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ACERVOS CULTURAIS INDIGENAS SUA IMPORTÂNCIA NA FORMAÇÃO CULTURAL DA SOCIEDADE 
 

SORAYA DUQUES CERNE  
LAIS MONTEIRO MADALENO  

EDDA MARIA PROVANA BERTONCINI  
 

O presente projeto propõe um estudo do acervo do Museu Índia Vanuíre, como meio de formação 
cultural. A educação contemporânea sugere minimizar o eurocentrismo, para tanto dispõe a 
mesma importância das demais culturas formadoras do povo brasileiro como a africana e a 
indígena. O objetivo dessa pesquisa será elucidar a importância da arte indígena na sociedade, 
focalizando o Museu do Índia Vanuíre de Tupã/SP como divulgador e meio de conscientização da 
relevância da cultura e da arte indígena para a sociedade brasileira A pesquisa pretende se apoiar 
em dados bibliográficos e em pesquisas do acervo do museu.            
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ARTE E INCLUSÃO SOCIAL 
 

ALBA REGINA AZEVEDO ARANA  
GISELE CARREIRA PELEGRINO  

CLEONICE SILVA PEREIRA  
 

O trabalho "Arte e inclusão social", apresenta como foco, o estudo da arte como forma de inclusão 
para os cooperados da Cooperlix. A arte pode contribuir para a inclusão social, como também para 
o desenvolvimento dos cooperados da Cooperlix. A arte pode ajudar na inclusão social, como 
também para o desenvolvimento da cidadania, a reciclagem na transformação cultural do cidadão, 
pois a arte faz para educação, e faz com que as pessoas se tornem mais criativas e inovadoras 
através da reciclagem como forma de ajudar os cooperados, com o reaproveitamento consciente 
desse material ajuda a proteger o meio ambiente, como também traz fonte de renda 
transformando lixo em arte. O Objetivo Geralda pesquisa é discutir arte com a reciclagem e 
materiais alternativos, lixo a reciclagem. Ja os Objetivos Específicos são: Discutir formas de 
inclusão social da arte;Verificar a inclusão de arte para as cooperativas e no meio ambiente, lixo e 
reciclagem; Apresentar artistas que utilizam matérias recicláveis como suporte artístico; 
Apresentar a história da Cooperlix - Cooperativa de catadores do produtores recicláveis de 
Presidente Prudente-SP.  O método utilizado estudo para se realizar o projeto de pesquisa usará o 
raciocínio de forma sistêmica para analisar os dados coletados,o intuito de alcançar os objetivos 
preestabelecidos trazendo assim o conhecimento válido e verdadeiro.Utilizar-se-á também, a 
pesquisa descritiva que segundo Martins (2002, p.36) "tem como objetivo a descrição das 
características de determinada população ou fenômeno, bem como o estabelecimento de relações 
entre variáveis e fatos". Para a construção deste estudo o método indutivo será empregado, já 
que a observação, necessária na utilização desse método, é um instrumento muito importante 
para se chegar a uma resolução mais apurada do problema. O trabalho arte inclusão social, 
apresenta um foco, o estudo da arte com forma de inclusão. O método utilizado recairá numa 
pesquisa em livros, artigos e revistas sobre o assunto arte e inclusão. O projeto de pesquisa se 
caracteriza por uma pesquisa básica através de bibliografias sobre arte inclusiva, desta forma 
apresentando contribuições para a reciclagem para demonstrar a necessidade da arte como forma 
de inclusão social.             
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EDUCAÇÃO AUDITIVA COMO EDUCAÇÃO MUSICAL: A PROPOSTA METODOLÓGICA DE M. SCHAFER 
PARA O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA. 

 
PATRÍCIA MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  

MARCELO SALDANHA DAS NEVES  
ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS  

 
A presente pesquisa tem por objetivo apresentar a proposta metodológica do compositor 
canadense Murray Schafer e apresenta-la como importante abordagem metodológica a ser 
utilizada nas aulas de música nas escolas. A partir do conceito de Paisagem Sonora, Schafer 
recoloca o conceito perceptivo com base nos novos paradigmas educacionais e apresenta a 
audição como o centro de toda e qualquer atividade a ser desenvolvida nas aulas de música. 
Grande parte das metodologias para o ensino coletivo de música, como é o caso do ensino de 
música na escola, foca a audição em obras musicais diversas que pertencem em sua maioria, há 
um sistema musical específico nomeado tonal e de um período histórico também específico como 
foi a Idade Moderna. Sendo compositor contemporâneo e atento às novas formas de escuta e de 
estética musical, Schafer expande o fazer musical em sala de aula quando propõe a observação 
daquilo se chama de Paisagem Sonora, ou seja, ouvir todos os sons que nos rodeiam. Essa 
abordagem permite aos alunos desenvolver a percepção auditiva por meio da observação (fruição) 
catalogação (análise) e composição (criação estética) de sons. A percepção auditiva é parte 
fundamental para o início de qualquer trabalho com música e também importante para a 
manutenção da escuta como hábito.  Como objetivo geral a pesquisa propõe uma educação 
auditiva que antecede a educação musical por meio da descrição da abordagem metodológica de 
M. Schafer. Como objetivos específicos procura descrever o fenômeno auditivo humano e sua 
importância na educação musical.Visa pesquisar, descrever e analisar a abordagem metodológica 
de M. Schafer bem como refletir sobre os limites e alcances da Paisagem sonora nas aulas de 
música na escola.  A pesquisa será bibliográfica no intuito de refletir sobre o uso da Paisagem 
Sonora em sala de aula, suas possibilidades e alcances para uma educação musical efetiva e de 
qualidade.       Unoeste Probic     
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JOGO ELETRÔNICO NA EDUCAÇÃO MUSICAL: UMA POSSIBILIDADE PEDAGÓGICA PARA O 
TREINAMENTO DA PERCEPÇÃO MUSICAL 

 
LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA  

SHEILA REGIANE FRANCESCHINI  
BEATRIZ DE OLIVEIRA OGATA  

KAREN RODRIGUES DA ROCHA  
WELLINTON RICARDO DE SOUZA  

 
Diante da obrigatoriedade do conteúdo de música no currículo da Educação Básica, muitas são as 
discussões que buscam compreender a importância da música, e da arte em geral, para a 
formação humana, e as formas de garantir que este aprendizado aconteça de forma efetiva na 
escola. Compreendendo o desenvolvimento da percepção auditiva e musical como um dos 
objetivos da Educação Musical no contexto escolar, esta pesquisa investiga a possibilidade do uso 
de um jogo eletrônico de videogame como ferramenta metodológica para o ensino e treinamento 
da percepção musical.  Assim, tem como objetivo geral analisar as possibilidades pedagógicas do 
jogo eletrônico Let`s Tap para o ensino e o treinamento perceptivo musical, e, a partir desta 
análise apontar as contribuições e os limites do uso deste recurso na escola. Esta é uma pesquisa 
qualitativa, que usará como instrumento de coleta de dados a ação dos pesquisadores em jogar o 
jogo, a observação e a pesquisa documental. Para alcançar os objetivos, os pesquisadores irão 
jogar o jogo, gravando em vídeo todas as músicas abordadas nas fases do jogo, e, posteriormente, 
transcrever cada música em partitura. A partir da transcrição das músicas será analisada como o 
jogo organiza e apresenta os diferentes níveis de dificuldades perceptivas e motoras, a fim de 
avaliar suas possibilidades e limites pedagógicos.       Universidade do Oeste Paulista - UNOESTE     
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O ENSINO DE ARTE NA EDUCAÇÃO INFANTIL 
 

NATHALIA MASSARO  
ANDRESSA NEVES KIILL  

 
Esse texto visa apresentar os resultados parciais do projeto interdisciplinar PIBID (Programa 
Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) 2014 da FCT/ UNESP de Presidente Prudente. É 
desenvolvido nas escolas da Secretaria Municipal de Educação - SEDUC, da cidade de Presidente 
Prudente. Desenvolve-se um projeto integrador em que a arte e a cultura local servem de base 
para que todos os envolvidos no PIBID de alfabetização (FCT/UNESP) possam aprender a trabalhar 
com uma nova visão de ensino, dentro de uma perspectiva de projetos, globalizada, diferente de 
concepções que apresentam conteúdos de forma fragmentada, dissociada da realidade/cotidiano 
do aluno. O Projeto tem como objetivo promover, realizar e contextualizar as culturas e saberes 
vividos, explorando a apreciação da arte e a experimentação no fazer criativo; Contribuir para a 
ampliação da formação dos licenciandos em Pedagogia, a fim de que possam se iniciar na regência 
e lidar de maneira mais precisa e focada frente aos inúmeros desafios que a realidade e o 
cotidiano impõem em seus percursos no tocante à alfabetização de crianças. Objetiva, ainda, a 
socialização e divulgação das experiências e resultados das ações didático-pedagógicas realizadas 
nas escolas parceiras. O trabalho esta sendo desenvolvido a partir da proposta da Abordagem 
Triangular de Ana Mae Barbosa e de Atividades de Projetos de Fernando Hernández. O trabalho 
que esta sendo desenvolvido, com as séries iniciais, é sobre a Grécia antiga, por meio de: contação 
de historias, pinturas em cerâmica, música antiga, teatro. Semanalmente planejamos as atividades 
seguindo a proposta de "Oficinas colaborativas". São relatadas as atividades desenvolvidas no 
planejamento inicial, avaliado os êxitos e proposto ajustes. Apresentamos, ainda, a sínteses dos 
textos lidos e estudos desenvolvidos para a elaboração das atividades propostas no projeto. Para o 
aluno bolsista PIBID o projeto tem proporcionado conhecimento sobre arte, experiência em sala 
de aula, promovendo a capacidade de elaboração de relatórios e produção de textos.            
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POLÍTICAS PÚBLICAS PARA O ENSINO DE MÚSICA NO ENSINO BÁSICO 
 

PATRÍCIA MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  
ALAN DOS SANTOS MIRANDA  

GEAN RODRIGO ESPINIANO  
RODRIGO PEREIRA NETO  

 
A presente pesquisa tem por objetivo buscar, analisar e refletir sobre o real interesse do governo 
sobre a obrigatoriedade da música no Ensino Básico. A cultura escolar brasileira ainda mostra 
dificuldades em aceitar a música como conteúdo obrigatório e acredita que esta vai ocupar o 
espaço de disciplinas julgadas mais importante na formação do cidadão. Ou seja, a importância da 
música na escola ainda não foi incorporada a cultura escolar e isso é uma questão relevante ao 
refletirmos sobre a quem interessa o ensino de música nas escolas. Por outro lado o governo 
coloca a música e a cultura assim como a educação responsabilidade do terceiro setor no governo 
de Estado mínimo e condiciona o financiamento da educação no Brasil a agencias como FMI, 
Banco Central e Unesco. Nesse sentido questionar qual o interesse em ter a música como 
conteúdo obrigatório no ensino básico se mostra bastante pertinente. No intuito de responder a 
essa questão a pesquisa será bibliográfica e contará com diferentes textos que envolvem as Leis 
Brasileiras sobre a escola, a música e Políticas Públicas para a Educação no Brasil. Os bjetivos da 
pesquisa são refletir e descrever as Políticas Públicas que envolvem a Lei 11769/2008 que obriga o 
ensino de música no ensino básico e apontar futuras ações que possam contribuir para garantir o 
ensino de música no espaço escolar.Realizar um levantamento bibliográfico sobre Políticas 
Públicas para a Educação no Brasil.Para tanto iremos relacionar os documentos norteadores das 
Políticas Públicas para a educação em função da obrigatoriedade da música na escola e ainda 
discorrer sobre ações, objetivos e função da música na escola na atualidade.         Probic Unoeste     
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PROJETO DE CURADORIA PARA EXPOSIÇÃO DE ARTES VISUAIS 
 

EDDA MARIA PROVANA BERTONCINI  
 

O projeto de extensão "Curadoria para Exposição de Artes Visuais" é realizado pelo curso de Artes 
Visuais, com atividades de formação e difusão cultural. Esse trabalho conta com uma exposição de 
artes visuais por semestre e monitoria realizada pelos alunos do curso, com a duração de 30 dias 
cada mostra e encontro com os artistas visuais nacionais na abertura das mostras. Acontece no 
Espaço Cultural Prof. Agripino com a montagem de exposições de trabalhos de Artes Visuais com 
artistas regionais convidados pela coordenação do projeto. Entendemos que as atividades 
culturais são imprescindíveis para a formação, compreensão e contextualização da arte 
contemporânea. Pretendemos com essa atividade, ampliar os campos de atuação dos alunos do 
curso de Artes Visuais, preparando-os para os projetos de ação educativa em museus, centros 
culturais e galerias de arte. Divulgar a produção de artes visuais contemporâneas, por meio de 
mostras temporárias de artistas visuais e acervos de pinacotecas, para a comunidade acadêmica e 
a população da região de Presidente Prudente. Promover a aproximação da universidade com a 
comunidade local por meio de ação educativa. Ampliar o juízo estético e o repertório visual dos 
participantes do projeto, assim como do público visitante. Preparar os estudantes do Curso de 
Artes Visuais para realizar curadoria de exposições de artes visuais. Instrumentar os estudantes 
para a produção de uma exposição, envolvendo-os com os aspectos técnicos, administrativos e 
pragmáticos relacionados: expografia, soluções de suporte e iluminação que cada obra exige, 
contatos, agendamentos, cuidados específicos de armazenamento e transporte das obras, 
mecanismos de comunicação e divulgação, encerramento, desmontagem e devolução de obras. O 
projeto de curadoria se caracteriza por diversas etapas, de pré-produção, a mostra aberta ao 
público, a pós produção. Pelo projeto foram realizadas duas exposições: "Oeste Paulista: 
Iconografia Contemporânea" do fotografo Paulo Brazyl, de 28/10 a 29/11 de 2013 e a Mostra "5 
ARTISTAS" com Adão Francisco; Carmo Malacrida; Fabio Nagate; Juliana Scorza e Roberto 
Bertoncini de 20/5 a 20/6/2014             
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PROPOSTAS CURRICULARES PARA O ENSINO DE MÚSICA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO A 
DISTÂNCIA. 

 
PATRÍCIA MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  

LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA  
TAIS LUCIANA SOUZA DA SILVA  

 
O presente projeto tem por objetivo conhecer, analisar e descrever algumas propostas 
curriculares oferecidas por Instituições de Ensino Superior (IES) que oferecem o curso de música 
(bacharelado e licenciatura) na modalidade à distância. Para tanto serão pesquisados os currículos 
de curso superior em música das seguintes instituições: Universidade Federal de São Carlos 
(UFSCar), Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e Universidade de Brasília - 
Universidade Aberta do Brasil (UNB/UAB). Metodologicamente a pesquisa será bibliográfica 
iniciando pelo levantamento das fontes principais que são os currículos oferecidos pelas IES 
selecionadas. A produção textual apresentará ainda as relações políticas e pedagógicas propostas 
pelos cursos de música e como estas se articulam com a proposta da Educação à Distância (EAD). 
A pesquisa abordará questões relativas á Educação à Distância bem como as Leis que 
regulamentam sua prática nas IES e também discorrerá sobre as relações dialéticas que possam 
existir na relação de ensino e aprendizagem em música quando este acontece intermediado pelas 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC`s), bases essas utilizadas pela prática atual da 
EAD. A presente pesquisa tem como objetivo principal descrever e analisar os currículos de três 
cursos superior em música (bacharelado e licenciatura) para a Educação a Distância.Realizar um 
levantamento bibliográfico que dizem respeito aos currículos de curso superior em música no 
formato da Educação a Distância.Para tanto irá pesquisar os currículos propostas pelos cursos de 
música das seguintes IES: UNB- UAB, UFRGS e UFSCar. Contextualizar os currículos levantados com 
as Leis que regulamentam o EAD e o Projeto Político de Curso. Objetiva também refletir sobre 
limites e alcances do ensino superior em música na modalidade a Distância e refletir sobre o uso 
das TIC`s para oferecer o curso de graduação em música a distância.         Unoeste Probic     
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ATIVIDADE DE CRIAÇÃO MUSICAL: MIXANDO A MÚSICA CLÁSSICA E O HIP HOP 
 

THIAGO TELETKA LOPES  
LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA  

 
O que acontece quando é aplicado em sala de aula uma atividade de apreciação de uma peça do 
período Clássico? As reações podem ser diversas, contudo, observa-se a dificuldade que os alunos 
têm de apreciar este tipo de música. Acostumados a ouvir músicas de massa, os alunos 
geralmente acham a música clássica maçante e desinteressante, questionando-se como aquela 
música se tornou uma obra de arte. Apesar de reconhecerem o que ouvem como um tipo de 
música elaborada, não conseguem atribuir significado ao que ouvem, não encontrando, assim, 
atrativo neste tipo de experiência musical. Para esse jovem nota-se pouco acesso a música 
ocidental tradicional de orquestra, e seus períodos, estilos e compositores, levando-os a 
construção de um senso comum onde tudo que é tocado por uma orquestra é música clássica. 
 Assim, esta atividade tem o objetivo de propor uma experiência musical de improvisação e 
criação que auxilie na formação musical e na apreciação da música Clássica.    Descobrir meios de 
como envolver o aluno em seu processo de aprendizagem, de forma que este não seja mais um 
simples apreciador, mas seja um participante ativo, crítico e autônomo, é um desafio aos 
professores do século XXI. Contudo, buscando aproximar uma cultura não tão conhecida pelos 
alunos por meios como a criação e fusão com o Hip Hop, cultura mais próxima a sua realidade 
social, o professor pode despertar o gosto pela escuta crítica e pelo conhecimento das estéticas 
musicais.     A atividade consistiu em aplicar questões aos alunos, de forma descontraída, afim de 
compreender qual o conhecimento deles em relação ao repertório Clássico. A partir disso, 
escolhemos a Sinfonia Nº 25 em sol maior de Mozart, e selecionamos um trecho ou frase musical 
de destaque. Com a utilização de recursos eletrônicos, os alunos cortaram este trecho da música e 
o colocaram para tocar em "loop", acrescentando uma base rítmica característica do Hip Hop. Ao 
mixar um trecho melódico da música clássica com uma base rítmica, o aluno experimentou a 
criação musical, e desenvolveu o conhecimento formas musicais Clássicas, noções de arranjo, linha 
melódica, linha harmônica, base rítmica, métrica musical, quantidade de pulsos por frase, 
contrastes, harmonia, entre outros elementos. Com essa experiência, compreendemos o quanto a 
rejeição de determinado estilo musical pode ser revertida com a contextualização daquilo que foi 
apresentado, sendo rearranjado e apresentado com características que se aproximem de sua 
vivência musical e lhe atribua significado. Além disso, proporcionou estímulo à criatividade com 
possibilidade de criação, improvisando com "loops" e "beats", aprendendo e fazendo arte.     
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EDUCAÇÃO MUSICAL NO AMBIENTE ESCOLAR: APRENDENDO A OUVIR 
 

MARIA ELIZA DE OLIVEIRA  
LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA  

 
A educação musical na escola tem sido assunto de muitas pesquisas e discussões, sobretudo após 
a sanção da Lei 11.769 em 2008. Tais discussões buscam esclarecer, dentre tantas questões, qual a 
importância e o sentido de incluir a música no currículo da Educação Básica. Desta forma, este 
relato busca descrever uma atividade de educação musical desenvolvida com uma turma do 
ensino fundamental, com o objetivo de despertar nos alunos a atenção em perceber os sons que 
nos rodeiam e o gosto e respeito pelos diversos gêneros musicais.    Pude constatar que ao final de 
um bimestre os alunos percebiam e controlavam os ruídos que produziam em sala. Além de 
produzir conhecimento musical, escuta crítica e ativa, esta atividade auxiliou os alunos a 
perceberem os ruídos que eles mesmo produziam e como estes ruídos atrapalhavam o 
desenvolvimento da aula. Esta atividade foi válida neste contexto, e pode ser desenvolvida por 
professores não especialistas em músicas, com os objetivos de despertar o gosto em ouvir música 
e a percepção de seus elementos.     Atuo como professora do Estado, orientadando minha prática 
docente pelos documentos norteadores como o Currículo do Estado de São Paulo e o Plano 
Político Pedagógico da escola. Como não há a disciplina específica de música no currículo, procurei 
uma forma de inserir a atividade musical nas aulas de maneira que não interferisse no conteúdo já 
programado, e em consonância com outras modalidades artísticas. Assim, optei em usar uma 
caixa de som na sala de aula, executando uma seleção de aproximadamente trezentas músicas de 
diversos gêneros, estilos e épocas diferentes. O uso deste recurso tem como objetivos ampliar o 
conhecimento musical, fazendo com que aprendam a respeitar o gosto individual dos colegas. 
Além disso, com esta atividade é possível despertar a atenção dos alunos quanto à importância do 
silêncio, sobretudo no momento da aula. Assim, com o objetivo de chamar atenção dos alunos 
para os ruídos produzidos por eles mesmo em sala de aula. Na primeira aula propus aos alunos 
que, enquanto conversam baixinho, o volume do som seria mantido em uma determinada altura 
para que todos pudessem escutar, mas se houvesse barulho e conversa desnecessária o volume da 
música seria diminuído ou até desligado. Em um segundo momento houve a discussão sobre o 
respeito em ouvir as músicas menos conhecidas ou que não era do gosto de todos. E em um 
momento posterior indagava sobre os elementos musicais que eles ouviam, como quais 
instrumentos tocavam a música, qual época ou estilo era aquela música, entre outras questões.     

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1366 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Ensino (ENAENS)    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES  

Artes    

 
 

ESTÁGIO NO CURSO DE SEGUNDA LICENCIATURA EM MÚSICA (PARFOR-UEL): UMA EXPERIÊNCIA 
ENRIQUECEDORA 

 
TATIANE MOTA SANTOS JARDIM  

 
Visando preparar o professor para o exercício da docência e possibilitar uma segunda licenciatura 
aos professores em exercício na educação básica pública, surgiu a Política Nacional de Formação 
dos Professores do Magistério da Educação Básica - PARFOR, proposto pelo MEC em regime de 
colaboração com universidades públicas. A Universidade Estadual de Londrina ofertou o curso de 
Segunda Licenciatura em Música para professores da rede, contribuindo com o desenvolvimento 
musical da região nas escolas. Refletir sobre a prática de estágio supervisionado obrigatório 
realizada no curso de Segunda Licenciatura em Música da Universidade Estadual em 2013. 
Contribuir para a formação docente dos professores de música    A experiência proporcionou o 
contato com a música e a aprendizagem musical propriamente dita das crianças envolvidas, 
contribuiu para o enriquecimento da prática pedagógica das estagiárias e da supervisora de 
estágio, incentivando o interesse e a continuidade do estudo de metodologias e fundamentos da 
educação musical, enriquecendo também a vivência musical de cada uma delas. Experiências 
como essa são de extrema importância para a construção de uma prática pedagógica consistente 
não só dos cursos de Licenciatura em Música, como também nos demais cursos de licenciatura. 
     Participaram do estágio uma supervisora de estágio, seis estagiárias e seis crianças de Londrina 
e região com idade compatível às séries iniciais do Ensino Fundamental I. O estágio apresentou um 
período de planejamento inicial com orientações da supervisão, seguido de cinco dias de oficina. A 
equipe se reunia no início da tarde para relembrar o planejamento de cada aula, vivenciar as 
práticas musicais, combinar a direção de cada atividade e separar os materiais a serem utilizados. 
A oficina tinha uma hora de duração e contou com crianças da comunidade que estavam em férias 
escolares e se inscreveram gratuitamente. Após o término da oficina havia um momento de 
avaliação das práticas realizadas entre os estagiários e supervisão, destacando as dificuldades e os 
avanços das crianças, verificando a necessidade de modificar o planejamento preparado 
inicialmente. O referencial teórico que fundamentou as atividades dos estagiários foram baseados 
nos princípios dos educadores musicais da primeira geração e na teoria de Keith Swanwick, 
envolvendo atividades de execução, apreciação e criação. A oportunidade de contar com 
estagiários de módulos diferentes na mesma frente de estágio oportunizou momentos de trocas 
de experiências entre os estagiários e favoreceu uma observação dos conteúdos e atividades 
propostas baseadas sob diferentes pontos de vista. Das seis estagiárias três possuíam maior 
experiência musical e três começaram a sistematizar sua prática e docência em música a partir do 
ingresso no curso.     
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TIMBRE DO SOM: DISCRIMINAÇÃO E DESCOBERTAS 
 

MARCELO SALDANHA DAS NEVES  
LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA  

 
A iniciação musical consiste no trabalho de descoberta, exploração e manipulação da matéria 
prima da música: o som. Busco, enquanto educador, mediar este processo através de atividades 
que oportunizem o contato sensível dos alunos com o som e suas diversas possibilidades. A 
atividade utilizada foi um jogo de exploração de timbres, com o objetivo de fazer com que os 
alunos, por meio de uma escuta ativa, criassem diversos sons e percebessem as possibilidades 
timbrísticas do material que utilizavam.    Um exercício que tinha por objetivo maior auxiliar na 
discriminação dos timbres possibilitou a prática musical coletiva, noção do fazer música em grupo, 
a exploração de mais dois parâmetros físicos do som (duração e intensidade), assimilação rítmica, 
a compreensão de que, mesmo atentos a um determinado parâmetro como o timbre, ao produzir 
som inevitavelmente opera-se em todas as suas propriedades.     O jogo musical utilizado foi A 
Orquestra de Papéis, adaptado do livro Fax Musical (Módulo I), de Almeida (1996). Segundo 
Menezes (2004), este livro faz parte de um complexo organizado para orientar na realização de 
atividades que privilegiem o desenvolvimento da percepção e compreensão dos parâmetros 
físicos do som, conteúdo essencial para a Educação Musical. A atividade foi aplicada em uma 
turma de iniciação musical, com alunos entre 6 e 8 anos. Os alunos foram organizados em círculo e 
dispuseram de uma folha de papel. Solicitei que um aluno fizesse um som utilizando sua folha e 
que os demais ficassem atentos. Em seguida pedi que os outros fizessem sons diferentes dos já 
feitos, utilizando suas folhas. Após esta sequência de execuções os alunos se dividiram em três 
grupos menores e elegeram três sons entre todos produzidos. Em seguida os grupos faziam soar 
estes sons variando entre tutti e solos. Após estas execuções, pedi que os alunos respeitassem 
uma métrica quaternária simples ainda executando seus sons, inserimos pausas em alguns 
tempos, mudamos a intensidade e duração dos sons produzidos. Para que os alunos respeitassem 
a métrica com precisão, sugeri que movimentassem seu corpo enquanto houvesse pausas, 
simulando percussionistas de atabaque, por exemplo. Os alunos notaram que o som produzido 
por sua folha tinha características sonoras completamente diferentes das de seus colegas, 
reconhecendo e discriminando timbres. Quando colocaram mais força no movimento perceberam 
as diferenças que caracterizam o parâmetro da intensidade. Ainda notaram que se fizessem o som 
com mais ou menos agilidade poderiam manipular sua duração. Outra percepção muito 
interessante aconteceu na marcação da métrica, quando assimilaram que seus movimentos 
corporais poderiam facilitar o ataque coeso e preciso dos tempos sugeridos.    

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1368 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 
ARTIGOS COMPLETOS (RESUMOS) 

 

A INFLUÊNCIA DA INDÚSTRIA CULTURAL NO ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA ............................ 1369 

ABORDAGEM METODOLOGICA DE M. SCHAFER PARA O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA ......... 1370 

ABORDAGENS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MUSICAL NO ENSINO BÁSICO ........................ 1371 

EDUCAÇÃO MUSICAL A DISTÂNCIA: UM OLHAR NA PROPOSTA CURRICULAR OFERECIDA PELA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) ..................................................................... 1372 

ESTUDO SOBRE O USO DE RECURSO COMPUTACIONAL NA CRIAÇÃO ARTÍSTICA E NA EDUCAÇÃO 
MUSICAL EM AMBIENTE ESCOLAR. ............................................................................................... 1373 

JOGO ELETRÔNICO E EDUCAÇÃO MUSICAL: LIMITES E POSSIBILIDADES ...................................... 1374 

MÚSICA NA ESCOLA E FORMAÇÃO DOCENTE: OS PROFESSORES ESTÃO PREPARADOS?............. 1375 

SOROCABANA 2014: PAISAGEM SONORA ENATIVA COMO INTERVENÇÃO ESTÉTICA ................. 1376 

 



Anais do Encontro de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
1369 

Presidente Prudente, 20 a 23 de outubro, 2014. ISSN: 1677-6321 

 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
LINGÜÍSTICA, LETRAS E ARTES  

   

 
 

A INFLUÊNCIA DA INDÚSTRIA CULTURAL NO ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA 
 

JOÃO WESLEY ZENGO  
PATRÍCIA MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  

 
       O presente artigo tem como objetivo identificar, apresentar e analisar como a Indústria 
Cultural influencia na formação do gosto musical dos alunos a ponto de dificultar alguns 
conteúdos e metodologias em educação musical no espaço escolar. Para tanto iniciaremos 
definindo o termo Indústria Cultural a partir da definição de W. Adorno e outros autores da 
chamada Escola de Frankfurt. Na sequência será abordada a função da música no espaço escolar a 
partir da leitura de documentos oficias como os Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte para o 
Ensino Médio (2000) e o Currículo Nacional do Ensino Básico - competências Essenciais (2011). 
Para finalizar será analisado como a Indústria Cultural pode ser abordada em sala de aula e como 
esta pode se tornar um importante elemento de discussão contribuindo na formação crítica 
desses alunos. 
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ABORDAGEM METODOLOGICA DE M. SCHAFER PARA O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA 
 

PATRÍCIA MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  
MARCELO SALDANHA DAS NEVES  

ROBERTA NEGRÃO DE FREITAS  
 

       O presente artigo de caráter teórico tem como objetivo apresentar a abordagem metodológica 
do compositor canadense M. Schafer para o ensino de música no espaço escolar. Schafer coloca a 
atenção perceptiva na escuta e para fomentar sua abordagem utiliza do conceito de Paisagem 
Sonora. Grande parte das metodologias utilizadas para a educação musical concentra a audição 
em repertórios de um sistema musical específico, pertencente a um período histórico específico. 
Schafer, enquanto compositor contemporâneo propõe que a escuta se inicie pela Paisagem 
Sonora, ou seja, atenção a todos os sons que compõem os ambientes em que estamos inseridos. A 
abordagem de Schafer será então vista sob a ótica da fenomenologia e ecologia. Acredita - se que 
o uso da Paisagem Sonora pode auxiliar no processo de percepção auditiva e na manutenção da 
escuta como um hábito, características imprescindíveis à educação musical no espaço 
escolar.  Unoeste Probic. 
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ABORDAGENS METODOLÓGICAS EM EDUCAÇÃO MUSICAL NO ENSINO BÁSICO 
 

AUGUSTO PAULUCCI RIBEIRO  
PATRÍCIA MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  

 
       O presente artigo de caráter teórico tem como objetivo apresentar ao leitor algumas 
abordagens metodológicas em educação musical, da chamada 1° geração de métodos ativos em 
música. Essa terminologia se refere as abordagens de autores que viveram no final do século XIX e 
início do XX tais como Dalcroze, Kodaly, Willems e Orff. Todos os autores citados têm como 
características comuns serem europeus e terem vivido em mesmo contexto histórico, ou seja, o 
período entre guerras. O critério de seleção dos autores se deu pelo fato de todos pensarem no 
ensino da música no espaço escolar e priorizarem pelo ensino coletivo de música para além do 
ensino de instrumentos musicais. Acredita-se que são abordagens de suma importância para o 
conhecimento atual pois, quando devidamente adaptados ao ensino de música no espaço escolar 
brasileiro, apresentam-se como metodologias que primam pela experiência musical por meio de 
práticas coletivas.  
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EDUCAÇÃO MUSICAL A DISTÂNCIA: UM OLHAR NA PROPOSTA CURRICULAR OFERECIDA PELA 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO CARLOS (UFSCAR) 

 
PATRÍCIA MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  

TAIS LUCIANA SOUZA DA SILVA  
LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA  

 
       O presente artigo de caráter teórico tem como objetivo apresentar a proposta de curso de 
Educação Musical oferecida pela Universidade Federal de São Carlos - SP (UFSCar) na modalidade 
a distância. Para tanto será abordada, ainda que de maneira breve, a contextualização histórica da 
Educação a Distância no Brasil apresentando seus principais objetivos. O critério de seleção para a 
observação da proposta curricular da UFSCar se deu pelo fato do curso estar devidamente 
regulamentado pela Universidade Aberta do Brasil (UAB) e por estar funcionando já há algum 
tempo. Para tanto todas as informações sobre o curso foram tiradas do sitio da universidade. O 
trabalho possui caráter teórico e discute como a formação em Educação Musical está sendo 
abordada na modalidade a distância em conceituada universidade federal.   Probic Unoeste. 
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ESTUDO SOBRE O USO DE RECURSO COMPUTACIONAL NA CRIAÇÃO ARTÍSTICA E NA EDUCAÇÃO 
MUSICAL EM AMBIENTE ESCOLAR. 

 
ANDRÉ MORALES TORCATO  

SHEILA MERLO GARCIA  
 

       O presente artigo analisa aspectos sobre o uso de recurso de tecnologia computacional, 
primeiro na criação artística, questionando sobre a sua influência ou participação na autoria da 
obra; segundo na educação musical em ambiente escolar, observando sua representatividade na 
atualidade. Algumas habilidades humanas podem ser reproduzidas por máquinas eletrônicas, 
embora suas funções e objetivos ainda não sejam traçados pelas próprias máquinas, mesmo que, 
conste de sua programação, a definição ou redefinição de prioridades, os princípios norteadores 
permanecem. A tecnologia funciona como uma ferramenta de apoio válida, tanto pelo viés do 
resguardo da autoria como pela sustentação da qualidade da atividade educacional. 
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JOGO ELETRÔNICO E EDUCAÇÃO MUSICAL: LIMITES E POSSIBILIDADES 
 

LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA  
SHEILA REGIANE FRANCESCHINI  

KAREN RODRIGUES DA ROCHA  
BEATRIZ DE OLIVEIRA OGATA  

WELLINTON RICARDO DE SOUZA  
 

       Diante dos desafios de promover uma educação de qualidade, pesquisadores e professores 
têm buscado discutir novas estratégias de ensino que envolvam os alunos no processo de 
aprendizagem e que contribuam para uma formação integral e autônoma. Assim, este artigo tem 
por objetivo identificar e descrever alguns jogos eletrônicos, educativos ou comerciais, que 
abordem conteúdo musical, afim de compreender como estes jogos podem contribuir para a 
educação musical no contexto escolar. Como resultado foram analisados três jogos, dois 
comerciais para videogame, e um educativo para computador. Cada jogo, de acordo com seus 
limites, proporciona uma experiência musical, com estímulo auditivo em relação a elementos 
musicais como parâmetros do som, frases, articulações, etc. Assim, tanto jogo educativo quanto 
comercial pode servir como um recurso pedagógico envolvente, que contribua um aprendizado 
autônomo e prazeroso. 
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MÚSICA NA ESCOLA E FORMAÇÃO DOCENTE: OS PROFESSORES ESTÃO PREPARADOS? 
 

TATIANE MOTA SANTOS JARDIM  
FÁBIO LUIZ DA SILVA  

 
       Este artigo é um recorte da minha dissertação de mestrado em andamento sobre as práticas, 
os saberes e sobre o ensino de música nas escolas urbanas da Rede Municipal de Londrina-Pr. O 
referencial teórico está fundamentado em Tardif (2000/2002), complementado por reflexões da 
área da educação musical. Trata-se de uma pesquisa com abordagem mista quantitativa e 
qualitativa. Os dados coletados indicam que 79% dos professores atuantes em escolas urbanas da 
Rede Municipal de Londrina que participaram da pesquisa e trabalham com a música na escola são 
pedagogos e relataram não ter recebido formação paralela e/ou posterior ao período de 
graduação no que se refere ao conteúdo musical. Este estudo pretende discutir sobre a lei no 
11.769/08 que institui a música como conteúdo em toda a educação básica e os novos 
encaminhamentos perante a lei, principalmente no que se refere à programas de formação 
docente inicial e continuada. 
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SOROCABANA 2014: PAISAGEM SONORA ENATIVA COMO INTERVENÇÃO ESTÉTICA 
 

ANDRE LUIZ GONÇALVES DE OLIVEIRA  
FELIPE FACHIOLLI PEDRO  

 
       As Paisagens Sonoras Enativas foram desenvolvidas a partir de estudos de percepção pela 
abordagem enacionista da ciência cognitiva e de sua aplicação em procedimentos de composição 
de Paisagens Sonoras. Apresenta-se a realização de uma intervenção urbana, "Sorocabana 2014", 
enquanto exemplo de aplicação da perspectiva enativa em Paisagem Sonora. Mostra-se o 
contexto das Paisagens Sonoras como metodologia empregada para aplicar os conhecimentos 
advindos dos estudos em percepção, por meio de suas raízes na música eletroacústica, e do 
caminho dos compositores canadenses da Simon Fraser University. Posteriormente são descritas 
as etapas de implementação de "Sorocabana 2014", enquanto resultados de propostas com as 
ideias enativas aplicadas à composição de Paisagens Sonoras. Por fim faz-se uma breve discussão 
acerca da proposta de subsidiar produção artística com a abordagem enacionista da percepção. E 
como conclusão aponta-se para algumas outras possibilidades de criação estética que envolvam 
tal escopo filosófico-científico. 

 


