidade vocal em todas as atividades
desempenhadas, já o outro professor sentia desconfortos na
voz e as pessoas de seu convívio também percebiam as suas
dificuldades. Ao assistirmos ao vídeo, pudemos identificar o
quanto é importante o cuidado e preparo vocal para os
professores, e que nós como educadores musicais deveríamos
passar essas informações adiante.
As Oficinas de Cuidados com a Voz
Possuindo um caráter formativo, o grupo PET
Música UFCA despertou o desejo de repassar os
conhecimentos adquiridos na Universidade para elaborar
oficinas dentro e fora do âmbito acadêmico, com o intuito de
conscientizar vocalmente os profissionais da voz.
Decorrente da necessidade de também ofertarmos
oficinas para a comunidade externa, elaboramos uma oficina
voltada aos professores da educação básica, atendendo a
necessidade da comunidade local, realizando atividades
voltadas para cuidados com voz.
A oficina de voz tem como objetivo conscientizar os
professores da rede pública de ensino, e aos demais
profissionais da voz que nos procuram, a cuidarem do seu
instrumento de trabalho. É importante ressaltar que as
oficinas possuem o intuito de ensinar técnicas vocais do
canto coral a partir de exercícios que os ajudem a cuidar do
seu aparelho vocal. Nosso desejo é que eles se informem e
cuidem das suas vozes a partir do início da aula até o término
da carga horária de seu trabalho; fazendo com que se
conscientizem da importância e do cuidado que devemos ter;
tendo em vista que muitos fazem uso inadequado da voz em
atividades letivas, colocando em risco a sua saúde e
ameaçando o seu rendimento como profissional, devido à
falta de preparo vocal, condições inadequadas de trabalho e
o uso excessivo da voz.
A Oficina intitulada Cuidados com a voz para
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professores da rede pública de ensino, teve várias edições.
Os professores, por seu mau uso da voz, comprometem seu
bem-estar vocal, ameaçam seu rendimento profissional e a
duração da carreira (letiva). Percebemos que a falta de
preparo vocal, as condições inadequadas de trabalho e o uso
excessivo da voz são os fatores que mais causam problemas
vocais nos professores. Nas oficinas procuramos trabalhar
com vídeos que contenham informações diretas de
prevenção e manutenção da voz, realizamos alguns
exercícios de relaxamento corporal, aquecimento e
desaquecimento vocal. As oficinas são bem aceitas pelos
professores, muitos deles se identificam com alguns dos
problemas citados e todos se comprometem a utilizar de
forma correta o seu aparelho fonador.
As oficinas de Cuidados com a Voz, durante 2015 até
junho de 2016, tiveram duas edições realizadas na Escola
Estadual Wilson Gonçalves, na Cidade de Crato-CE e uma
na E.E.E.P. Professor Moreira de Sousa em Juazeiro do
Norte-CE. O trabalho, a princípio, é realizado com
discussões sobre os cuidados que se deve ter com o aparelho
fonador, considerando que ele é o instrumento de trabalho, e
que é uma ferramenta muito importante para o
desenvolvimento das atividades na sala de aula. Vimos o que
eles poderiam fazer e o que deveriam evitar para terem um
melhor rendimento na diária do trabalho. Debatemos sobre
alguns alimentos que devem ser acrescentados na rotina
deles, como a maçã; e algumas bebidas que deveria ser
evitadas ou ter o seu consumo reduzido, como o café.
Conforme conhecimentos adquiridos e seguindo
sempre as informações do livro Coral, um canto
apaixonante do professor e regente Nelson Mathias, foram
realizados com os professores, diversos exercícios citados
neste livro, tais como: exercícios de aquecimento corporal,
de respiração (inspirar o ar e expirar com som S, X e F - 3
vezes com cada letra), aquecimento vocal com

movimentação da língua e vibração de língua e lábios, trava
línguas para o trabalho da dicção vocal e desaquecimento.
No desaquecimento vocal, conforme literaturas vigentes,
foram executados, os mesmos exercícios do aquecimento
vocal, só que de modo a trabalhar a voz do registro agudo
para o grave, (no aquecimento trabalha-se do grave para o
agudo), para colocação do registro vocal habitual. Durante a
oficina algumas dúvidas dos professores a respeito dos
cuidados com a voz e, de como melhorar a sua rotina de
utilização vocal, foram sendo citadas. Assim, procurou-se
sempre responder aos questionamentos com embasamento
teórico dos professores de canto, regentes de corais e/ou
fonoaudiólogos com especialização em voz. As dúvidas
foram esclarecidas e continuamos a apresentar como sua
rotina poderia ocorrer sem um esforço vocal.
As oficinas realizadas tiveram um pouco mais de
uma hora de duração, e aconteceram durante o planejamento
das atividades de aproximadamente vinte e cinco
professores na escola Estadual Wilson Gonçalves e na escola
Professor Moreira de Sousa a atividade aconteceu com os
professores DTs (diretores de turmas).
É importante citar também que foi recebido o convite
para realização da oficina Cuidados com a voz com o Grupo
De Teatro Do Instituto Federal do Ceará – Campus Juazeiro do
Norte. A oficina aconteceu no auditório do Instituto Federal de
Juazeiro do Norte e teve, em média, uma hora e meia de
duração. Foi a primeira vez que ministramos uma palestra para
um grupo de teatro, já que esse trabalho costuma ser
apresentado para professores, entretanto, os adolescentes
foram receptivos e atenciosos conosco durante a aula.
A palestra abordou os cuidados que os profissionais
da voz devem tomar diariamente para preservação da saúde
vocal, tais como: evitar alta intensidade de fala – velocidade
de fala acelerada, falar por longos períodos, tosse, pigarro, e
bebidas gaseificadas (DINVILLE, 1993). Perguntas foram
surgindo e as dúvidas foram esclarecidas. Dúvidas,
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principalmente, em relação à intensidade e os longos
períodos de fala durante as apresentações.
Após a abordagem do que não devia ser feito, foram
indicados os exercícios que preparam o aparelho vocal para
as atividades. Seguindo as orientações literárias, realizamos
exercícios de relaxamento do corpo com movimentos
cervicais, do ombro, da face e da língua; de ressonância e
vibração, utilizando língua, lábios e músculos da face e
exercícios de respiração para conscientização da respiração
diafragmática. Todos participavam atentamente.
Posteriormente à atividade de relaxamento e
aquecimento vocal, foram apresentadas algumas dicas para
a manutenção do bom funcionamento do trato vocal,
algumas dicas mencionadas foram: ingerir muita água,
pequenos goles durante a fala; falar devagar; ter uma boa
dicção; usar roupas confortáveis; não realizar competição
sonora; comer uma maçã todos os dias, ou sempre que puder.
Em seguida um trabalho de desaquecimento vocal
foi realizado com relaxamento das cordas vocais e alguns
dos exercícios de relaxamento foram feitos novamente. A
apresentação da opção do repouso vocal e da hidratação por
via direta (utilizando água no inalador, ou água quente
abafada) também foram esplanadas. Ao término da palestra,
os alunos relataram que esse trabalho é de grande
importância para os profissionais da voz, pois desta maneira,
todos poderiam desenvolver o hábito de preparação corporal
e vocal para as atividades diárias de trabalho.
É importante ressaltar que foi realizada, também,
uma oficina na II Mostra UFCA - Musicalizando na Mostra
UFCA (PET Música UFCA) voltada para a Técnica
Vocal/Canto popular. Assim, o Musicalizando na Mostra
UFCA (PET Música UFCA) - Oficina de Técnica
Vocal/Canto Popular reuniu diversos cantores, tanto alunos
da UFCA como também da comunidade.
O encontro proporcionou aos petianos ministrantes o
desenvolvimento de todo conhecimento adquirido durante as

oficinas e palestras assistidas, e ao longo das oficinas aplicadas
pelo PET Música UFCA, para os professores e alunos do
teatro. A experiência conquistada com as atividades de técnica
vocal do curso e das oficinas e palestras promovidas pelo PET
Música UFCA foram primordiais no desenvolvimento dessa
atividade, pois foi através desses encontros que pudemos
construir uma base prática e teórica, adquirindo assim,
experiência no assunto para realizar os nossos próprios
eventos e poder transmitir para o público que estava sendo
abordado oficinas alicerçadas em uma boa pesquisa para que
eles pudessem ter acesso a um conteúdo com qualidade, tendo
a oportunidade de tirar suas dúvidas e questionamentos.
Considerações Finais
Podemos verificar, ao fim deste trabalho, que os
objetivos propostos foram alcançados. Através das oficinas
vivenciadas, pudemos nos preparar melhor e oferecer ao
público oficinas voltadas para o cuidado com a voz,
encontrando, assim, uma forma de orientá-los acerca da
importância de ter uma boa saúde vocal, já que as medidas a
se tomar não são difíceis, basta apenas se tornar parte da
rotina de cada um.
Foi notória a aprovação dos professores em relação
ao trabalho da oficina. A partir das informações apresentadas
nessas oficinas, conseguimos tirar as dúvidas frequentes e
conscientizar do preparo e explanar sobre o cuidado do trato
vocal. Todos os que vivenciaram esse trabalho, perceberam
o quanto é importante cuidar da voz para o bom e longo
desempenho vocal profissional. Todo esse trajeto foi muito
importante por ter nos possibilitado aprender mais sobre a
área, além de transmitirmos o que já sabíamos,
compreendendo ainda mais durante o período de
transmissão.
Complementamos, assim, a nossa formação como
futuros educadores musicais, já conscientizando alguns
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profissionais e futuros colegas de trabalho sobre a
importância da voz para o professor, seu uso essencial e
conscientização sobre os cuidados vocais.
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Aprendizagem docente através das oficinas de teoria
musical produzidas pelo PET Música UFCA
Thalita Thais Pereira da Silva Barbosa
Quézia Vieira Amorim
Marco Antônio Silva
Marco Antônio Silva
Maria Goretti Herculano Silva
Introdução
O Programa de Educação Tutorial (PET) desenvolve
diversas ações orientadas pelo princípio da
indissociabilidade entre ensino, pesquisa, extensão e no caso
da Universidade Federal do Cariri (UFCA) tem o acréscimo
da cultura como quarto pilar.
No caso da docência, o PET Música da UFCA realiza
oficinas musicais, palestras e apresentações, dando-nos uma
abertura para compreendermos, de maneira ampla, como
acontece o ensino-aprendizagem na sala de aula. As práticas
de oficinas são realizadas em diferentes espaços sociais,
colaborando no processo de elaboração de conhecimentos e
saberes de educandos na comunidade e de universitários do
curso de licenciatura em Música na UFCA. Coloca em
prática os conhecimentos e informações adquiridos no meio
acadêmico na forma de ensino coletivo. Esses eventos são
ofertados para alunos do curso de Música, como também para
a comunidade caririense. Procura-se que cada ação realizada
por esse programa seja transformada em um artigo científico.
Desse modo, aplica-se o que se espera da essência de
um PET. Assim, além de atuar na docência em Música, essa
prática desenvolve os bolsistas em múltiplas atividades, ou
seja, ensino, escrita e elaboração de artigos científicos e
apresentação oral dessas reflexões. No caso da docência, a
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educação musical na última década vem ganhando espaço na
realidade escolar dos brasileiros tanto em escolas públicas
quanto em particulares. Isso se deve ao empenho de
educadores musicais e da Associação Brasileira de
Educação Musical (ABEM) para tornar a Música parte do
cotidiano das escolas brasileiras. Esses esforços culminaram
na aprovação da Lei 11.769/08 que torna o conteúdo da
Música obrigatório na Educação Básica, porém, não
exclusivo.
Não obstante esse avanço, o ensino do conteúdo
musical ainda não foi efetivado em muitas escolas, uma
realidade para poucos devido à falta de professores com
formação especializada em Música. A educação musical tem
passado por um longo período de adaptação nas escolas de
ensino formal, como conteúdo na disciplina de artes.
Nessa pesquisa, destacamos as oficinas de Teoria
Básica realizadas pelos alunos que atualmente compõem o
PET Música UFCA com a orientação do professor-tutor. A
teoria básica é fundamental para o processo de inicialização
musical. Essas oficinas tiveram como foco o ensino dos
elementos musicais e propriedades do som, levando em
consideração a necessidade de cada aluno.
As duas oficinas ofertadas foram trabalhadas a partir
de uma mesma abordagem, mas com público-alvo diferente.
A primeira oficina ocorreu na Universidade Federal do
Cariri, com alunos recém-ingressos do curso de Música. A
segunda foi ofertada para adolescentes, no Projeto Social
União, bairro João Cabral, em Juazeiro do Norte.
Como Integrantes do PET e ministradoras das
oficinas, passamos a indagar sobre o processo ensinoaprendizagem docente delineado durante seu andamento.
Desta forma, propusemos uma pesquisa que pudesse
responder a essa inquietação, partindo dos seguintes
questionamentos: Como realizar a prática docente em
diferentes espaços? De que forma esse conhecimento foi
repassado? De que maneira o aprendizado da docência tem

contribuído para práticas de oficinas?
Diante destes questionamentos, propusemos como
objetivo do presente artigo analisar o processo ensinoaprendizagem que ocorreu durante as oficinas de teoria
básica realizada por bolsistas do PET Música. Buscamos
respondê-los por meio da interação e observação
participante nas atividades musicais.
De tal modo, propusemos a observação participante
como metodologia que melhor se adequou para a realização
desse estudo. Trata-se de um trabalho de campo que
contempla um conjunto de atividades, desde a chegada do
investigador ao campo de pesquisa quando inicia
negociações para conseguir acesso a este, a continuidade das
observações, como também do reconhecimento do espaço
de observação e a interação com indivíduos envolvidos
(CORREIA).
Nossa percepção se desenvolveu durante a própria
realização das oficinas e nos questionamentos no final das
atividades realizadas; buscamos atentar a todos os detalhes
para que fizéssemos de forma mais apropriada a observação
do processo. Esse procedimento metodológico foi aplicado
simultaneamente com entrevistas realizadas ao término das
oficinas, em formatos de diálogo informal, mantendo ainda
assim, o caráter qualitativo.
Ensino Docente e Saberes Educacionais
No contexto escolar em Juazeiro do Norte-CE, as
escolas de ensino fundamental estão aos poucos inserindo a
Música como conteúdo escolar. Esse processo de ensino
musical está se transformando com a formação de
profissionais na área de música que podem atuar nas escolas.
Na UFCA, no curso de Licenciatura em Música, estudamos
várias disciplinas obrigatórias e optativas; dentro dessas
disciplinas buscamos nos informar e conhecer de forma
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aprofundada cada conteúdo, para a preparação e realização
de aulas. Dentro desse processo, planejamos atividades e
ações para aplicarmos os conteúdos estudados. Sendo que o
saber adquirido durante as aulas é aprendido e transmitido
por meio de atividades musicais, pedagógicas e
educacionais.
De acordo com o dicionário Michaelis, “o ensino é a
ação, efeito de ensinar e a docência é o ato de ensinar,
exercício de magistério”. Esses dois aspectos devem ser
trabalhados conjuntamente para a formação de um bom
professor. É nesse sentido que nos preparamos para
realização das oficinas, buscando adquirir o conhecimento
necessário e desenvolver uma experiência de ensino,
elementos necessários à nossa formação e construção como
professores licenciados em Música, preparados para “ser
docente” em espaços educacionais.
Sendo a educação, conforme a escritora americana
White (1977), o desenvolvimento harmônico das faculdades
físicas, mentais e espirituais, a arte contribui muito para esse
desenvolvimento integral. Assim, a inserção de aulas de
Música em diferentes espaços educacionais é uma forma de
contribuir para o desenvolvimento em diferentes
modalidades no ensino. Para que os alunos possam aprender
é necessário que haja professores de Música especializados,
de forma que eles possam delinear para os discentes
caminhos que levem a aprendizagem desses códigos
musicais. Para isso, a formação musical dos professores que
trabalham na área envolve muitos saberes educacionais.
Segundo Tardif (2002, p. 10),
A questão do saber dos professores não
pode ser separada de outras dimensões do
ensino, nem do estudo do trabalho
realizado diariamente pelos professores de
profissão, de maneira mais específica.

O saber educacional se constitui tanto por meio de
estudos como nas práticas dos professores. Tardif (2002, p.
11) confirma ainda que “o saber é sempre o saber de alguém
que trabalha com alguma coisa no intuito de realizar um
objetivo qualquer”. Dessa maneira, diferentes formas de
saberes podem ser desenvolvidas e trabalhadas no contexto
educacional em diferentes espaços, sendo necessário um
objetivo para realizar e ensinar algo a alguém. Assim, o saber
pode ser considerado social porque é partilhado por um
grupo de agentes como os professores que têm uma
formação comum e trabalham numa organização. De acordo
com o mesmo autor:
O saber dos professores não é um conjunto
de conteúdos cognitivos definidos de uma
vez por todas, mas um processo em
construção ao longo de uma carreira
profissional na qual o professor aprende
progressivamente a dominar seu ambiente
de trabalho, ao mesmo tempo em que se
inserem nele e o interioriza por meio de
regras de ação que se tornam parte
integrada de sua “consciência prática”
(2002, p. 14).

Nessa perspectiva, a formação do professor é algo
contínuo, o estudo se integra à experiência profissional,
constituindo-se um saber que caracteriza o docente. Nesse
sentido, no curso de Música, através do PET Música da
UFCA, os bolsistas ministram oficinas em ambientes
universitário e comunitário, partilhando e aperfeiçoando
saberes educacionais pedagógicos musicais. Nesse
contexto, planejamos as oficinas de Teoria Básica
introduzindo elementos musicais e parâmetros sonoros,
começando uma base para alunos do curso que ingressam
sem conhecimento prévio, alunos que querem compartilhar
esses conhecimentos musicais iniciais.
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Sabemos que o processo de ensino-aprendizagem em
Música pode ocorrer em diferentes espaços. Cristina Grossi
expressa que
os processos educativos não acontecem
somente nas instituições escolares e,
consequentemente, que os campos de
atuação do ou para o profissional 'professor
de música' vão também além das escolas
regulares de ensino (GROSSI, 2002, p. 3).

Nesse sentido, trabalhar a Teoria Básica na oficina
realizada em um projeto social se constitui um processo
educativo que vai além do que ocorre em salas de aula
convencionais. Desta forma, passaremos agora a descrever e
discutir o desenvolvimento das oficinas.
Inicialmente, investigamos através de observações
as possibilidades de ambientes educacionais que poderiam
ser aplicadas às oficinas. Essa investigação considerava a
quantidade de participantes interessados, horários
disponíveis e conteúdo a ser ministrado. Discutimos sobre as
atividades que poderiam ser desenvolvidas considerando a
necessidade do público e o que tínhamos de materiais
pedagógicos disponíveis em cada ambiente, devido serem
espaços de ensino-aprendizagem.
A partir das possibilidades dos ambientes,
elaboramos o projeto da aula compreendendo que um bom
planejamento faz parte de uma boa estruturação. Acerca
disso, Rubens José de Borba expressa que:
O planejamento implica em uma mudança
significativa nos processos de ensino e
aprendizagem, que permite alterar o
modelo tradicional de ensino. O trabalho do
professor, quando bem planejado e
orientado, auxilia o desenvolvimento de
habilidades como observação, análise,
reflexão, organização, entre outras [...]
(2011, p. 6).

Dessa forma, o trabalho do professor começa desde a
elaboração do planejamento, organização e reflexão de ideias,
como também o desenvolvimento dentro do ambiente
educacional por meio das atividades ministradas. Brito
manifesta o pensamento do educador musical Koellreutter
expondo que
a melhor hora para apresentar um conceito,
ou ensinar algo novo, é aquela em que o
aluno quer saber. E o professor deve estar
sempre atento e preparado para perceber e
atender as necessidades dos alunos (2011, p.
34).

Para que essa preparação ocorra são necessários
atenção e planejamento do professor para possíveis
inquietações que os alunos tenham durante as aulas. Seguindo
este procedimento, realizamos duas oficinas que intitulamos
Teoria Básica. De tal modo, é importante entendermos que a
teoria musical é uma base para os alunos compreenderem as
grafias e símbolos musicais, relacioná-los com a partitura e
compreender esse universo musical que os cerca.
Nossa função como educadores musicais foi
apresentar aos alunos novas possibilidades, informações e
conhecimentos por meio da Música. Nossa formação
educacional musical é uma ligação para ensinarmos e
aprendermos com os alunos. Pensando desse modo, a prática
da oficina de teoria musical para dois públicos-alvo
diferentes foi uma experiência de formação e aprendizagem
importante para a nossa construção como professoras e
educadoras musicais.
Dando início a essas vivências, chegamos aos
espaços de aprendizagem, nos apresentamos e explicamos
como seria o esboço da aula. Dividimos em tópicos os
assuntos a serem apresentados e discutidos, abrindo espaço
para intervenções. Utilizamos como métodos ativos as
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metodologias de ensino fundamentadas em Kodaly e
Schafer. Por meio do pensamento de Kodaly, utilizamos a
rítmica associada com as sílabas Tá (semínima), Ta-ti
(colcheia), Ta-te-ti-to (semi-colcheia). Já na escrita das notas
apresentamos o Dó e notas fixas em diferentes claves.
Sobre Murray Schafer apresentamos o som e o
silêncio, explicando que a percepção auditiva é importante
para que possamos escutar, filtrar os sons e reconhecer os
ruídos que interferem nos sons que queremos ouvir. Segundo
Schafer (1991, p. 69), “Quando passamos a selecionar os
sons que queremos ouvir, tornamo-nos mais sensíveis aos
sinais sonoros que interferem na nossa audição”. Define o
autor: “para o homem sensível aos sons, o mundo está
repleto de ruídos”.
Procuramos, assim, relacionar a música com as
atividades do dia a dia, apresentando a ideia de sons
produzidos pelo homem e pela natureza, e a diferença entre
eles. Também realizamos atividades que demostram como
os sons podem ser grafados e divididos em diferentes formas
de produção e reprodução e a relação entre o som e o
silêncio, uma composição de conteúdos necessários para a
percepção dos sons a nossa volta e introdução musical.
Contextualizando com o ensino das figuras de silêncio
(pausas) na escrita da partitura (SCHAFER, 2009, p. 13).
No ensino da teoria musical relacionamos a prática
musical, como também iniciação ao solfejo das notas,
repassando esses conhecimentos de forma dinâmica.
Resultados Obtidos
A preparação e realização das oficinas para públicosalvo diferentes foram avaliadas e analisadas através de
coleta de dados, feita por meio de perguntas e observações
aos alunos participantes das duas oficinas. Nessas oficinas
procuramos identificar os alunos que tinham um
conhecimento antecedente, e também reforçamos o

conhecimento que alguns tinham adquirido anteriormente.
A primeira oficina ocorreu no dia vinte e sete de abril
de dois mil e dezesseis, na comunidade acadêmica, com
alunos recém-ingressos no curso de Música. Poucos alunos
possuíam conhecimentos prévios sobre a educação musical,
mas se mostraram bastante curiosos e atentos quanto aos
assuntos explicados, e interagiram, tornando a oficina
dinâmica. Utilizamos o teclado para exemplificar os
parâmetros sonoros. Os alunos mostraram ótimos resultados
ao serem interrogados sobre o assunto discutido,
confirmando que realmente houve absorção do conteúdo.
A segunda oficina aconteceu no dia trinta de abril de
dois mil e dezesseis, na comunidade do bairro João Cabral,
em Juazeiro do Norte, com alunos participantes do projeto
social União, que disponibiliza aulas de música aos sábados
das nove às doze horas da manhã, na aprendizagem de
teclado/piano e cordas friccionadas. Os educandos
adquiriram um contato com a música por meio das aulas de
piano e violino; como os alunos tinham um conhecimento
musical prévio, buscamos repassar um conhecimento mais
aprofundado sobre a paisagem sonora, sons da natureza e os
sons produzidos pelo homem (Schafer, 2009, p. 13),
mostrando as frequências de sons que podem ser grifados
pela partitura, como a relação do som e o silêncio.
Apresentamos a divisão dos parâmetros sonoros de
quatro formas: Altura – sons graves e agudos; Duração – sons
longos e curtos; Intensidade – dinâmica da música; Timbre –
característica de cada som. Mostramos as claves de Sol, Fá e
Dó e como seria melhor a forma de leitura se
memorizássemos a posição de uma nota inicial e contássemos
as outras a partir dali; os alunos se mostraram bastante
interessados para memorizar o assunto e aplicar nos estudos.
Nas duas oficinas realizadas com o mesmo conteúdo
e público-alvo diferentes, procuramos apresentar os
conhecimentos musicais de forma dinâmica e participativa
para atender inicialmente os alunos participantes.
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Foi possível perceber nas observações e aplicações
de conteúdos musicais nas oficinas uma aproximação maior
com a prática docente em Música, contribuindo para nossa
formação musical acadêmica como futuros professores.
Percebemos, também, que ocorreu uma boa interação entre
os alunos e os bolsistas petianos, que se deu por meio de
diálogos que aconteceram durante a realização das oficinas.
Também entre os alunos da oficina a interação ocorreu de
forma satisfatória, considerando que discutiam mutuamente
o conteúdo abordado. Pode-se afirmar que todo o contexto se
desenvolveu de forma coletiva, desde o planejamento até a
execução, houve partilha e contribuição nas ideias e na ação,
tendo a experiência de planejar e colocar em prática o que
gostaríamos de repassar.
Considerações Finais
Todo o percurso delineado nesse estudo demonstra
um esforço de refletir sobre nossas aprendizagens e práticas
no contexto mais amplo do curso de Música e mais
específico de atividades proporcionadas pelo PET Música
da UFCA. Nessa caminhada, compreendemos que foram
várias as contribuições para nossa formação enquanto
graduandas de uma licenciatura em Música, proporcionadas
no desenvolvimento de oficinas de teoria básica.
Assim, pudemos pensar acerca das habilidades que
foram desenvolvidas nesse processo e entender que a
docência é constituída em diversos espaços, quando somos
colocados em situações que requerem tomadas de posição e
uma ação fundamentada nos conhecimentos elaborados na
prática em conexão com as aprendizagens adquiridas nas
disciplinas e em outras experiências.
De tal modo, trabalhar com as oficinas nos
proporcionou vivências da docência como profissão, ao
entendermos a necessidade do planejar bem para uma boa
execução e do pesquisar como recurso indispensável a essa

elaboração. Também nos permitiu observar que aprendemos
enquanto ensinamos e que ensinamos enquanto
aprendemos. Nessa composição, a reflexão teve um papel
sem igual, permitindo-nos rever o processo, avaliando o que
foi desafio, as dificuldades encontradas, as trocas de
experiências e conhecimentos, a alegria da partilha, os afetos
e a superação dos obstáculos. Tudo isso proporcionou
mudanças em nosso interior, fazendo parte de nossa
constituição como docentes.
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“Há mais razão em teu corpo do que em
tua melhor sabedoria” (Nietzsche)

Introdução
TARDIF, Maurice. Saberes docentes e formação
profissional. 17 edição. Rio de Janeiro. Editora vozes Ltda,
2002.
WHITE, Ellen Golden. Educação. 5 edição. São Paulo:
CPB, 1977.

O presente artigo busca proporcionar uma reflexão
acerca da realidade vivida por discentes do curso de
Licenciatura em Música da Universidade Federal do Cariri
(UFCA), em relação à cena musical, levando em
consideração a exposição de tais alunos no âmbito musical,
seja enquanto performers ou como futuros docentes. Após
ser percebida uma carência de disciplinas que contemplem a
expressão corporal e suas vertentes no programa curricular
do curso supracitado, teve início no ano de 2017 o projeto “A
Cena Musical”, realizado por bolsistas do Programa de
Educação Tutorial – PET Música.
Trata-se de uma pesquisa-ação de cunho qualitativo
que visa melhorar a compreensão dos participantes sobre si
mesmos, tendo como caminho o trabalho corporal préexpressivo, que de acordo com Ferracini (1988), é tudo
aquilo que precede a expressão. Já sobre pesquisa-ação,
Bastos define como sendo um processo no qual o
pesquisador se integra:
(...) e seu objetivo é agir sobre a realidade.
(...) a pesquisa não fica em nível de simples
ativismo, mas tem como objetivo aumentar
o conhecimento dos pesquisadores e o nível
de consciência dos indivíduos e grupos
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pesquisados. O objeto de investigação não
é constituído pelas pessoas e sim pela
situação social e pelos problemas de
diferentes naturezas encontradas na
situação (2007, p.37).

Após algumas reflexões sobre a possibilidade de
desenvolver um trabalho pré-expressivo com alunos do curso
de Licenciatura em Música da UFCA, adveio a necessidade
de criar um grupo que buscasse uma compreensão corporal
que pudesse auxiliar no desenvolvimento dos alunos
envolvidos como performers e professores, já que o simples
fato de estar a frente de uma turma ministrando aula gera uma
“cena”. Todo o processo de trabalho corporal pré-expressivo
acontece visando a diversidade existente no grupo, para que
todos possam agir de forma autônoma, visto que “o respeito à
autonomia e a dignidade de cada um é um imperativo ético e
não um favor que podemos dar ou não uns aos outros”
(FREIRE, 2011, p. 47).
O grupo é formado por quinze alunos, em sua
maioria do curso de Música da UFCA, que têm em comum o
interesse de expandir o conhecimento acerca das
possibilidades em relação à atitude do corpo no cenário
musical, utilizando como suporte também outras formas de
expressões artísticas, como a dança e o teatro, buscando
assim, trabalhar com todas as potencialidades de cada
membro do grupo. Stokoe e Harf (1987, p. 20) afirmam que
“o indivíduo que só pode expressar sua vida interior através
de uma única via (seja esta escrever, pintar, falar etc.), não
realiza todas as suas potencialidades”.
A partir das ideias supracitadas, acredita-se que o
trabalho corporal pré-expressivo possa ajudar os alunos a
perceberem o seu corpo, suas limitações e possibilidades,
desenvolvendo assim, uma inteligência corporal necessária
para a presença consciente nos momentos de exposição.
Trazendo especificamente para a realidade vivida
pelos estudantes do curso de Música, que constantemente se

veem em condições de exposição, seja em apresentações de
coral ou nas suas práticas instrumentais, uma boa expressão
é de suma importância já que quanto mais meios de
comunicação o homem desenvolva, maior será sua riqueza
existencial (STOKOE; HARF, 1987, p. 20).
Antes da relação com o instrumento ou com a voz, o
músico deve ter uma conexão com seu corpo inteiro, um
conhecimento corporal que o possibilite perceber os seus
limites e possibilidades em cena, na tentativa de barrar as
tensões que causam tanto desconforto, e que atrapalham a
performance ou a presença em aula. É para contribuir nessa
conexão e conhecimento do corpo que o pré-expressivo
entra em cena.
O Pensar Sobre o Corpo
A percepção sobre a ideia de corpo veio se moldando
às diferentes culturas e épocas. Descarte, por exemplo,
considerava o corpo como sendo a prisão da alma, e este
também foi um pensamento bastante disseminado no
período medieval. Nietzsche, no século XIX, apresenta uma
visão diferente em relação ao corpo, a qual se pode ver em
sua obra “Assim falava Zaratustra”. Ele apresentava o corpo
como sendo “uma grande razão, uma pluralidade com um só
sentido, uma guerra e uma paz, um rebanho e um pastor”
(NIETZCHE, 1889, p. 46).
Brook (2011, p. 15) diz que “o instrumento do corpo é
o mesmo no mundo inteiro; o que muda são os estilos e as
influências culturais.” e sobre isso, ele cita o caso das
crianças japonesas dizendo que elas
Têm corpos infinitamente mais
desenvolvidos do que as ocidentais. Desde
os dois anos, elas aprendem a sentar-se em
perfeito equilíbrio; entre os dois e três anos
a criança começa a inclinar-se
regularmente, o que constitui um excelente
exercício para o corpo.
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Ainda é interessante observar que ele cita o maestro
como sendo, no ocidente, uma das poucas pessoas que:
(...) chegam aos oitenta anos em forma,
com corpos perfeitamente
desenvolvidos;(...) durante a vida toda o
maestro faz movimentos que começam
pela curvatura do dorso, embora não encare
isso como exercício. Como os japoneses,
ele também precisa de um ventre firme para
que o resto do corpo possa realizar
movimentos altamente expressivos. Não
são movimentos como os do acrobata ou do
ginasta, que partem da tensão, mas
movimentos nos quais emoção e precisão
de raciocínio estão entrelaçadas. O maestro
necessita dessa precisão de pensamento
para acompanhar a partitura, enquanto os
seus sentimentos dão qualidade à música, e
seu corpo, em permanente mobilidade, é o
instrumento através do qual ele se
comunica com os músicos. (2011, p.15).

O corpo enquanto instrumento de expressão nãoverbal de manifestações artísticas é campo de estudo de
várias ciências, como a Sociologia, Antropologia,
Psicologia e Educação (SIQUEIRA, 2006). Na música, por
exemplo, mais especificamente no canto, o corpo se
prolonga através da voz e se manifesta por toda a extensão
corporal.
Vivenciar o canto por meio do corpo –
através de gestos, de encenações, da dança
– é fundamental para a percepção do que
acontece com nossa voz, com a música,
com o gênero musical proposto”
(SCHMELING; TEIXEIRA, 2010, p. 86).

Enquanto instrumentista, cantor e/ou professor, o
aluno do curso de Licenciatura em Música deve buscar

caminhos que lhe possibilitem o “estar presente”, pois, de
acordo com Pederiva (2000) conhecer seu próprio corpo é
uma necessidade absoluta para uma construção de um
conhecimento ainda maior. A conscientização corporal em si
gera um estado de constante auto-observação. Logo, o
agente se vê nessa busca e surge, então, a necessidade de
percepção do corpo consigo e com o ambiente que o cerca, já
que a relação entre o corpo e o “estar presente” não se trata
simplesmente da presença física, mas de um conjunto de
interações de ações e significados (RIOS, 2008).
Aplicando o Pré-Expressivo na “Cena Musical”
Diante da escassez de material no âmbito musical
que aborde o tema apresentado, as fontes utilizadas advêm
de uma literatura existente em outras artes, sobretudo
reflexões vindas do teatro. Tais reflexões e teorias estão
sendo utilizadas, também, como subsídio para elaboração
dos encontros que acontecem semanalmente, às segundasfeiras, no campus Juazeiro do Norte da Universidade Federal
do Cariri.
Ferracini (1988, p.87) afirma que o pré-expressivo é
o nível em que se
trabalha todos os elementos técnicos e
vitais de suas ações físicas e vocais. É o
nível de presença (grifo do autor), onde o
ator – por se tratar de um trabalho para
atores - trabalha, independente de
qualquer outro elemento externo [...].

A partir dessas concepções sobre o pré-expressivo,
os encontros da “Cena Musical” buscam trabalhar elementos
imprescindíveis para apresentações, explorando diversas
possibilidades, por meio de atividades que contribuam para a
percepção do ambiente, para a imersão no eu, estímulo do
imaginário, (re)significação de espaços, fazendo emergir a
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sensibilidade e tantas outras questões nesse processo de
autoconhecimento vivido pelos participantes do projeto.
No âmbito da música, assim como no teatro, busca-se
uma sensibilidade que leve os envolvidos a entenderem o que
estão fazendo, e por que estão fazendo. O músico/professor
deve manter a
Tríplice relação: consigo próprio, com o
outro e com a platéia. É fácil perguntar:
'como'? Não existe receita pronta. O tríplice
equilíbrio é uma noção que nos remete
automaticamente à imagem do acrobata na
corda bamba. Ele sabe dos perigos, treina
para conseguir superá-los, mas só vai
alcançar ou perder o equilíbrio a cada vez que
pisar no arame” (BROOK, 2011, p. 28-29).

No grupo, as atividades são desenvolvidas através de
dinâmicas que busquem o equilíbrio, a percepção corporal,
entre outras prestezas que propõem um sentir mais profundo
de cada parte do corpo, ressaltando o corpo em sua plenitude
e que cada parte tem sua importância e funcionalidade. Cada
exercício requer um nível de concentração maior a cada
encontro, o que faz com que os envolvidos possam se sentir
mais próximos da ideia de controle e equilíbrio, a partir do
autoconhecimento corporal.
Sobre a importância do trabalho corporal para
músicos, Andrade e Fonseca (apud PEDERIVA, 2000, s/p)
atentam que
a formação do músico deveria ser pensada
como a formação de um atleta, tendo em
vista que tocar um instrumento demanda
um alto preparo físico e psicológico para a
execução da tarefa,

destacando a natureza abstrata da música.
Pederiva (2000, s/p) observa que “a performance
exige uma alta demanda de trabalho corporal”. Mas, como
trabalhar a questão corporal na cena musical com uma
literatura ainda restrita? Por causa dessa limitação, as
experiências e relatos de performance musical, muitas
vezes, são construídas e baseadas nas propostas e
encaminhamentos vindos do teatro ou da dança. Porém, vale
destacar que todas essas artes mantêm estreita relação por
serem manifestações e expressões do eu, expressão do
corpo. Stokoe e Harf (1987, p.17) apresentam a expressão
corporal como sendo “uma espécie de estilo pessoal de cada
individuo, manifestando através de seus movimentos,
posições e atitudes”.
O trabalho pré-expressivo não tem a mesma intenção
que o trabalho corporal para atletas, ou até mesmo do
trabalho expressivo em si, pois como observa Ferracini sobre
o trabalho corporal do artista, ele “não pode se aquecer como
um atleta que está preocupado com sua musculatura”. E, sim,
deve preocupar-se com o estar em cena, com a sensibilidade
da apresentação. É um trabalho energético, mas não voltado
para a questão muscular, é algo para pensar-se no estado de
presença, e como essa energia é canalizada e expressada.
O pensamento de Ferracini (1988) diz respeito ao
cuidado com o trabalho corporal mecanizado, que para o
processo pré-expressivo não é a intenção. E isso é trabalhado
no grupo, visando a busca individual, apesar de ser um
trabalho coletivo, pois aqui interessa o desenvolver de
habilidades que levem os alunos a uma inteligência corporal
que pode e deve ser aplicada em sua vida, tanto na
performance quanto numa presença consciente frente aos
seus alunos, que não deixam de ser uma “plateia” – no caso
do estágio e na prática como professores.

Ou seja, há a necessidade de uma construção diária
exaustiva não só do físico, como também do psicológico,
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Considerações Finais
No decorrer do texto, buscamos refletir sobre o
trabalho pré-expressivo, elucidando a importância de uma
atenção voltada para esse aspecto no contexto da UFCA.
Isso porque o trabalho de conscientização corporal visa,
sobretudo, alargar o conhecimento dos envolvidos acerca de
si mesmos sendo estes corpos providos de limitações e
possibilidades.
Além disso, o corpo tem marcas próprias que
interagem e lidam com as pessoas e situações de maneira
diferenciada, e por que não dizer única? O corpo em si, com
suas vivências, comunica algo. No âmbito musical, pode-se
pensar em explorar as possibilidades do corpo na cena,
significando o fazer musical e o espaço que em si traz
significações.
A participação e o interesse dos envolvidos fazem
com que a visão e reflexão sobre a falta de trabalho préexpressivo no curso seja alargada a cada dia, buscando
incentivar a comunidade acadêmica geral a buscar meios
que os levem a um conhecimento heurístico que possa
aumentar seu nível de conhecimento corporal e a visão
acerca das possibilidades cênicas no campo da “cena
musical”.
O PET tem importante papel neste quesito, por
fomentar a pesquisa e proporcionar aos bolsistas a
oportunidade de desenvolver pesquisas e projetos no âmbito
de interesse de cada um. Além disso, a participação e
envolvimento dos tutores nos projetos e pesquisas
desenvolvidos agindo efetivamente como incentivadores e
orientadores alimenta ainda mais o interesse dos petianos
em desenvolver suas pesquisas. Pode-se destacar, ainda, o
importante papel do PET como programa que auxilia numa
melhor formação de futuros professores, sendo a “Cena
Musical” um, entre tantos outros projetos, que contribui para
que seja alcançado o objetivo de inserir no mercado de

trabalho professores capacitados e, acima de tudo,
humanizados, com um olhar de cidadania para com os
discentes.
Para que a cena musical aconteça, acredita-se que é
necessário um conhecimento do eu enquanto corpo, a
aceitação e até mesmo o descobrimento das possíveis
limitações, para que esse corpo possa, enfim, se desdobrar
em dimensões musicais que fazem da cena um espetáculo
que nunca se repete, porque se renova a cada dia.
A pluralidade existente no grupo faz com que essa
busca seja ainda mais proveitosa, pois a troca de vivências e
experiências significa ainda mais a ação. Corpos que se
fazem silêncio, corpos que se fazem som, corpos que se
fazem melodia e harmonia, corpos que transformam
dissonâncias na mais maravilhosa composição. Corpos que
fazem da música a mais autêntica abstração do ser.
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O objeto da música: percepções estéticas
Priscilla Grycia Sousa Silva
Marco Antônio Silva
Maria Goretti Herculano Silva
Introdução
A Estética vem sendo trabalhada no campo da
filosofia e das artes desde Platão com problematizações
sobre o belo, sobre as sensações causadas pelo fenômeno
artístico, sobre as definições de arte, como também, outros
conceitos. Porém, o termo "estética" só foi introduzido e
abordado como ciência do conhecimento sensitivo no século
XVIII por A. Baumgarten, com a intenção de apreender a
objetividade e o conteúdo da arte que é um elemento cultural
da humanidade e é de suma importância para se construir a
identidade de um povo. Para o indivíduo a arte pode ser uma
forma de expressão que emana do interior para o exterior de
forma subjetiva.
De tal modo, a presente pesquisa destaca o Cariri
Cearense, que é um lugar rico em termos de cultura e arte,
todavia, tomando o contexto musical como foco, a maioria
dos artistas não tem a fundamentação teórica e técnica para o
aprimoramento da prática, sendo em sua maioria, músicos
informais. Além disso, a região não dispõe de muitos
professores da área. Para suprir essa deficiência e dar suporte
à cultura musical da região, foi criado o curso de
Licenciatura em Música na Universidade Federal do Cariri –
UFCA. O objetivo do curso de Música da UFCA é formar
músicos/professores de forma teórica e prática. Dentre as
disciplinas contempladas na matriz curricular está a Estética
Musical. A partir dessa disciplina surgiu o interesse de
aprofundar os conhecimentos sobre a mesma compondo um
grupo de estudos no Programa de Educação Tutorial – PET.
O PET é um dos programas da graduação que
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possibilita ao aluno bolsista explorar sua área de interesse,
levando em consideração que alguns temas/áreas de estudo
não são contemplados na matriz curricular do curso,
dialogando, então, com os quatro pilares da universidade:
pesquisa, extensão, ensino e cultura. Como ex-aluna do
curso de Filosofia, na mesma instituição, graduanda do
curso de Licenciatura em Música e bolsista do programa
referido, pude perceber um diálogo entre as duas áreas e uma
possível pesquisa sobre a Estética Musical.
A Estética tem suas bases na Filosofia, de tal modo,
entendo que é de suma importância para reflexões e
questionamentos sobre a qualidade e o conteúdo de uma
música. Nesse sentido, compreende-se que existe uma ponte
entre os dois campos. Nesse aspecto, tradicionalmente, tal
arte é vista como uma expressão de sentimentos que causa
diferentes estados anímicos (emoções/sentimentos) nos
ouvintes por meio de suas combinações. Introdutoriamente,
o objeto da estética musical sempre foi postulado como
sendo a sensação que a experiência sonora propõe, ou seja, o
foco era o ouvinte e não a música (HANSLICK, 2011).
Profere-se, constantemente, que a música é portadora de
caracteres emocionais como alegria, tristeza, amor, raiva,
dentre outros.
Contudo, questiono: seria mesmo a música portadora
de sentimentos? Qual o objetivo primeiro da música? O que
a Estética tem a dizer sobre a representação de emoções no
âmbito musical? Visando todas essas questões, este trabalho
tem como objetivo central apresentar uma percepção acerca
do objeto musical sob o olhar do senso comum, ou seja, a
Estética tradicional, e entender como se dá a crítica de
Hanslick sobre a mesma. Para responder tais perguntas,
serão expostos argumentos de ambas as teorias: música
como expressão de sentimentos e música como forma. A
ideia de criticar coerentemente o pensamento que tem a
expressão de sentimentos como objeto musical é, desta
maneira, uma expansão de conhecimento para a ciência

estética mostrando que o tema ainda é pertinente na
contemporaneidade.
Metodologia
Visto que é necessário investigar se há respostas às
questões anteriores, o método usado para este trabalho é a
pesquisa bibliográfica. Ao ponderar sobre esse procedimento
de estudo, Marconi, assim descreve:
A pesquisa pode ser considerada um
procedimento formal com método de
pensamento reflexivo que requer um
tratamento científico e se constitui no
caminho para se conhecer a realidade ou
para descobrir verdades parciais. Significa
muito mais do que apenas procurar a
verdade: é encontrar respostas para
questões propostas, utilizando métodos
científicos. (2012, p.43).

Com essa compreensão, visto que o presente trabalho
se trata de uma pesquisa puramente teórica, será feita uma
abordagem literária dos seguintes livros: “O Caso Wagner”
(Friedrich Nietzsche), “O Mundo Como Vontade E
Representação” (Arthur Schopenhauer), “A República”
(Platão), "Do Belo Musical" (Eduard Hanslick) e "Filosofia
da Nova Chave" (Susanne K. Langer). Enfatizar-se-á os
principais problemas da pesquisa com respostas a tais
perguntas abordando as ideias principais dos pensadores já
mencionados. O material trabalhado é o embasamento para a
crítica teórica proposta.
Nesse contexto, as fases deste trabalho são: 1)
Identificação como reconhecimento da temática proposta,
ou seja, uma abordagem especificada do tema para situar o
leitor sobre o assunto referido. No caso, tratar-se-á da
Estética Musical apontada como ponto norteador de toda a

O objeto da música: percepções estéticas

O objeto da música: percepções estéticas

84

85

investigação. 2) Análise e interpretação do material para
crítica teórica. Pretende-se focar nas teses principais
(música como expressão de sentimentos e música como
forma) com a finalidade de especificar a Estética sob a visão
dos principais pensadores e traçar o trajeto para o
embasamento do assunto seguinte. 3) Apontar os resultados
da pesquisa de forma geral, assim como os efeitos e, se
houver, implicações que ela gerou.

mesmo pode ser reconhecido no livro IV de “O mundo como
vontade e representação” do filósofo alemão Arthur
Schopenhauer (2005), no seguinte trecho:
O que vemos na poesia encontramos na
música, desde que reconhecemos que nela a
melodia narra em geral a história íntima da
vontade consciente de si, as veredas
ocultas, as aspirações, as tristezas e as
alegrias, o fluxo e refluxo do coração
humano.(s/p)

Fundamentação Teórica e Discussão
No âmbito da arte, a música é a que se apresenta de
forma demasiadamente abstrata, visto que o som, condição
mínima do fato musical, não é palpável ou visto (NATTIEZ,
1990). Os elementos da música são a harmonia, melodia e o
ritmo. Nesse contexto, tais aspectos se apresentam de forma
organizada e lógica. Sendo assim, a estética tradicional
apresenta que o fim da música são os sentimentos,
contrapondo-se, desta forma, ao conhecimento intelectivo.
Para fundamentar o pensamento comum da estética
acerca da Música, pegar-se-á como base filósofos clássicos,
como por exemplo, Nietzsche que além de filósofo filólogo
também foi pianista e compositor. Em seu livro “O Caso
Wagner”, lê-se:
Essa música me parece perfeita. Vem vindo
leve, suave, com toda a delicadeza. É
amável, não transpira. “É bom aquilo que é
leve, tudo o que se move com pés
delicados”: primeiro princípio de minha
estética. Essa música é maldosa, refinada,
fatalista: permanece, apesar disso, popular
– tem o refinamento de uma raça, não de um
indivíduo. É rica. É precisa. (2007. p.1718).

É perceptível que nesse trecho, Nietzsche atribui
emoções e sentimentos a uma determinada música. O

Quando Schopenhauer cita a vontade, se refere ao
que motiva o humano a viver, sendo que é uma discussão
totalmente metafísica, e esta comparada à Música, também a
coloca de forma fantasiosa. Ainda continua:
A melodia caminha, sempre se
apartando do tom profundamente,
seguindo mil remotos e caprichosos
sentidos, passando pelas
dissonâncias mais dolorosas, até
que novamente reencontra o tom
fundamental...(s/p)
Coloca-se aqui, os sentimentos ligados a tom,
melodia e ritmo, mesmo que estes sejam aspectos objetivos.
Dessa maneira, tanto Nietzsche como Schopenhauer
colocam a arte sonora em âmbitos sentimentais de forma
romantizada (emotiva). Mas essa ideia de colocar a Música
nesse patamar vem desde a filosofia antiga com Platão
(2006, s/p): “Ora, para o corpo temos a ginástica e para a
alma, a música.” Antes mesmo de o termo “Estética” ser
criado, as discussões sobre música já eram decorrentes e
sempre a colocavam de forma demasiadamente metafísica e
sentimental. Mas seria realmente a arte sonora portadora de
sentimentos tendo isso como sua função primária?
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Tomando este pensamento como base, propor-se-á
aqui, uma crítica ao mesmo, utilizando inicialmente a tese de
Hanslick. Como introdução ao seu pensamento:
A música tem a ver com os sentimentos.
Este "tem a ver" é uma das expressões
características da estética musical até agora
existente. Mas em que consista a ligação da
música com os sentimentos, de
determinadas peças musicais com
determinados sentimentos, segundo que
leis naturais ela actue, segundo que leis
artísticas se deva configurar, a tal respeito
deixam-nos de todo às escuras os que com
isto "tem a ver" (2011, p. 9).

É perceptível que o próprio Hanslick já põe em
questão o pensamento de música como expressão de
sentimentos. Sendo assim, a música não é expressão de
sentimentos, mas "tem a ver" com os mesmos. De que
forma? O autor aponta que o erro das estéticas anteriores é
definir que a finalidade da música é suscitar sentimentos e
este é seu conteúdo, fazendo, desta maneira, uma crítica
metodológica (HANSLICK, 2011). Porém, é necessário
destacar que há diferença entre os conceitos de sentimento e
sensação, pois, geralmente, tais termos são confundidos,
principalmente na Estética tradicional. Sensação é
apresentada por Hanslick (2011, p. 10) como sendo
a percepção de uma determinada qualidade
sensível: de um som, de uma cor.
Sentimento é o tornar-se consciente de uma
incitação ou impedimento do nosso estado
anímico, portanto de um bem-estar ou
desprazer.

Entende-se assim que a sensação vem do sentido,
por exemplo, quando uma pessoa escuta uma canção, esta

impacta primeiramente seus sentidos, no caso, a audição. O
sentimento é a tomada de consciência da sensação, ou seja,
depois de escutar a canção (sensação) é que há de se ir para o
âmbito sentimental de ter prazer ou desprazer com a mesma.
Para haver o encanto estético de uma obra, este só será
possível primeiramente a partir da sensação. Nas obras
literárias anteriores, esses dois conceitos são quase sempre
trocados, daí a confusão em dizer que a música deve acordar
nossos sentimentos e que esta é a sua missão (HANSLICK,
2011). Nessa mesma direção, Langer apresenta o seguinte:
A grande variedade de interpretações que
diferentes executantes ou ouvintes darão à
mesma peça – diferenças até de tais
conteúdos gerais de sentimentos como
triste, irado, exultante, impaciente – faz
semelhante confiança nas intenções do
autor parecer algo ingênua. Ele não poderia
provavelmente ficar sentindo todas as
diferentes emoções que sua composição
parece capaz de expressar. O fato é que
podemos usar música para descarregar
nossas experiências subjetivas e restaurar
nosso equilíbrio pessoal, mas esta não é sua
função primária (2004, p. 217).

Pode-se perceber, portanto, que Langer, autora
contemporânea, dialoga com Hanslick ao afirmar que a
função elementar da música não é a expressão de
sentimentos. É improvável para o próprio autor de uma
determinada obra sentir o que a mesma “comunicará” aos
ouvintes que a captarem. A objetividade da arte sonora não
está em exprimir emoções, já que uma música determinada
não pode representar um sentimento universalmente. Na
realidade, as emoções que surgem no interior do ouvinte por
meio de uma obra de arte são objetos da psicologia e não da
estética (HANSLICK, 2011). Dessa maneira, os sentimentos
não estão contidos na música, o sujeito que a escuta é que lhe
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atribui essa finalidade de acordo com sua própria história de
vida. Como exemplo simples: o amor é formado de vários
conceitos separados, se dez pessoas falarem de amor, cada
uma o interpretará a sua uma maneira, é algo pessoal e não
inerente ao som.
Se a música não é a representação dos sentimentos,
qual o seu objeto primário? Segundo Hanslick, são:

são sobretudo, e em primeiro lugar, puramente musicais. À
sua fantasia apresenta-se uma determinada melodia bela.”
(HANSLICK, 2011, p. 22). Sendo assim, a melodia expressa
melodia, ou seja, é completa em si, é música pura. O objeto
da estética musical, segundo Eduard Hanslick, deve ser a
forma e não um suposto conteúdo sensitivo.
Conclusão

[...] em primeiro lugar, todas as ideias que
se referem a modificações audíveis do
tempo, da força, das proporções, portanto
as ideias do crescimento, do esmorecer, da
pressa, da hesitação, do artificiosamente
intrincado do simples ao acompanhamento
e coisas semelhantes (2011, p. 21-22).

Sendo assim, a estética deve preocupar-se com a
lógica por trás da arte e não se orientar apenas pelo
conhecimento sensível já que este, segundo o próprio
Hanslick, seria objeto de estudo mais ligado à psicologia.
Pegando todo o contexto apresentado, a música não pode ser
tratada totalmente como uma representação figurativa como
a linguagem o é:
O que é descrição em qualquer outra arte é, na
música, já metáfora. A música pretende ser
apreendida como música, e só pode
compreender-se a partir dela própria, fruir-se
em si mesma [...] Na música, há sentido e
consequência, mas musical; é uma linguagem
que falamos e entendemos, mas que não
somos capazes de traduzir (2011, p. 43).

A música pode ter semelhanças com a linguagem,
mas apenas semelhanças, pois a cada indivíduo, ela se
apresentará de uma maneira diferente e intraduzível. Não há
nada na forma musical que expresse um sentimento em si,
mas sim uma ideia: “As ideias que o compositor representa

Entende-se, portanto, que esta pesquisa apresenta
um ganho de poder explicativo no sentido de conectar a
Música e a Filosofia e por correlacionar as ideias de teorias
divergentes. Isso poderá trazer novas conquistas para
estudos no contexto das graduações em Música onde esses
pensadores são conhecidos, mas pouco explorados.
Diante das duas linhas de pensamento apresentadas
neste trabalho, conclui-se que a estética como ciência do
conhecimento sensitivo é cercada de diversas percepções no
que se trata da arte sonora e, vez ou outra, acaba por
confundir seu objeto, mas é certo que de todo, o seu elemento
primeiro também não pode ser apenas a forma musical, visto
que, dessa maneira, tratar-se-ia puramente do âmbito
analítico.
Compreendo, então, que ambas as teorias possam se
alinhar em uma só, sendo a estética a ciência do
conhecimento sensitivo, mas não deixando de lado os
aspectos técnicos, históricos e afins que também fazem parte
da linha de pesquisa da Análise Musical. As duas teorias
podem dialogar, sendo que a estética olha para um pensar
musical misto de conhecimento sensitivo e intelectivo.
Nesse sentido, a área ganha uma nova percepção, podendo
gerar uma terceira vertente na qual há uma harmonia
convergente das duas teorias distintas. De certo, ainda há
muito o que se discutir e aprofundar sobre ambas as partes e
este trabalho é de suma importância para divulgar e abranger
os campos de pesquisa aqui apresentados.
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Desde sua implantação, o curso de Música da
Universidade Federal do Cariri – UFCA tem suas atividades
pedagógicas desenvolvidas a partir dos conhecimentos
experimentados na realidade dos alunos e por eles trazidos
aos espaços de encontros pedagógicos: salas de aula,
laboratórios de prática sonora, entre outros. Outro aspecto
importante no curso é a ausência do teste de habilidade
específica para o ingresso do aprendiz. Desta forma, esse
processo permite uma democratização do acesso ao
conhecimento musical.
O curso de Música proporciona aos seus alunos a
participação em diversos projetos na área de atuação da
extensão, cultura, pesquisa e ensino, tais como: PET
(Programa de Educação Tutorial), PIBID (Programa
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência), PID
(Programa de Iniciação à Docência), Orquestra de Cordas,
Coral, dentre outros.
Cada projeto mencionado tem o seu próprio raio de
ação. Destaca-se neste trabalho o PET, composto por doze
bolsistas, sob a orientação de um professor-tutor. O PET
iniciou suas atividades no início do ano de 2011, desde
então, trabalha numa perspectiva de educação musical

O objeto da música: percepções estéticas

Análise da intervenção do projeto música no campus na comunidade acadêmica

92

93

permeada por aspectos musicológicos e etnomusicológicos.
De tal modo, procura manter um diálogo com a região do
Cariri, considerando a música e as ações que se desenvolvem
nesse contexto.
Nesse sentido, o programa tem como um dos
principais objetivos buscar condições para a realização de
atividades extracurriculares que visam complementar a
formação acadêmica dos bolsistas, ampliando e
aprofundando os conteúdos do programa que fazem parte da
sua grade curricular.
Atualmente, o PET está trabalhando com atividades
extracurriculares tais como: oficinas de técnica vocal,
oficinas de prática de conjunto, elaboração de um espetáculo
que procura resgatar a cultura da região do Cariri cearense,
Música no campus, dentre outros. Essas atividades são
transformadas em pesquisas nas áreas trabalhadas e, ao
longo do processo, outras atividades poderão emergir.
Tais atividades possibilitam aos alunos que
compõem o PET oportunidades de vivenciar experiências
não presentes em estruturas curriculares convencionais e de
desenvolver a sua capacidade crítico-reflexiva, visando
assim, a sua formação global e auxiliando-os na formação
acadêmica. Isso favorece tanto a integração no mercado de
trabalho quanto o desenvolvimento de pesquisas em
programas de pós-graduação (PET – Manual de orientações
básicas).
Dessas atividades destaca-se o projeto Música no
campus. Esse evento teve início no ano de 2010 e foi
idealizado por dois professores do curso de Música, com a
proposta de realização de recitais no espaço acadêmico.
Dessa maneira, busca-se formar plateia para música
instrumental e/ou vocal e criar um espaço para apresentação
dos alunos, como também de artistas locais. A partir do ano
de 2011, a responsabilidade de realização desse projeto ficou
a cargo do PET, tornando-se, assim, atividade dos bolsistas
petianos. Desde então, são desenvolvidas edições mensais

do projeto.
Neste trabalho, serão discutidas algumas
inquietações que surgiram durante a produção do Música no
Campus, tais como: qual o significado do Música no
Campus para o bolsista petiano? Quais as mudanças geradas
no espaço acadêmico pelo Música no Campus? Que
aspectos podem ser ressaltados da interação entre a
comunidade acadêmica, os músicos convidados e os
petianos?
Diante de tais questionamentos propusemos como
objetivo geral desta pesquisa analisar a intervenção do
projeto Música no campus no espaço da comunidade
acadêmica, sob a ótica do bolsista, buscando compreender
significados e mudanças geradas a partir dessa intervenção.
Trata-se, portanto, de uma pesquisa em andamento, cujos
objetivos específicos foram: investigar o contexto da
produção e elaboração do Música no campus, as mudanças
produzidas no espaço acadêmico e compreender o
significado do referido projeto para a formação do bolsista
petiano.
Nessa direção, foram utilizados os seguintes
procedimentos metodológicos, descritos a seguir.
Procedimentos Metodológicos
O procedimento metodológico utilizado nesta
pesquisa foi o estudo de caso. Podemos entender estudo de
caso como um estudo intenso de um determinado objeto ou
grupo (GIL, 2009, p.16). Desta forma, foi feito uso de
entrevistas semiestruturadas, desenvolvidas durante o
evento pelos bolsistas que não estavam diretamente
envolvidos com a produção, de forma que estes transitavam
entre a plateia, escolhendo alguns presentes para participar
de uma breve entrevista. Essa coleta de dados intencionou
saber como o evento estava sendo apurado pelo público, se o
entrevistado aprovava a ideia de uma apresentação no pátio
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do campus ou era preferível que a realização de uma
atividade desse tipo acontecesse no auditório. Se esse
projeto traria contribuição ou não a alguma outra atividade
da universidade e de que maneira este evento poderia atrair
mais atenção, de uma forma geral. Os sujeitos da pesquisa
foram: estudantes, professores, servidores e terceirizados da
universidade.
Embora a maior parte das falas não tenha sido
utilizada no primeiro momento dessa análise, o material
coletado deverá subsidiar novas investigações sobre a
temática. Para efeito desse artigo, focalizamos na visão do
petiano, do contexto global do evento em seus diversos
aspectos, através de observações e do diálogo com os
entrevistados.
Conhecendo o Música no campus
O evento Música no campus é uma atividade musical,
que mensalmente promove apresentações de curta duração
que acontecem no pátio do campus durante o intervalo das
aulas no período da manhã. Esse projeto tem natureza
intervencionista visto que as apresentações são feitas no pátio
do campus. Assim, podemos observar esse evento de várias
perspectivas: da produção (bolsistas petianos), do artista que
se apresenta (artistas convidados) e da plateia, que é formada
pela comunidade acadêmica (estudantes, professores,
servidores da universidade e os trabalhadores das novas obras
na universidade). Adiante falaremos mais detalhadamente
dos aspectos desses pontos de vista.
Sabe-se que a música, assim como outras linguagens,
é uma forma de expressão que é construída socialmente e,
com padrões artísticos, a linguagem musical deve ser
compartilhada de maneira social e cultural. Associado a isso,
assinala-se o caráter didático dessas exibições. Deste modo,
o indivíduo pode apreender e construir uma sensibilidade e
significação dessas linguagens pelo processo da apreciação

e vivência. Isso é confirmado por Maura Penna na seguinte
citação:
Com essa afirmação, torna-se mais claro
que o “ser sensível à música” não é uma
questão de mística ou de empatia, não se
refere a uma sensibilidade dada, nem a
razões de vontade individual ou de dom
inato. Trata-se, na verdade, de uma
sensibilização adquirida, construída num
processo – muitas vezes não consciente –
em que as potencialidades de cada
indivíduo (sua capacidade de
discriminação auditiva, sua emotividade,
etc.) são trabalhadas e preparadas de modo
a reagir ao estímulo musical (2008, p. 29).

Nesse sentido, entende-se que o projeto tem semeado
nos apreciadores que assistem ao evento a sensibilidade
humana e musical. Os espectadores que assistem às edições
do projeto Música no campus são naturalmente levados a
uma reflexão acerca da riqueza e da diversidade cultural da
região e de outras culturas através da apreciação musical.
Outro aspecto significativo do evento é que ele
proporciona uma audição musical de caráter reflexivo e de
bastante relevância como prática de ensino e aprendizagem
musical. Ressaltando esse ponto de vista, Moreira (2010, p.
290) afirma que a apreciação, “... é uma das atividades mais
importantes para o desenvolvimento musical porque
desenvolve a audição crítica e estética do aluno”. Assim, a
apreciação não deveria mais ser vista “como uma mera
audição descompromissada”. Acerca disso, Swanwick
(1979, p.43) compreende a apreciação como sendo “... a
primeira na lista de prioridades da atividade musical”.
Consequentemente, ao apreciar apresentações musicais que
geralmente são diferentes das que são vistas nas mídias mais
comumente acessadas, são proporcionadas ao público novas
capacidades críticas musicais e conhecimentos culturais.
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A intervenção do Música no Campus na comunidade
acadêmica sob a perspectiva do petiano
O primeiro passo para produzir uma edição do
Música no campus é, em reunião, definir quais bolsistas
formarão a equipe responsável e em seguida sondar os
possíveis artistas para o evento. São eleitos dois
grupos/artistas cuja equipe entrará em contato para verificar
sua disponibilidade. Nessa etapa de escolha dos convidados,
são levados em consideração alguns fatores importantes
como a ausência de cachê e a limitação dos equipamentos de
som. Sendo assim, para que haja um evento com qualidade,
temos que procurar grupos que tenham uma formação que
nosso equipamento de som suporte e que abracem a causa do
projeto.
Logo que definido o grupo e a data da apresentação, é
produzido material de divulgação que circulará na internet
através das redes sociais e cartazes pelo campus. Alguns
setores da universidade são acionados, quando necessário,
para solicitar transporte ou equipamentos, por exemplo. No
dia anterior ao da apresentação, todo material já deve estar
providenciado e separado para a montagem do som.
No dia da apresentação, quando os convidados
chegam, todo o equipamento já deve estar pronto para a
passagem de som e finalmente a apresentação dos artistas.
Depois do show, o público tem a oportunidade de fazer
perguntas e conversar com os artistas. Após o evento ser
encerrado, encaminhamos os artistas e recolhemos do pátio
do campus todo o material utilizado.
Grosso modo, esse é o passo a passo de como
acontece o Música no campus. O que consideramos tão
importante, quanto o evento em si, é a reflexão que é feita
pelos bolsistas e tutores após o evento acerca de como tudo

ocorreu, o que deu certo, o que não funcionou, o que pode ser
melhorado, entre outras. Essa prática nos permite refletir
uma ação já concluída de maneira analítica, visando o
melhoramento desta.
Essas ações do Música no campus dialogam
diretamente com um dos objetivos específicos descritos no
manual de orientações básicas do PET:
[...] oferecer uma formação acadêmica de
excelente nível, visando a formação de um
profissional crítico e atuante, orientada pela
cidadania e pela função social da educação
superior, por meio de: [...] envolvimento
dos bolsistas em tarefas e atividades que
propiciem o APRENDER FAZENDO E
REFLETINDO SOBRE (2002, p. 6).

Todos esses procedimentos realizados no processo
que ocorre desde a idealização do espetáculo, as
elaborações, execuções e reflexões, tanto estimulam quanto
fortalecem o trabalho colaborativo entre os bolsistas. Isso
porque, mesmo havendo uma equipe oficial responsável
pelo evento, os demais bolsistas também se envolvem, de
modo que todos trabalham em função do evento. E por
último, a experiência de produzir um evento sem dinheiro,
aprender a lidar com equipamento de som, trabalhar com
músicos profissionais, faz com que o Música no campus se
constitua em uma ação de amplas oportunidades de
aprendizado, significando para o bolsista um laboratório
prático de formação humana e profissional.
Além de gerar um ambiente para apresentações
musicais, o Música no campus altera a rotina do campus,
com apresentações musicais de diversos gêneros e estilos. A
diversidade de artistas que se apresentam é um dos aspectos
de grande relevância nas edições realizadas. Já participaram
do evento mestres da cultura como Aécio Ramos (Luthier e
compositor local), com o seu show autoral “Cordas e
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Acordes”; artistas e grupos da região, como Flauberto
Gomes, Ranier Oliveira, Marcelo Randemark e banda, o
Grupo de Câmara Cordas Ágio; bandas autorais como
Zeremitas e Apocalipse Dreams; músicos influentes de
outras regiões do país como Gustavito, o duo Selestrial;
grupos formados na universidade como o Kariri Sax e o
Grupo de Flautas da Escola de Música da Universidade.
Também se propõe como espaço de apresentação dos alunos
do curso de forma geral, como a atuação da turma de 2011.1
da disciplina de Canto Coral III, e outros grupos como os
estudantes da APAE – Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais.
É importante ressaltar que o aprendizado obtido em
cada edição do Música no campus se torna indispensável
para a formação e atuação dos estudantes bolsistas do PET
de modo mais efetivo. Além dos diversos aspectos
ressaltados, o evento proporciona uma gama de reflexões
aos bolsistas, a exemplo de como a música está sendo vista
pela comunidade acadêmica, do papel do PET nesse âmbito
e em sua formação, das influências nesse público, bem como
das principais dificuldades encontradas pelo artista na
relação entre seu trabalho e o público, dentre outros aspectos
suscitados.
Como um dos achados desta pesquisa, considera-se a
compreensão da importância do contato direto dos artistas
com o público, pois nisto revela-se o processo da construção
do gosto musical sem a influência da grande mídia. Esse
entendimento também gera conhecimento didático para os
bolsistas (licenciandos em música) que poderão aplicar em
suas futuras experiências em sala de aula. Desta forma, a
prática com o Música no campus gera experiências
formativas no contexto da docência em música.
Sobre o efeito dessa intervenção na comunidade
acadêmica, nota-se que além da abordagem do Música no
Campus interferir na cena sonora do ambiente da
universidade, diversos outros aspectos são suscitados nesse

contexto. Isso foi expresso na fala de um dos entrevistados,
aluno do curso de Engenharia de Materiais da UFCA, que
esteve presente na edição do Música no Campus com a
apresentação musical de alunos da APAE:
Essa interação entre os cursos é um
mecanismo muito interessante, para
que não haja competição, que não haja
problemas e atritos entre as pessoas dos
cursos porque, às vezes, existe muita
crítica. Por exemplo, o pessoal da
engenharia dizendo que o curso de
música não faz nada […] Mas com isso,
com os projetos que acontecem na
instituição, é que tira-se essa imagem
que um curso é melhor do que o outro.
Então esses projetos são importantes
para isso. Também é muito interessante
porque os ritmos são variados, os estilos
são variados. Essa oportunidade que
vocês estão dando para o pessoal da
APAE hoje é muito deslumbrante
porque vocês abrem um mundo para
eles e também a visão que esse projeto
de música dá à instituição é muito boa
porque quando vocês apresentam e
levam o nome da instituição, fazendo
um bom trabalho, vocês estão dando
uma visão boa pra a instituição também.

Percebe-se através da fala do aluno que o evento
proporcionado pelo projeto Música no Campus contribui
para reunir as pessoas em um mesmo ambiente para
apreciação musical. No contexto do trabalho realizado com
os alunos da APAE, que proporcionaram um espetáculo
musical, pode-se perceber a interação entre os cursos, uma
melhor percepção do curso de música na comunidade
acadêmica, contribuição para inclusão social na visibilidade
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que foi dada ao trabalho da instituição através do musical
proporcionado pelos estudantes da APAE.
Considerações Finais
De todo o cenário aqui esboçado, denota-se que o
projeto Música no campus proporciona experiências
valiosas a todos os envolvidos nas suas atividades, criando
um espaço para artistas apresentarem seus trabalhos,
promovendo a interação, apreciação e agregando mais
significação ao ambiente do campus acadêmico.
O caráter intervencionista do projeto, no pátio do
campus, altera de maneira positiva a rotina da universidade,
produzindo nas pessoas uma reflexão de natureza artística
em seu ambiente de trabalho. Proporciona também a
democratização do acesso a alguns bens culturais da nossa
região, possibilitando uma apreciação musical e
estimulando o espectador a conhecer novos sons que
normalmente não são divulgados pelas mídias mais
acessadas. Permite, ainda, maior interação entre os alunos de
vários cursos, proporcionando diálogos em decorrência da
fruição musical.
Após destacar esses pontos que consideramos
relevantes, pudemos perceber que os espectadores
evidenciam um significado positivo do projeto para quem o
assiste.
Espera-se que esse trabalho possa contribuir para
outras pesquisas com a mesma temática.
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Uma formação humana e musical: reflexões acerca das
atividades desenvolvidas pelo PET Música
Maria Regilâni Ângelo de Souza
Priscila de Sousa Fragoso
Marco Antônio Silva
Maria Goretti Herculano Silva
No universo da vida dos homens se dá essa
simbiose entre os mundos que se revelam,
se dá esse vinco que beneficia os seres nele
envolvidos. Esse todo simbiótico se traduz
em músicas; em experiências a partir, em
torno, articuladas, vividas e significadas
pela música. (DAMASCENO)

Introdução
O presente trabalho tem como objetivo fazer uma
reflexão sobre as atividades realizadas pelo Programa de
Educação Tutorial (PET) Música, entre os anos de 2015 e
2016, detendo o olhar aos aspectos formativos.
O PET, segundo o Portal MEC (2016), conta,
atualmente, com 842 grupos distribuídos em 121
Instituições de Ensino Superior (IES). Conforme o Manual
de Orientações – PET (2006), o programa é formado por
grupos tutoriais de aprendizagem, sob a orientação de um
tutor, com o intuito de proporcionar aos alunos condições
para o desenvolvimento de atividades extracurriculares que
agreguem valores para a sua formação acadêmica. O Projeto
procura atender de forma mais eficaz às necessidades do
próprio curso de graduação, aprofundando e/ou ampliando
seus objetivos e os conteúdos programáticos que compõem
sua grade curricular.
A Universidade Federal do Cariri – UFCA conta com
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cinco grupos PET, dentre eles o PET Música, que atua desde
2011. Segundo um dos petianos entrevistados, Willames
Nunes Rodrigues, o Programa busca
Nos seus alicerces proporcionar uma
construção de formação humana, pois se
trata de um programa que anseia ampliar os
conhecimentos dos participantes de
diversas formas, estimulando o
crescimento profissional oferecendo
diretrizes para os estudantes a seguir o
magistério.

Dentre os objetos de estudo do PET Música,
destacam-se as práticas musicais nos projetos de extensão e
de ensino desenvolvidos nos últimos anos. Reconhecemos a
importância do registro formal destas atividades promovidas
pelos bolsistas para a disseminação da cultura promovida
pelo PET no ambiente acadêmico e fora dele, dialogando
com saberes populares para um conhecimento musical mais
rico e abrangente.
Para apresentar as ações desenvolvidas em 2015 e
2016, sob a tutoria do professor Marco Antônio Silva,
desenvolvemos um estudo de caso de caráter qualitativo,
com análise documental, avaliando os relatórios anuais de
atividades realizadas (planejadas e não planejadas), para
discutir com maior propriedade os ganhos dos petianos
envolvidos. Além disso, foram feitas entrevistas
semiestruturadas, nas quais “o entrevistador permite ao
entrevistado falar livremente sobre o assunto, mas, quando
este se desvia do tema original, esforça-se para a sua
retomada” (GIL, 1999, p. 20).
No trabalho, estão destacadas as contribuições para a
formação humana e musical dos bolsistas, proporcionadas
pelas atividades. Assim, buscamos ressaltar aspectos
importantes para a carreira do professor de música,
demonstrados no trabalho desenvolvido pelo PET nos

últimos anos. Após a análise dos relatórios anuais e
entrevistas semiestruturadas, foram agrupadas as atividades
que tinham mais aspectos formativos em comum, sendo
escolhido em cada agrupamento o mais evidente para a
discussão, situando-lhe dentro da atividade descrita quanto a
sua proposta e objetivo.
Assim, agrupamos as atividades em três tópicos. O
primeiro trata do papel social do professor durante as
atividades desenvolvidas pelos bolsistas no Ensino Médio.
No segundo, destacamos o caráter ativo/reflexivo da oficina,
para tratarmos do quão importante pode ser para a formação
do petiano o contato direto com o público. No terceiro,
buscamos refletir sobre o conhecimento proporcionado aos
bolsistas na produção de eventos.
O Diálogo Entre o PET e o Ensino Médio e o Papel Social
do Professor
O PET tem desenvolvido importantes atividades
junto à comunidade de Juazeiro do Norte, voltadas,
principalmente, aos adolescentes e jovens. Dentre as
atividades desenvolvidas, citamos a realizada em parceria
com o Projeto de Gestão Social nas Escolas – PGSE,
viabilizada pela Pró-Reitoria de Extensão (PROEX) e
realizada em escolas de Ensino Médio da rede pública, com
o intuito de promover o protagonismo do aluno no processo
pedagógico, visando sua participação democrática e cidadã.
Nesses ensejos, os bolsistas do PET ministraram
oficinas de música e promoveram momentos de reflexão
sobre a importância dos cursos de graduação da UFCA, bem
como a conscientização dos alunos enquanto grupo capaz de
transformar a realidade de seu meio, como afirma Paulo
Freire em diálogo com Ira Shor (1986, p. 71):
o desenvolvimento crítico desses alunos é
fundamental para a transformação radical
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da sociedade. Sua curiosidade, sua
percepção crítica da realidade são
fundamentais para a transformação social.

Nesse mesmo contexto, o PET nas Escolas tem
realizado intervenções nas salas de aula do Ensino Médio da
rede pública, levando informações sobre o curso, mostrando
suas áreas de atuação, esclarecendo dúvidas e colaborando
para a escolha da carreira profissional dos alunos.
Para o estabelecimento de um vínculo efetivo entre
os alunos das escolas e o curso de Licenciatura em Música, a
iniciação ao PET Música trouxe a oportunidade de
vivenciarem na prática a rotina do PET. Foram selecionados
bolsistas do Ensino Médio que nos acompanharam e
auxiliaram na realização das atividades em grupo, podendo
refletir e discutir ações, além de receber tutoria. De forma
prática, o PET Música impactou e deu novas perspectivas de
carreira para os alunos das escolas.
Dentre riquezas que poderiam ser enumeradas para a
formação dos bolsistas, destacamos o desenvolvimento de
uma consciência eficaz acerca do papel social que o
professor tem na comunidade em que atua, o que lhe
impulsionará a práticas que beneficiem o meio, conforme a
Pedagogia da Libertação freiriana.
Mesmo quando você se sente,
individualmente, mais livre, se esse
sentimento não é um sentimento social, se
você não é capaz de usar sua liberdade
recente para ajudar os outros a se libertarem
através da transformação global da
sociedade, então você só está exercitando
uma atitude individualista no sentido do
empowerment ou da liberdade (...). Vamos
tomar (...) o exemplo dos alunos que
trabalham com meu amigo físico. Apesar
de se sentirem e se perceberem, no final do
semestre, como alunos de primeira
qualidade, alunos mais críticos, cientistas e

pessoas melhores, esta sensação de
liberdade ainda não é suficiente para a
transformação da sociedade. (FREIRE;
SHOR, 1986, p. 71).

A liberdade pretendida pelo discente da Licenciatura
em Música é contemplada em ações como essas do PET.
Através delas, as realidades dos alunos são conhecidas e
despertam a sensibilidade necessária ao professor para que
possa atuar com compromisso social enquanto sujeito
construtor/transformador da realidade.
As Oficinas e Seu Caráter Ativo/Reflexivo
As oficinas desenvolvidas pelos estudantes
integrantes do PET têm em essência o aprendizado da
docência. Em vista disso, cada um busca desenvolver o
crescimento em cada área pesquisada através de
compartilhamentos em um processo mútuo, no qual os seres
humanos compartilham entre si vidas, vivências,
conhecimentos, sonhos. A busca pelo conhecimento é
constante e ele não se constrói sem que haja ação e reflexão.
Pensando nisso, os petianos compartilham nas
oficinas as experiências adquiridas ao longo do curso. São
nessas oficinas que acontece esse mutualismo em que o
contato com o outro, o ensino e a socialização do
conhecimento proporcionam grandes ganhos para os alunos.
As oficinas são espaços em que se busca encontrar a matériaprima para desenvolver um determinado oficio (NETO,
2005).
Os alunos ministram oficinas sobre temas que
escolhem para estudo por tempo determinado. Assim,
visando à exposição de suas investigações, foram realizadas
oficinas de Teoria Básica, Apreciação Musical, Cuidados
com a Voz e Prática em Violão, resultantes de momentos de
exploração e convivência com alguns dos objetos de estudo
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dos petianos durante os últimos anos.
O compartilhar, o ouvir e o perceber fazem parte do
universo que é vivenciado numa oficina. Quem ministra
oficinas entra em contato direto com o público-alvo, e essa
proximidade é de grande valia para que haja uma
consciência cada vez mais crítica, pois sem ela, de acordo
com Paulo Freire (2006, p. 61), “não será possível ao homem
brasileiro integrar-se à sua sociedade em transição,
intensamente cambiante e contraditória”.
Para os alunos do curso de Licenciatura em Música é
muito importante o contato com o público e a preparação para
o ensino, pois isso lhes proporciona habilidades até então não
adquiridas. Pode-se dizer que essas aptidões são possibilitadas
devido à criticidade desenvolvida pelos petianos nos desafios
enfrentados a cada atividade, como diz Paulo Freire (2011, p.
18) sobre o compromisso profissional: “A primeira condição
para que um ser possa assumir um ato comprometido está em
ser capaz de agir e refletir”. Desta forma, os bolsistas são
estimulados à assunção de uma responsabilidade social que
lhes acompanhará por toda sua carreira.
A ampliação dos horizontes do conhecimento
perpassa o plano academicista, preparando também o
humano em seu processo de socialização e vida profissional.
Nesta perspectiva, constrói-se uma experiência humana,
musical e profissional, a qual o bolsista do PET levará
consigo para vivências externas à universidade. Essa
vivência musical possibilita o sentir, o avaliar, o formular e
reformular, perceber e transmitir de uma trajetória que não
tem fim, pois o conhecimento é infinito e as vivências nesse
universo são inúmeras.
Os alunos não chegam prontos, vivem
constantemente aprendendo, conforme observa Damasceno:
Os sujeitos dessa criação, longe de uma
suposta genialidade, se inserem em
realidades que os colocam em meio ao

campo de tensões negociadas ou não,
dentro de uma vegetação emaranhada de
colorações mil. Nesse universo, se
manifestam de acordo com a incidência das
luzes e de suas posições dentro do
imbricado e inextricável arrebato de si,
arrebato e reflexão da incidência e das
formas de divisão deste estar no mundo dos
sons e sentidos. (2008, p. 12-13).

Assim, o trabalho em oficinas, desde a realização de
pequenas tarefas como a organização do material para
exposição dos conteúdos até a prática do ensino, aperfeiçoa o
humano em seus múltiplos aspectos, de forma a fazê-lo
desenvolver habilidades e competências necessárias para a vida.
Produção de Eventos: O Desenvolvimento de
Habilidades Comunicativas e de Um Olhar Crítico
Acerca da Prática Musical Profissional
Além do enfoque dado pelo PET às ações educativas
e voltadas para a comunidade, atividades de organização de
eventos são fortemente desenvolvidas no programa pelo
impacto que tem na construção da carreira do petiano.
Eventos públicos exigem dos organizadores não só um
desempenho intelectual, mas também pesquisa e habilidades
comunicativas necessárias para a vida durante e após a
academia.
Dentre os eventos que contaram com a participação
dos petianos em sua organização, citamos as chamadas do
SISU (Sistema de Seleção Unificada) do primeiro semestre
de 2016 para o ingresso de novos alunos na UFCA.
Convidados pela Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), os
bolsistas executaram ações operacionais que requeriam boa
comunicação e proatividade na resolução de problemas.
O PET também tem um compromisso com a
produção cultural na região, criando eventos que divulgam
artistas caririenses, apresentando o trabalho artístico-
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musical de alunos do próprio curso de Música da UFCA, que
têm a oportunidade de colocarem-se diante dos colegas de
forma profissional, agora em um relacionamento artistapúblico.
Assim, além de todas as práticas de ensino e de
organização de eventos, o PET tem desenvolvido o
importante papel de produtor cultural, levando à
comunidade apresentações que contribuem para o
desenvolvimento de uma mentalidade crítica acerca de
música, apresentando novas possibilidades para a
comunidade acadêmica e a população através de projetos
como o Música no campus e as Apresentações Musicais
Didáticas.
Dessa forma, cultura é tudo o que é produzido por um
povo, comunidade ou grupo, de forma que ele pode ser
reconhecido pelas suas práticas culturais, características
próprias que lhes diferenciam de outros grupos. O termo
Cultura também pode ser entendido, segundo a perspectiva do
iluminismo francês, como “a soma dos saberes acumulados e
transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade,
ao longo de sua história” (CUCHE, 2002, p. 21).
A partir dessa compreensão, os bolsistas
responsabilizados pela organização de eventos do Música no
campus tiveram momentos de interação com os artistas
convidados, tendo a oportunidade de conhecê-los em seus
objetivos, dificuldades e anseios. Esse contato proporcionou
aos petianos uma visão mais realista da vida profissional de
um músico, por vezes menosprezada. Em projetos como esse,
o PET visa promover o desenvolvimento de um olhar crítico
por parte do bolsista, que deve enxergar-se de duas
perspectivas distintas: a do artista e a do público. Além da
responsabilidade de trazer o(s) cantor(es)/instrumentista(s) e
dar-lhes suporte antes e durante a performance, a apreciação
musical proporcionada ao bolsista instiga-lhe a refletir de
forma responsável sobre as práticas musicais profissionais.
Além da produção de apresentações de outros

artistas, o PET também realizou atividades de performance
musical por parte dos próprios petianos. As Apresentações
Musicais Didáticas e os Encontros de Cordas Friccionadas
no PET agruparam alunos do curso de Música da UFCA com
intenção de formar repertório para apresentações no campus
e fora dele. Os momentos de preparação dos grupos foram
ricos em troca de experiências acerca da produção de
eventos. Sobretudo, o trabalho em equipe estimulou a
reflexão sobre a importância do trabalho coletivo e
capacitou os bolsistas para exercerem liderança durante a
preparação dos eventos.
Conclusão
A experiência proporcionada pelo PET aos bolsistas
tem sido de grande relevância para a formação acadêmica,
intelectual, pessoal e profissional, contribuindo para
elucidar questões não exploradas em disciplinas e em outros
espaços oportunizados pelo curso de Licenciatura em
Música da UFCA. A liberdade para a escolha dos objetos de
pesquisa mais diversos enriquece gradativamente as
experiências de cada um enquanto protagonistas,
construtores do saber em suas diferentes faces.
Assim, discorremos ao longo deste artigo sobre as
prestezas realizadas para a obtenção de um resultado
satisfatório em relação ao ganho dos bolsistas tanto no plano
humano como no profissional.
É importante lembrar que a construção do aluno
acontece por meio do coletivo, por mais que o ganho que
cada um obteve tenha proporções diferentes, pois as
atividades são desenvolvidas em conjunto, de acordo com os
objetos de estudo de cada um.
Pensar em formação não é pensar no sujeito passivo
ao conhecimento, mas sim ter consciência de que, antes de
qualquer coisa, busca-se a realização do humano em suas
múltiplas feições. Em suma, defendemos que é importante a
reflexão para melhor entendimento das nossas ações, e do
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nosso desenvolvimento como humanos que vivem num
meio social, e que desempenham coletiva e individualmente
um grande papel na sociedade, sobretudo por se tratar de
educadores e pessoas que têm um papel social a ser exercido
através da música.

<http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&vie
w = d o w n l o a d & a l i a s = 3 3 8 manualorientabasicas&category_slug=pet-programa-deeducacao-tutorial&Itemid=30192>. Acesso: em 28 de janeiro
de 2017.
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NOSSAS TRILHAS DE APRENDIZAGEM...
Nossas trilhas de aprendizagem são caminhos elaborados a
partir de nossas escolhas. Estas, nos fazem vivenciar
experiências que processualmente vão nos constituindo em
quem somos. O PET Música da UFCA tem proporcionado
um leque de experiências formativas para os bolsistas que
estão no Programa. Pode-se dizer que, de um modo especial,
a própria construção desse livro, foi uma experiência de
amplas possibilidades, exercida a muitas mãos. Os bolsistas
tiveram a oportunidade de desempenhar papeis nunca antes
praticados em sua formação. E isso, se tornou um exercício
de autonomia, pois desde a idealização do livro, à escrita dos
artigos, montagem da capa, escolha do titulo e de fotos,
revisão de textos, diálogo com a gráfica, tudo foi feito de
forma coletiva e ordenada, cada um cumprindo uma parte no
processo. Deste modo, a formação vai assumindo novos
contornos e os tornando autores e protagonistas de sua
história. Assim, ao encerrarem seu período como bolsistas
terão deixado sua marca no PET e levarão para a vida as
experiências construídas nesse palco de vivencias e de
múltiplas aprendizagens, partindo para percorrerem novas
trilhas.
Goretti Herculano
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