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A AVALIAÇÃO EM MÚSICA E SUA INFLUÊNCIA NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM 
MUSICAL 

 
FERNANDO VIEIRA DA CRUZ

       O presente artigo traz uma breve reflexão sobre avaliação em música e sua participação no
processo da aprendizagem musical. As reflexões sobre avaliação em música estão baseadas em
pesquisa teórica de autores da pedagogia e da educação musical. O objetivo do artigo é apresentar o
modelo de avaliação, além de breve resumo da metodologia de ensino de K. SWANWICK,
renomado autor da educação musical do século XX. O modelo e conceitos apresentados versam
sobre todo tipo de avaliação necessária em sala de aula, desde o primeiro dia de aula, passando por
todo o processo de ensino e incluindo a tradicional verificação de aprendizagem.  
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A LINGUAGEM VISUAL DA FAMÍLIA CONTEMPORÂNEA 
 

JOANA SANCHES JUSTO

       A fim de explorar detalhadamente a relação dos membros da família com seus acervos 
fotográficos, rastreando os sentidos dos álbuns, realizamos uma investigação tendo como
participantes duas famílias: Aragão e Silva. Cada família possuía três voluntários que foram
entrevistados individualmente, tendo como foco as narrativas instigadas por fotografias previamente
selecionadas de momentos importantes para a família. Como principais resultados observamos que,
apesar das diferenças quanto ao relacionamento com o álbum da família, as fotos guardadas
permitem a revisitação de experiências, a ressignificação de acontecimentos e a criação de
narrativas. Dessa forma, o álbum de família é um importante acervo documental iconográfico e
patrimônio do grupo familiar. Funciona não somente como arquivo de registros da memória, mas, 
sobretudo, como imagens disparadoras de afetos, sentimentos e recordações instigadores de
narrativas capazes de ampliar a compreensão do passado e do presente.  

 

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1179

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 

Artes  

 

A RELEITURA DO ARTISTA PABLO PICASSO APLICADA COM OS ALUNOS DO ENSINO 
FUNDAMENTAL, 1° CICLO. 

 
DALILA CRUZ SANTOS

RENATA CRISTINA RABELO
ALIETE MARIA GIANELLI SYLLA

       O presente trabalho apresenta um problema observado nas aulas de arte do ensino fundamental,
a leitura de imagens e releituras. A pesquisa foi realizada com base de alguns autores, a fim de
proporcionar mediação entre o arte educador e o aluno, ajudando-o a ler e interpretar uma obra de 
arte para assim criar uma releitura, fazendo-os pensar e opinar, construindo, aprimorando e
fortalecendo suas idéias e conceitos sobre arte. Compreender aquilo que vemos torna-se 
fundamental para o exercício diário da cidadania; para isso, a reconstrução de um novo olhar, deve 
tornar-se hábito nas aulas de artes, possibilitando um fazer artístico com significados, ensinar a
gramática visual e sua sintaxe através da arte e tornar as crianças conscientes da produção humana
de alta qualidade.  
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CORPO, ARTE E ALQUIMIA: CONTAMINAÇÕES NOS TRABALHOS DE TUNGA 
 

VANESSA SEVES DEISTER DE SOUSA
LULI HATA

       Este artigo é produto da pesquisa teórica intitulada "Corpo, contaminações e o universo
orgânico de Tunga", realizada para o projeto de pesquisa "Corpo Arte: Reflexão e Poética" da
Universidade Estadual de Londrina. A obra de Tunga é analisada na perspectiva da contaminação
entre as diversas linguagens da arte na contemporaneidade, inclusive entre diferentes disciplinas do
conhecimento humano, como a biologia, misticismo e astrofísica, cujas fronteiras definidas pelo
excesso de especialização são ignoradas pelo artista. METODOLOGIA: A pesquisa foi realizada a 
partir de material visual (fotografias, visitas a exposições, filmes e documentários), relatos
veiculados na imprensa e análise bibliográfica. A pesquisa teve como ponto de partida os Estados
Unidos do pós-segunda guerra, posteriormente passando a se concentrar no Brasil e, finalmente, em
Tunga. OBJETIVO: Elucidar as relações que o artista contemporâneo estabelece com seu corpo e
com o corpo do outro, na construção de trabalhos como happenings e performances, e a
contaminação entre as diversas formas de expressão artística.  
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METODOLOGIAS PARA O ENSINO COLETIVO DE MÚSICA PARA PROFESSORES NÃO 
ESPECIALISTAS 

 
PATRÍCIA MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA

LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA
REBECA ALFARO

ANTONIO CASSIMIRO NETO
HÉLITA AMELIA BELLETTI DA SILVA AMELIA

       A presente pesquisa se propõe a apresentar, discutir e analisar tres diferentes metodologias
desenvolvidas nos séculos XX e XXI para o ensino coletivo de música. A principal característica
desta abordagem é focar no professor não especialista, ou seja, aquele professor que não possui
conhecimento formal em música. Referímo-nos principalmente ao professor que vai atuar com a 
Educação Infantil e Ensino Fundamental I e que, por ser responsável pela formação global da
criança, precisa compreender diversas áreas do conhecimento humano, em que se inclui a música.
Um bom trabalho em educação musical contribui de forma significativa nesta etapa escolar quando
objetivamos formar cidadãos críticos, criativos e participantes da sociedade. Destarte, mediante uma
investigação sobre os métodos contemporâneos de educação musical, o presente trabalho
apresentará tres propostas metodologicas em educação musical que acreditamos auxiliar de forma
bastante significativa o trabalho deste profissional. Esta pesquisa conta com auxílio do Probic,
mantida pela Unoeste. 
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O DESENHO QUE TRANSCENDE AS LINHAS INTENCIONAIS E TRAÇOS ESPONTÂNEOS 
SOBRE UMA FOLHA DE PAPEL EM BRANCO 

 
JOSÉ DOMINATO JUNIOR

MARJORYE CRUZ OLIVEIRA
ELISANGELA SOARES DE SOUZA

JOANA SANCHES JUSTO
JAQUELINE BATISTA DE OLIVEIRA COSTA

       Este estudo teve como objetivos apresentar algumas considerações sobre o desenho, sua
posição na cultura, o motivo pelo qual a maioria das pessoas deixa de desenhar e o papel do
educador neste processo. A pesquisa pautou-se nos estudos de alguns autores que definem o
desenho, sua valoração, utilização e percepção além do que costumeiramente vemos, abrindo um
caminho para um novo olhar das coisas ao nosso redor, onde o prazer do gesto e do desenho se
orienta de forma livre de amarras acadêmicas, um movimento orientado sobretudo pelo prazer e
sentimento. A pesquisa revelou que o desenho vai além da linha sobre o papel, e está presente em
todos os espaços da vida humana. Desse modo, ele deve ser incentivado, desde a mais tenra idade, 
entretanto vemos que no contexto educacional, o estimulo a prática do desenho não goza do mesmo
privilégio que as demais disciplinas curriculares. Contudo acredita-se que para um adequado 
entendimento sobre o desenho, é necessário uma redescoberta sobre sua importância para a vida
social dos indivíduos.  
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O JAZZ E A EDUCAÇÃO MUSICAL DO SÉCULO XX  
 

FERNANDO VIEIRA DA CRUZ
JOANA SANCHES JUSTO

       Este artigo apresenta uma faceta do improviso como um modo de atuar na vida e,
conseguintemente, na música. Não trataremos apenas da improvisação musical, mas do improviso
originado do jazz como estilo de vida e que pode ser introduzido nas aulas de música. Cabe notar
que o improviso esteve presente na vida dos negros americanos e por isso viria a culminar em um
estilo de música baseada no improviso musical. O artigo ainda versa sobre conceitos de educação
musical que surgiram no século XX acerca da criatividade musical. Por fim relaciona a aplicação
das atividades de criação musical com o estilo de vida improvisado na situação do surgimento do
jazz. Sendo que isso implica em tratar não apenas da improvisação musical, mas apresentar aos 
alunos um ambiente propício à improvisação criando situações em sala de aula que estimulem os
alunos a pensar na música de forma improvisada e espontânea.  
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TÉCNICA TRADICIONAL GRIP SEGUNDO A DIDÁTICA DO TCHÁ DEGGA DA 
 

JOSÉ RICARDO BASSANI

       O presente trabalho aborda o tema Técnica Tradicional GRIP", segundo John Grant, professor
da Seleção Brasileira de Percussionistas - Tchá Degga Da", e tem por objetivo demonstrar a maior
conveniência dessa técnica em relação à técnica convencional nas caixas de marcha. É um tema que
ganha espaço considerável em função da aplicabilidade e funcionalidade no meio marcial; dessa 
forma, a pesquisa pretende indicar a facilitação na prática, no momento da performance,
identificando a procedência e visão que a caracterizam, procurando evidenciar os possíveis
problemas da técnica convencional, e por fim, analisando e sugerindo procedimentos que melhor 
oriente ao músico percussionista.  
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A ARTE NA PRÉ-ESCOLA E A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 
 

RICARDO RUFINO DA SILVA
TAISA PALMA DE ALMEIDA

ZENILDA ALEXANDRE PASQUINI

Este estudo procura analisar o desenvolvimento da capacidade criadora de crianças na pré-escola, 
com idade entre 0 a 5 anos. Nesta idade a criança transmite para seus trabalhos de arte,
principalmente tendo o papel como suporte, tudo o que está acontecendo em seu cotidiano. O
âmbito familiar e escolar e todo aprendizado que adquire no decorrer de suas vivências ficam
evidenciados nas suas expressões artísticas. Ao receber propostas de trabalhos de Arte, ou
voluntariamente, ela expõe todo o seu repertório através de linhas, curvas, formas, cor e luz.  O 
trabalho teve como objetivos compreender as etapas de desenvolvimento infantil que se evidenciam
por meio das suas expressões artísticas; demonstrar a importância do trabalho com a arte na 
educação infantil, pois muitas vezes essa disciplina é vista como simples prática de lazer; discutir a
necessidade da formação dos educadores, para que os mesmos estejam habilitados para ler,
entender, analisar, interpretar e diagnosticar os desenhos realizados pela criança no espaço
escolar. O presente estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica. Foi realizada com base
em livros, artigos e documentos diversos que discutem sobre o tema. Os dados foram analisados sob
perspectiva qualitativa. As expressões artísticas mostram as etapas de desenvolvimento infantil. A
investigação demonstrou que o estudo das etapas do desenvolvimento criativo dos desenhos nos
oferecem recursos que nos permitem analisar o estado de desenvolvimento da criança nos 
diversificados momentos da vida. Nesse sentido é importante estimular o desenho ao longo do
desenvolvimento infantil, através do qual a criança expressa seus sentimentos, a vivência do
cotidiano, e problemas de natureza diversa. Um educador capacitado consegue diagnosticar, por 
meio das produções em desenhos, os possíveis problemas enfrentados pelas crianças, podendo
contribuir para sua reversão.  Conclui-se com o estudo que o educador infantil precisa estar
habilitado para o trabalho com artes na pré-escola. Desse modo, é necessário que os cursos de
formação atendam os requisitos mínimos necessário para que o docente receba formação inicial que
garanta um trabalho com artes de qualidade.         
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A IMPORTANCIA DA ARTE E DO DESENHO NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

ROSEMARA FERREIRA DE BRITO
ANNE CRISTINA BARRIOS BATISTA DA SILVA

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA ARANA

A arte na educação infantil deve ter uma estrutura e características próprias que possibilitem a
criança reformular suas idéias e construir novos conhecimentos, aplicando atividades que
desenvolvam a imaginação criadora, expressão e a sensibilidade.  Desta forma, este trabalho teve 
como objetivo principal compreender a importância da arte no desenvolvimento e na aprendizagem
infantil. E ainda, discutir a importância da arte como forma de expressão; apresentar as fases do
desenvolvimento cognitivo da criança e sua relação com a arte e discutir o papel da escola e do 
professor como estimuladores do desenvolvimento infantil através da arte.  Trata-se de uma 
investigação de caráter bibliográfico baseada em livros, artigos, sites científicos relativos ao tema
em questão A análise qualitativa dos dados procedeu-se utilizando o raciocínio dedutivo-
indutivo. A Arte Rupestre foi a primeira forma que o ser humano se utilizou para se expressar.
Devido a necessidade de registrar fatos do dia a dia desenhando, o homem fazia desta expressão, 
algo mágico, acreditando que o que era desenhado de fato acontecia. Assim, de modo semelhante, o
desenho, também é uma das primeiras formas de expressão artística das crianças. Mesmo antes de
aprender a ler e escrever a criança já se utiliza do desenho e da pintura para expressar suas ideias, 
sentimentos. É necessário que o professor crie estratégias para trabalhar com a arte, especialmente
com o desenho infantil, pois através das expressões artísticas é possível promover o
desenvolvimento e na aprendizagem infantil; conhecer as diferentes fases do desenvolvimento
cognitivo, social e afetivo da criança Acreditamos que a pratica do desenho deve ser valorizada e
enfatizada nas escolas desde a educação infantil. O professor tem papel fundamental, uma vez que 
cabe a ele incentivar e trabalhar a arte em sala de aula, de modo que venha a enriquecer o processo
de ensino aprendizagem da criança.         

Presidente Prudente, 22 a 25 de outubro, 2012. ISSN: 1677-6321 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão - ENEPE 1188

 
Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES 

Artes  

 

DESIGN DE INTERIORES PARA A EMPRESA DE UNIFORMES 
 

MARCELO JOSÉ DA MOTA
LARISSA CRISTINA SILVA BRAZ

A empresa Chelleme Uniformes confecciona uniformes de todos os tipos, desde 1995 para
Presidente Prudente e região. Especializada em malhas, suas confecções se concentram nos 
segmentos profissionais, esportivos e escolares, além de camisetas para eventos e acampamentos
religiosos. Trabalham com bordado, serigrafia e transfer sublimático e litográfico para imagens em
camisetas brancas e coloridas, sendo a capacidade de produção média de 11 mil peças/mês. A
principal tendência para o mercado de confecções é a modernização de máquinas com recursos
tecnológicos mais avançados, para que a qualidade do produto final seja cada vez melhor, como
apresenta a Confederação Nacional da Indústria. Potanto, há necessidade de adaptações e redesign
do ambiente interno e externo. Foi feito um levantamento métrico dos ambientes para a confecção
de um novo layout do espaço construído.  Os objetivos deste trabalho em Design de Interiores é 
Projetar o acesso às responsabilidades, normas e padrões quanto à relação entre a propriedade e a
supervisão de unidades espaciais específicas; identificar e projetar graduações distintas de acesso
físico e visual que constituem sistemas de comunicação, demarcações espaciais/visuais por parte do
uso; diferenciar e mapear o produto/ambiente no projeto de comandos ou áreas específicas da
divisão espacial; acomodar, absorver e induzir cada uma das funções e das alternativas desejadas no 
processo de design. Serão utilizados computadores, softwares gráficos e papel para a confecção dos
croquis e layouts. A pesquisa de campo será feita com medições do espaço construído e estudo
ergonômico do estabelecimento com os integrantes do grupo da Publicidade.  Este trabalho 
envolveu as faculdades de Publicidade e Design de Interiores, considerando os atributos das normas
e dos padrões estabelecidos pelo brieffing. No estudo dos layouts foram feitas medições, estudo
ergonômico e representação gráfica para melhor atender uma comunidade de usuários entre
empresários, funcionários e clientes do estabelecimento. Nas reuniões foram discutidos caminhos e
meios do design para aumentar a percepção visual da marca, ambientação do negócio e
principalmente conforto no trabalho Conforme os resultados obtidos em medições métricas, estética
ambiental e investigação do briefing conseguiremos um diferencial na parte interna e externa da
empresa, melhorando questões referentes ao conforto, estética, segurança e fluxograma. Será 
aumentado o relacionamento entre os funcionários e os clientes colaborando com o convívio e o
valor à marca, conforme os layouts que serão apresentados.          
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GRAFFITE É ARTE? 
 

ANA CAROLINE MENEZES MARCONDES
CRISTIANE F. DE FARIA FORATO

RENATA SIMONE BARRETO MALDONADO ABDALA
ALIETE MARIA GIANELLI SYLLA

"Graffite pode ser considerado arte?" Hoje esta questão intriga tanto os artistas como todos os 
olhares que passam por essas imagens que tanto chamam a atenção. Antes, porém de se de definir
se grafite é arte, é necessário conhecer sua historia e origem. Desta forma decidimos pelo estudo
dessa manifestação artística, por meio da qual é facilmente perceptível a total interação com a
realidade, ambiente, cultura, conceitos, crenças, ideologias, percepções, imaginação, ficção,
desejos; de forma que tanto quem o faz quanto quem o admira é envolvido nesse contexto. Objetivo 
geral deste trabalho consiste em discutir o grafite enquanto arte e, como tal, deve ser respeitado, não
apenas por autores e apreciadores, mas também pelos demais segmentos artísticos e pela sociedade
de maneira geral. Os objetivos específicos consistem em compreender o conceito histórico do 
graffite desde sua origem até os dias atuais; identificar, conhecer e analisar as diversas opiniões de
autores, que instaura a polêmica acerca do grafite; possibilitar um maior aprofundamento e
esclarecimento das características desse conceito, contribuindo para amenizar a discriminação e
rotulação acerca do grafite. Este estudo caracteriza-se como uma pesquisa bibliográfica que será 
pautada em fontes tais como livros, artigos de autores e especialistas, defensores, simpatizantes e 
seguidores ou não do assunto. O estudo realizado nos permite afirmar que muitas vezes o graffite é
confundido com a pichação e não se percebe a grande diferença entre os dois. No caso do graffite
usa-se o tipo de recurso figurativo, já na pichação o recurso usado é uma tipografia violenta e
brutal, de modo a ser considerado um ato ilegal de caráter invasivo, que foge do espaço legalizado
da arte. No entanto, podemos afirmar com base nos autores, que o graffite tem a mesma
preocupação da arte como linguagem, é aberto a interpretações e a universalidade, visa promover a
interação das pessoas com a arte e o cotidiano. Diante do que foi acima exposto, questionamos: 
porque não colocar o graffite em museus e galerias? Embora as opiniões acerca do graffite ser 
considerado ou não arte, sejam divergentes, é importante a conscientização de que esta forma de
expressão deve ganhar espaço na consciência da sociedade e também nos diferentes ambientes
urbanos, de forma que as pessoas, que ainda não a conhecem, passem a valorizar essa incrível 
expressão artística. consideramos que o presente estudo é de suma importância, uma vez que
conceituar e discutir, as características do graffite, possibilita a todos quanto estão envolvidos
artisticamente ou não com esta forma de expressão, um melhor conhecimento e aprofundamento do
caso, tendo assim a possibilidade de fundamentar suas opiniões do que se refere ao conceito de
graffite.         
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ARTE URBANA: DIÁLOGOS E DISCUSSÕES 
 

ADHINY TAWANY TENORIO PEREIRA GARBUGLIO
WESLEY HENRIQUE SOUZA WIEZEL

ZENILDA ALEXANDRE PASQUINI

Esta pesquisa nasceu da escassez de trabalhos acadêmicos que abordam a produção artística de
caráter urbano, ou seja, as produções externas que tenham uma relação direta entre obras, espaço e
público. Essas intervenções urbanas invertem o caminho do público em direção à arte, interferindo
no modo de consumo da arte. Atualmente, muitos artistas procuram uma forma rápida de atingir o
público sem intermédios de instituições e locais fechados como museus , galerias, espaços de arte
em geral. Este estudo também procura esclarecer vários aspectos a respeito do artista produtor da
arte urbana: o por quê da escolha dessa modalidade de expressão artística; seus anseios; suas
reflexões a respeito da obra; objetivos ao produzir arte fora do espaço formal. Além disso, quais são 
os resultados ao expor obras de arte para todo tipo de público? Com esse trabalho procuramos
enfocar a arte pública que muitas vezes é esquecida e não valorizada por estar em um espaço aberto.
É uma tentativa de colocar em pauta uma forma de arte que, na maioria das vezes, é mais vista que
discutida.  Refletir sobre o conceito de arte urbana, conhecer e compreender os artistas
produtores.Discutir o que é arte urbana e quais suas perspectivas.Refletir sobre a arte urbana na
sociedade.Conhecer os aspectos financeiros que englobam a produção da arte urbana. A presente 
pesquisa se apresenta no estudo bibliográfico. Tal estudo será baseado na documentação de livros
de artes, revistas e leis.             
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O CONHECIMENTO MUSICAL DOS PROFESSORES GENERELISTAS DE ALGUMAS 
ESCOLAS MUNICIPAIS DE PRESIDENTE PRUDENTE - SP: UM ESTUDO DE CASO 

 
PATRÍCIA MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA

LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA
CARLOS ROGÉRIO FRANGIOTTI

MARIA ELIZA DE OLIVEIRA
CRISTIANI MARIA FACCIO

IVANILDE LOURDES CRISPIM MATSU MATSU

Em Agosto de 2008 foi decretada lei (lei nº 11.769) que torna a educação musical disciplina
obrigatória no currículo na educação básica, de forma que, pela lei, não há exigência de que o
professor ministrante dessas aulas tenha formação musical. Passados três anos da aprovação da lei,
cabe investigar como as escolas estão se adequando para atender as exigências. Qual a 
representação social que os professores do ensino básico de Presidente Prudente têm da Educação
Musical? Com a consciência de que o número de professores formados na área não é suficiente para
atender a demanda do Ensino Básico, como os professores generalistas tem buscado a educação
musical em suas práticas? Desta forma, a presente pesquisa pretende verificar o conhecimento
musical destes professores, bem como suas principais dúvidas e dificuldades, e seu posicionamento
quanto à importância da música na escola. Com a análise desses dados coletados em campo, busca-
se elaborar um texto para mapear estes dados e propor ações em educação musical que possam
auxiliar esses professores tornando assim a presença de música na escola cada vez mais eficaz e 
gratificante para professores e alunos. A presente pesquisa conta com o apoio da Secretaria
Municipal de Educação de Presidente Prudente que autorizou a participação de seus professores
para que a pesquisa fosse realizada. Como objetivo geral a pesquisa busca questionar, analisar e 
mapear o conhecimento musical dos professores generalistas da rede municipal de educação da
cidade de Presidente Prudente - SP. Como objetivos específicos, identificar a representação social
da educação musical para professores da rede municipal de ensino, verificar como estes professores
trabalham a música em suas aulas, apontar sugestões para otimizar o trabalho desses professores
quanto à prática pedagógica musical. Selecionar 10 escolas da rede municipal e questionar os 
pedagogos, responsáveis pela educação infantil, por meio de entrevista semiestruturada. Destarte a
pesquisa será dividida em três etapas: a primeira será a elaboração de um questionário que por meio
de perguntas objetivas e abertas buscará saber qual o nível de conhecimento musical dos 
professores, suas dúvidas e dificuldades e seu posicionamento em relação a importância da música
na escola. Na segunda etapa consiste na aplicação deste questionário com os professores. E na etapa
final, os dados coletados serão apresentados em forma de texto, assim como sugestões para que
sejam sanadas quaisquer dúvidas que possam aparecer nas entrevistas.        Probic Unoeste     

 
 


