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A) IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO 

Título do projeto Produção de notação no ensino de música: desafios contemporâneos 

Título público da 
pesquisa:  

Laboratório de Musicalização: dispositivos de musicalização e linguagem 
musical para pedagogos. 

 
Local  

Universidade Presbiteriana Mackenzie/São Paulo 

 
Responsável principal pelo Projeto 

Profa. Dra. Mirian Celeste Ferreira Dias Martins – cel 99631-3189  

 

Responsáveis pelo desenvolvimento do Projeto 

Prof. Me. Leandro Vasconcellos de Oliveira – cel 98105-9975  

Prof. Me. Jonas Nogueira – cel - 981975777  

 

Bolsistas de graduação em Pedagogia  

Bimala Mendes da Silva – TIA 31509185 – cel 95265-8390  

Paula de Camargo Penteado – TIA 31530656 - cel 9826-4320  

Marina Moreira Vilhalba – TIA 41615281 cel. 95556-9494  

Giovanna Mazone – TIA 31569056 cel. 95961-3518  

 

Participantes voluntários  

Leandro Vasconcellos de Oliveira – (doutorando PPGEAHC) – TIA 71606661 – cel 98105-9975  

Estela Maria Oliveira Bonci – (doutoranda PPGEAHC) - TIA 7145639-2 – cel 99257-2843  

 

Participante externo 

Lenine Vasconcellos de Oliveira – UFRJ/SIAPE 1803970 – CPF: 073.055.207-13 - cel (21) 98389-6081  

 

B) RESUMO 

O objetivo do projeto foi investigar a sensibilização musical à luz das diversas formas de 

escrita musical. O método de pesquisa organizou-se a partir de aulas oferecidas aos alunos 

do curso de Pedagogia da Universidade Mackenzie que, ao longo de encontros sequenciais, 

vivenciaram presencialmente um espaço prático-teórico de sensibilização musical. A 

metodologia de educação musical do compositor Murray Schafer explorou nas quatro 
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turmas relações entre sonoridade e textualidade, além de elementos criativos, cognitivos e 

sensíveis do aprendizado interdisciplinar da música. 

 

C) INTRODUÇÃO E RELEVÂNCIA DA PESQUISA 

A lei nº 11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, tornou o ensino de música obrigatório 

na Educação Básica, que engloba Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Desde então, 

todas as escolas públicas e privadas do Brasil devem incluir o ensino de música em suas 

grades curriculares, como conteúdo obrigatório. 

A lei não especifica conteúdos deixando, portanto, às escolas a decisão do que deverá ser 

trabalhado. Evidentemente, a não especificação permite que em diferentes anos de estudos 

se tenham diferentes tipos de aula de artes o que, de modo incontestável, reaviva a 

discussão sobre a natureza e as condições para a atividade do ensino musical para não 

profissionais. Uma aparente unanimidade argumenta que seu objetivo não deve ser o de 

formar músicos, mas desenvolver a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos 

por meio da música. 

Diante de tal realidade, tornam-se prementes as ações práticas que capacitem os alunos do 

curso de Pedagogia a valorizar a linguagem musical para além das práticas têm feito parte da 

cultura escolar, acompanhar profissionais da área, ampliar seus conhecimentos da 

linguagem e, quando necessário, ministrar aulas de música com qualidade, a partir de uma 

metodologia que seja ao mesmo tempo prática e efetiva. 

O projeto se conectou diretamente com a pesquisa de doutorado de Leandro Oliveira, que 

está sendo desenvolvida no Curso de Pós-graduação em Arte, Educação e História da Cultura 

do Mackenzie, e se estendeu à Universidade Federal do Rio de Janeiro junto à disciplina 

"Música e Movimento”, configurando-se assim, também, como um projeto de Extensão. 

 

D) HIPÓTESE E OBJETIVOS 

A principal hipótese do projeto é que modos distintos de visualização criam sensibilidades 

musicais diferentes. A premissa da hipótese parte da observação das relações entre 

sonoridade e textualidade e supõe estas últimas como elementos ativos, estruturantes 

mesmo da cognição e sensibilidade musical. Percebendo-se correta, embora ainda em 
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estágio preliminar, a pesquisa acaba por ser capaz de propor estratégias de ensino musical 

que considere modelos conceituais mais complexos. 

 

Objetivos 

O objetivo da pesquisa foi o de investigar os modos de sensibilização musical decorrentes da 

introdução de técnicas de notação musical. A ideia foi a de avaliar qualitativamente o 

impacto de tais metodologias na compreensão musical dos alunos pedagogos participantes 

quanto a sua capacidade de: 

a) interação musical através de processos visuais; 
b) análise musical; 
c) memória auditiva; 
d) domínio de elementos da prosódia; 
e) criatividade e improvisação; 
f) acesso à música por meio da mediação cultural interdisciplinar. 
 

Metodologia 

Assim, implementamos entre alunos do curso de Pedagogia da Universidade Mackenzie 

algumas metodologias de educação musical que visaram a exploração de relações de 

pulsação, ritmo e alturas musicais em exercícios de ativação dos sistemas visual e háptico, 

explorando a capacidade analítica e motriz em termos criativos. A pesquisa contou com 

quatro "laboratórios", classes compostas entre seis a dez estudantes cada, com alunos do 

referido curso. Estes alunos se reuniram entre nove e doze semanas (cerca de 30 horas 

aula). As atividades e seu conteúdo foram organizados da seguinte forma: 

 

Laboratório de Musicalização - Turma A 

Foco: pesquisa das ferramentas da notação musical tradicional ou pentagramática, através 

de exercícios de apreciação musical, práticas de leitura e escrita, criação e criatividade, e 

práticas de ensino. 

 

Laboratório de Musicalização - Turma B 

Foco: pesquisa das ferramentas de notação musical livre e associativa, através de exercícios 

de apreciação musical, expressão corporal e verbal, criação e criatividade, e práticas de 

ensino. 
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Laboratório de Musicalização - Turma C 

Foco: pesquisa das ferramentas de notação gráfica ou graphical score, através de exercícios 

de apreciação musical, elementos de semiótica, criação e criatividade, e práticas de ensino. 

 

Laboratório de Musicalização - Turma D 

Foco: pesquisa das ferramentas mnemônicas de registro musical, através de exercícios de 

apreciação musical, reprodução e memorização, criação e criatividade, e práticas de ensino. 

 

Contamos ainda com a presença por uma semana e diálogo ao longo de todo o processo 

com o trabalho “Partitura Encenada”. A pesquisa é desenvolvida pelo professor da disciplina 

“Música e Movimento” do curso de Licenciatura em Dança, Bacharelado em Dança e Teoria 

da Dança da Universidade Federal do Rio de Janeiro. “Partitura encenada" utiliza uma 

abordagem analítica da partitura musical como guia para a criação coreográfica e cênica e 

embora lida originalmente com alunos dos cursos de teoria, bacharelado e licenciatura em 

dança, organiza-se a partir de premissas comuns: a da compreensão da notação musical 

como estímulo para o sentido daquilo que se ouve; no caso específico, com uma 

preocupação adicional, a da expressão corporal. 

 

Fundamentação teórica 

Embora as formas de utilização do suporte escrito em música sigam assunto relativamente 

pouco explorado tanto pela musicologia quanto pela teoria da comunicação, tanto na 

academia quanto no ambiente prático, é sabido que a transcrição de música não Ocidental 

coloca complexos problemas auditivos, cognitivos e metodológicos, já que a notação 

europeia não leva em conta a dimensão sonora desta música. A transcrição pelo sistema 

ocidental é um exercício sofisticado de abstração e invenção, ao fazer lidar com “sistemas 

operacionais” distintos, cujo conflito é tão mais evidente quanto mais sofisticado sua 

expressão. 

Evidentemente, toda a tarefa da musicalização pode ser vista à luz desta abordagem.  

A metodologia empregada para a pesquisa proposta parte da sistematização dos exercícios 

criativos do compositor canadense Murray Schafer nos livros “The Composer in the 

Classroom” (1965), “O Ouvido Pensante” (2012) e “Afinação do Mundo” (2013). Tais 
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materiais se relacionam diretamente às teorias pedagógicas de Marshall McLuhan em 

“Verbi,-voco-visual Explorations” (1967) e “City as Classroom” (1977) e Neil Postman em 

“Teaching as a subversive activity” (1971), “Teaching as a conservative activity” (1979), e “O 

fim da educação” (2002). Tais educadores sugerem o ensino do suporte tecnológico como 

elemento essencial para a educação. No caso específico, servem como ponto de partida e 

aplicação da ideia geral de que no ensino musical a conscientização para as tecnologias de 

notação escrita em contraste à outras formas de registro sonoro mais naturais, como as de 

técnicas mnemônicas, ou mais contemporâneas como as de gravação analógica e digital. 

Segundo estes autores, a escrita deve ser entendida como uma atividade não corriqueira – 

pois, mais do que qualquer outra atividade artificial é potencializadora inestimável de 

diversos processos humanos. Para eles, tecnologias não são apenas apoios exteriores à 

mente ou corpo, mas se desdobram também em transformações interiores responsáveis por 

afetar indiretamente a consciência - sobretudo quando operam a linguagem. É fato, por 

exemplo, que aquilo reconhecido como "regras gramaticais” não é prerrogativa da escrita: 

trata-se, naturalmente, do governo e articulação da estrutura dos próprios processos 

linguísticos, que, assumidos em parte de forma convencional, originam-se e funcionam para 

muito além dessas convenções - tanto assim que é possível “saber” usar as centenas de 

milhares de regras gramaticais necessárias para falar as tantas línguas cultivadas 

hodiernamente, ou mesmo criar, a partir das conhecidas, novas regras e estruturas que 

possam funcionar claramente e de forma efetiva sem que seja necessário estabelecê-las 

tacitamente. Funcionam, assim, para retornar ao ponto de partida, a despeito do suporte 

escrito.  

Mas o que a tecnologia escrita traz é a oportunidade de reflexão sobre a linguagem, reflexão 

que permite a realização sistemática destas estruturas, com a eventual posterior prescrição 

de elementos desejáveis ou indesejáveis para sua normatização. A escrita nos permite 

acelerar a evolução dos processos conscientes decorrentes da linguagem como nada antes 

dela faz. Vemos o fato curioso que tais transformações da consciência geram condições 

construtivas – a sistematização reflexiva do próprio ato comunicativo - mesmo sendo, ao 

mesmo tempo “alienantes”, na medida em que, para incrementar as operações da 

consciência, a escrita precise distanciar o pensamento do seu habitat original, as palavras 

sonantes. 
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O que afinal isso tem a ver com o ensino da música? Em “Orality and Literacy”, Walter J. Ong 

(1982) sugere haver uma certa psicodinâmica específica criada pela cultura escrita na 

comunicação verbal. Ora, se as tecnologias de comunicação não são elementos neutros e o 

alfabeto, por exemplo, permitiria alterações nos termos e conteúdo da comunicação e 

também em aspectos comportamentais significativos que dizem respeito a relação com o 

tempo, a memória e em última análise, a estrutura mesma do pensamento, porque não 

pensar algo acerca da escrita pentagramática - tão revolucionária para a história da música 

quanto o alfabeto foi para a comunicação humana. É de se perguntar imediatamente: em 

quais termos incide, assim como o alfabeto, o pentagrama também no processo de 

organização da expressividade, das relações criativas e da musicalidade na cultura ocidental, 

sobretudo, mas não somente, na produção da música clássica? E sendo dessa forma, qual o 

impacto de sua inserção no processo pedagógico musical? Mais ainda: qual o papel da 

notação não convencional nesta perspectiva? Quais os resultados na relação de ensino-

aprendizagem frente a diferentes modos de aproximação à produção e leitura musical? 

Sob este arcabouço estritamente teórico, incide o olhar da qualificação específica da 

mediação para leigos. Não pretendendo formar músicos profissionais, mas qualificar a 

sensibilidade de eventuais interessados entre os futuros pedagogos, é que se coloca um 

novo aspecto, o do aparente afastamento do leigo da linguagem musical para além de ser 

um apreciador-ouvinte. Embora a música faça parte da vida de muitos entre os alunos, 

reconhecemos como um modelo rico, em duas vias, a de oferecer ao pedagogo, ao longo do 

período da pesquisa, ainda, a aproximação sensível da produção e leitura musical, a partir 

dos estudos de Mirian Celeste Martins e seu Grupo de Pesquisa: “Mediação Cultural: 

contaminações e provocações estéticas". 

 

E) CRONOGRAMA 

Laboratório de Musicalização - Turma A 

Foco: pesquisa das ferramentas da notação musical tradicional ou pentagramática, através 

de exercícios de apreciação musical, práticas de leitura e escrita, criação e criatividade, e 

práticas de ensino.  

07, 14, 21 e 28 de março / 04, 11, 18 e 25 de abril / 02, 09, 16 e 23, 25 de maio 
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Laboratório de Musicalização - Turma B 

Foco: pesquisa das ferramentas de notação musical livre e associativa, através de exercícios 

de apreciação musical, expressão corporal e verbal, criação e criatividade, e práticas de 

ensino. 

09, 16, 23 e 30 de março / 06, 13, 20 e 27 de abril / 04, 11, 18, 23 e 25 de maio 

 

Laboratório de Musicalização - Turma C  

Foco: pesquisa das ferramentas de notação gráfica ou graphical score, através de exercícios 

de apreciação musical, elementos de semiótica, criação e criatividade, e práticas de ensino. 

08, 15, 22 e 29 de agosto / 12, 19 e 26 de setembro / 03, 17, 24 e 26 de outubro 

 

Laboratório de Musicalização - Turma D 

Foco: pesquisa das ferramentas mnemônicas de registro musical, através de exercícios de 

apreciação musical, reprodução e memorização, criação e criatividade, e práticas de ensino. 

10, 17, 24 e 31 de agosto / 14, 21 e 28 de setembro / 05, 19, 24 e 26 de outubro 

 

F) RESULTADOS E CONCLUSÕES 

A finalidade última da pesquisa segue em aberto: percebemos uma diferença tecnicamente 

justificável em alguns níveis de aferição da musicalidade dos participantes, mas a mostragem 

de 25 alunos foi pequena para resultados conclusivos tanto quanto o método induzido 

quanto à métrica de avaliação. Como primeira etapa da pesquisa, no entanto, ele mostrou-

se bastante auspicioso: estabeleceu os parâmetros para futuras reproduções do 

experimento e gerou os primeiros elementos e resultados a serem devidamente organizados 

em publicações posteriores. 

Em termos colaterais, a pesquisa permitiu uma eficiente sensibilização dos discentes do 

curso de Pedagogia, assim como a familiarização de conceitos técnicos da área específica da 

educação musical e da música. Permitimos com a pesquisa que os estudantes de Pedagogia 

da UPM conduzissem pessoalmente uma avaliação crítica de algumas metodologias de 

Educação Musical que, eventualmente, poderá permitir de fato a organização de um novo 
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processo pedagógico musical criativo e estimulante, com base nas referências implícitas do 

estudo dos processos e tecnologias de comunicação.  

Neste sentido, e como previsto no projeto original, o impacto potencial da pesquisa 

extrapola em muito a capacitação para o ensino da música no curso de Pedagogia da 

Universidade Mackenzie e de Dança na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Acreditamos 

que seu desenvolvimento por mais alguns anos, estabelecendo assim uma mostragem maior 

e mais adequada para aferição científica, o credenciará para fins de desenvolvimento de 

uma metodologia sistemática, de resultados aferidos e práticos, instrumentalizando 

pedagógico-musicalmente professores de crianças e jovens da Educação Básica das redes 

pública e privada. 

 

G) INFORMAÇÕES SOBRE PÚBLICO ALVO E PARTICIPANTES DO PROJETO 

Contamos com a participação de alunos do curso de Pedagogia da Universidade 

Mackenzie/SP regularmente matriculados (do 1º ao 7º semestres). No 1º semestre do 

projeto tivemos 18 inscritos e 12 participantes efetivos. No 2º do projeto tivemos 7 inscritos 

e participantes efetivos. 

Ressaltamos que o número de inscritos e participantes no 2º semestre de vigência do 

projeto deve-se à demanda de tarefas a serem cumpridas pelos estudantes, principalmente 

no que se refere à elaboração e finalização dos Trabalhos de conclusão de Curso. Muitos 

participantes da primeira etapa estavam em processo de finalização do trabalho durante a 

segunda etapa do projeto. 

Para um próximo projeto a ser desenvolvido e implementado, o horário de realização deverá 

ser revisto, pois os encontros à tarde ou pela manhã durante a semana dificultam a 

participação dos alunos que já trabalham. 

 

H) PATROCÍNIOS, PARCERIAS E OUTROS TIPOS DE APOIO 

O projeto foi contemplado pelo AUXÍLIO FINANCEIRO À PESQUISA - FUNDO MACKENZIE DE 

PESQUISA/ MACKPESQUISA com a verba de R$ 30.000,00, (trinta mil reais), auxílio destinado 

ao reembolso de despesas efetuadas no desenvolvimento do projeto, aquisição de materiais 

para a realização dos trabalhos e bolsas de estudo parcial implementadas, por meio de 
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desconto na mensalidade escolar, respeitando-se a cota máxima de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), para alunos de Graduação, R$ 1.000,00 (mil reais), para alunos da Pós-Graduação 

Mestrado e R$ 1.200,00 (mil duzentos reais), para alunos da Pós-Graduação Doutorado, por 

mês. 

 

I) DISPONIBILIDADE EFETIVA DE CONTRAPARTIDA, DE INFRAESTRUTURA E DE APOIO 

TÉCNICO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO 

A direção da Universidade Presbiteriana Mackenzie ofereceu todo apoio institucional 

necessário ao desenvolvimento do projeto. Em particular, foi garantido ao coordenador do 

projeto e demais participantes o acesso a todos os serviços do corpo técnico-administrativo 

disponíveis na instituição e relevantes para a execução do mesmo. Contamos também com o 

apoio e parceria do CEFT - Centro de Educação, Filosofia e Teologia para a realização do 

projeto. A Universidade Presbiteriana Mackenzie disponibilizou-nos as salas e espaços para a 

realização dos encontros, o pessoal de apoio da secretaria e equipe técnica, equipe da 

segurança, equipe de apoio, equipe de audiovisual e acesso à equipe gráfica para impressão 

do material necessário para o referido projeto.  

Através do seu edital MackPesquisa 2017, a Universidade Presbiteriana Mackenzie 

possibilitou a troca e construção de conhecimento ao possibilitar a vinda do professor 

doutor Lenine Vasconcellos de Oliveira do Departamento de Arte Corporal da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, que desenvolve a pesquisa “Partitura Encenada” 

(www.partituraencenada.com), em total consonância com o Projeto “A produção de notação 

no ensino de música: desafios contemporâneos”, contemplado no referido edital. Ao 

patrocinar a vinda do professor, custeando o seu translado do Rio de Janeiro para o campus 

Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie, a instituição possibilita a desejável e 

necessária troca de informações e vivências entre pesquisadores de áreas afins, 

enriquecendo a pesquisa e criando situação para que se potencialize a renovação do 

ferramental pedagógico disponível para o ensino obrigatório de Música na educação básica 

(exigência dada pela alteração da LDB promovida pela Lei nº 11.769 de 2008). Dessa forma o 

fomento à pesquisa atende a uma demanda qualitativa na capacitação dos estudantes do 
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curso de Pedagogia da Universidade Presbiteriana Mackenzie e colabora, juntamente com 

outras instituições no desenvolvimento da pesquisa na área de ensino de artes. 

O exame de qualificação e conclusão de doutorado dos participantes voluntários, Leandro 

Vasconcellos de Oliveira e Estela Maria Oliveira Bonci (doutorandos PPGEAHC), assim como a 

apresentação de trabalhos preliminares em alguns fóruns acadêmicos, a terem publicação 

aprovada ao longo do ano de 2018, são também desdobramentos diretos da pesquisa 

realizada. 

 

J) DIVULGAÇÃO E CRIAÇÃO DE ARTES PARA O PROJETO  

Os serviços de criação e desenvolvimento da identidade visual do Simpósio foram realizados 

sem custo, com o apoio das alunas bolsistas participantes do projeto e divulgação pela 

secretaria do CEFT. 
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ANEXOS 
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