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A LINGUAGEM MUSICAL COMO INSTRUMENTO METODOLÓGICO E PEDAGÓGICO NO PROCESSO DE 
ENSINO-APRENDIZAGEM EM EDUCAÇÃO MUSICAL.  

 
EVERTON TOMIAZZI  

AUGUSTO PAULUCCI RIBEIRO  
 

Neste trabalho, abordaremos a linguagem musical como a forma de comunicar-se musicalmente, para a 
reflexão do que é música, suas possibilidades de musicalização, a compreender a teoria musical e a 
aperfeiçoar a prática de qualquer que seja o instrumento utilizado para a realização desta arte. Por esse 
viés, este trabalho justifica-se mediante ao conhecimento de diversos estudos que sempre destacam os 
benefícios do estudo da música para a qualidade de vida do indivíduo. Por esta razão a linguagem 
musical deve ser parte integrante de qualquer ambiente de caráter educacional, sendo 
imprescindivelmente um instrumento na busca do conhecimento, na forma lúdica, criativa, emotiva e 
cognitiva. O presente trabalho, partindo da premissa de música como linguagem, tem como objetivo 
refletir algumas abordagens em educação musical, destacando a importância de uma linguagem musical 
clara e objetiva.  Neste presente trabalho, diante de uma pesquisa de caráter qualitativo, buscamos 
fazer uma vasta pesquisa bibliográfica, que nos auxiliou no levantamento de diversas informações 
pertinentes à ideia principal, que foram de suma importância para a continuidade do mesmo. 
Apontamos neste trabalho, metodologias de influentes educadores musicais, do passado ou 
contemporâneos, que contribuíram ou continuam contribuindo com a educação musical. Por meio da 
pesquisa bibliográfica e demais referências acerca do tema, conseguimos então perceber, que é de 
suma importância que o educador musical faça a contextualização daquele elemento que está em uso 
no momento, até mesmo para evitar possíveis confusões, pois sabemos que existe uma diversidade 
cultural muito grande em nosso planeta, e com isso, ações que são bem vistas em determinada região, 
pode não ter o mesmo aspecto positivo em outra. Ao longo do trabalho, fizemos uma linha do tempo e 
apresentamos as metodologias que foram propostas por Emile Jacques Dalcroze, Edgar Willems, Zoltan 
Kodály, Carl Orff, Shinichi Suzuki, John Paynter, Murray Schafer, Violeta Gainza e Keith Swanwick. 
Extraindo todas as informações pertinentes ao tema da linguagem musical, conseguimos estabelecer 
uma linha de raciocínio que propõe criar uma acepção peculiar acerca de todos os conteúdos possíveis 
na área da educação musical, visando a ampla e plena assimilação dos conceitos e práticas 
musicais.  Tratamos aqui a linguagem musical como um objeto didático na aplicação dos conteúdos 
pertinentes a teoria, harmonia, fraseado musical e entre diversos outros, e que por uma consequência 
natural, resultará em uma performance musical de qualidade, consciente de todos os fatores que estão 
aplicados naquela situação. Por fim, este artigo é um pequeno registro de uma filosofia de trabalho na 
área da educação musical, que busca alternativas em sua didática de ensino independentemente da 
faixa etária do seu público alvo, ou até mesmo da intenção deste público, que pode ser seguir 
profissionalmente no universo da música.         
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ARTES PARA MINISTRAR CONTEÚDOS DE MÚSICA NAS ESCOLAS PÚBLICAS BRASILEIRAS.  

 
EVERTON TOMIAZZI  

FABIANA MATRICARDI VIEIRA  
 

Iniciamos esse artigo fazendo uma reflexão sobre algumas questões a respeito do ensino de música nas 
escolas públicas brasileiras. Cabe refletirmos sobre: Qual a finalidade buscada nos desenvolvimento dos 
conteúdos de música? a formação do professor de artes contempla seu preparo para o desenvolvimento 
de atividades musicais? Quais as propostas por parte do governo de formação continuada para 
professores da rede, com cursos de extensão ou especialização e afins na área da pedagogia musical? a 
infraestrutura como um papel importante para um bom desenvolvimento de atividades musicais é 
propícia para a prática musical, bem como materiais e instrumental necessários para a realização dessa 
prática? A partir dessas questões levantadas vamos traçar um panorama sobre o desenvolvimento do 
ensino de música no Brasil dentro do contexto escolar. Foi definido como principais objetivos desse 
artigo elencar referenciais bibliográficos que apresentem propostas de desenvolvimento dos conteúdos 
musicais dentro das escolas. Os Instrumentos da pesquisa se pautam na pesquisa bibliográfica, onde foi 
buscado conceitos e afirmações nas fundamentações teóricas que confirmam a propostas e objetivos 
desta pesquisa.  O presente artigo elencou possíveis motivos para a resistência em aplicar os conteúdos 
de música dentro da disciplina de artes. Começamos analisando a figura do professor, e para isso vamos 
fazer alguns questionamentos: o professor de artes está apto para desenvolver atividades musicais em 
sala de aula? Sua formação acadêmica contemplou o aprendizado da música? Há propostas de 
capacitação para esses professores? Há materiais e espaços específicos de qualidade para se trabalhar a 
música na escola pública? A partir desses pontos importantes a serem analisados, foi possível verificar 
se as propostas de atividades musicais vistas no cotidiano escolar condizem com seu real sentido dentro 
das escolas, tendo em vista a necessidade de profissionais qualificados músicos ou não. Pensando na 
formação acadêmica dos professores de artes, é pertinente questionar sobre os desafios que o 
professor encontra em conhecer todas as modalidades artísticas do ponto de vista teórico e prático para 
aplicá-las com eficiência em suas aulas, é praticamente impossível apenas com uma graduação o 
professor estar capacitado para desenvolver os conteúdos propostos no currículo de artes.  O artigo 
apresentou uma visão sobre o cenário educacional brasileiro com relação ao ensino de música nas 
escolas públicas, verificou-se que essa prática está vinculada ao ensino de artes e que muitas vezes é 
realizada como atividade recreativa, sem fins e objetivos previstos na educação musical. Nessa 
problemática, observou-se que ocorre por despreparo dos professores, bem como a falta de ambientes 
apropriados para essa prática e propostas efetivas de desenvolvimento de atividades musicais.     Não 
houve.     
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ARTE URBANA: PROPOSTA DE INTERVENÇÃO ARTÍSTICA NO PARQUE DO POVO DE PRESIDENTE 
PRUDENTE - SP  

 
JAQUELINE PEREIRA DE VASCONCELOS  

DIEGO DOS SANTOS  
ADRIANA PEDRASSA PRATES  

 
Tomando como referência a produção da arte contemporânea, o presente projeto pretende 
desenvolver um estudo sobre a arte urbana com foco no conceito de intervenção. Em seguida, 
apresenta a elaboração de uma proposta de intervenção artística no Parque do Povo na cidade de 
Presidente Prudente - SP. Traz como temática central a canalização do Córrego do Veado, opção 
urbanística adotada para o referido Parque, buscando fomentar, por meio da arte, reflexões acerca das 
modificações geradas por seres humanos no ambiente natural, fato este de extrema relevância para as 
sociedades atuais. Tomando como referência a produção da arte contemporânea, o presente projeto 
pretende desenvolver um estudo sobre a arte urbana com foco no conceito de intervenção. Em seguida, 
apresenta a elaboração de uma proposta de intervenção artística no Parque do Povo na cidade de 
Presidente Prudente - SP. Traz como temática central a canalização do Córrego do Veado, opção 
urbanística adotada para o referido Parque, buscando fomentar, por meio da arte, reflexões acerca das 
modificações geradas por seres humanos no ambiente natural, fato este de extrema relevância para as 
sociedades atuais.   2.1 Objetivo Geral Estudar a arte contemporânea, com foco na intervenção artística 
como uma das importantes manifestações de sua expressão, a arte urbana; propor um trabalho de 
intervenção artística no Parque do Povo (Presidente Prudente - SP), provocando reflexões em diálogo 
com o espaço público sobre questões socioambientais. Estudar a arte contemporânea, com foco na 
intervenção artística como uma das importantes manifestações de sua expressão, a arte urbana; propor 
um trabalho de intervenção artística no Parque do Povo (Presidente Prudente - SP), provocando 
reflexões em diálogo com o espaço público sobre questões socioambientais.  A metodologia utilizada é a 
da pesquisa bibliográfica de cunho qualitativo. Usaremos como fontes bibliográficas livros, artigos 
acadêmicos, teses e dissertações, que abordem: arte contemporânea; arte urbana e intervenção 
artística,. A parte "B" se encarregará da prática artística, tendo como proposta a intervenção, visto que, 
a mesma possui uma temática socioambiental, que pretende chamar a atenção para a problemática 
deste projeto, a atitude realizada na canalização do córrego, transformando um ambiente natural para 
uma área urbana no Parque do Povo, na cidade de Presidente Prudente. Realizaremos esboços e 
ilustrações variadas com a intenção de simular uma intervenção no local, elaborando formalmente 
ideias com os mais variados tipos de materiais, comparando-os e analisando suas texturas, cores, 
efeitos, custos tal de forma a contribuir para a definição da proposta.             
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O ATO DE CRIAÇÃO EM ARTE SEGUNDO GILLES DELEUZE: FRANCIS BACON E A PINTURA DA SENSAÇÃO  
 

AUGUSTO CORDEIRO GONÇALVES  
ADRIANA PEDRASSA PRATES  

 
Ao se pensar em criação, diferentes tipos de produção humana podem ser discutidos. A Arte é uma 
delas. A característica popularmente consagrada neste tipo de produção está justamente ligado a 
criação, existe um entendimento estabelecido de que uma obra de arte possui, necessariamente, um 
alto grau de criatividade. Essa característica, assim como o domínio de técnicas referentes ao fazer 
artístico são sempre analisadas em pessoas submetidas ao titulo de artistas. Talvez seja por isso que 
produções tão distintas entre si são agrupadas em um único termo: Arte. Como exemplo pode-se citar 
as conhecidas quatro linguagens na arte educação: as visuais, a música , a dança e o teatro. Mas o que 
levaria o artista a criar? Como surge a ideia em arte? Na procura de algo que pudesse ser comum à essas 
produções tão diferentes entre si, sem considerar as convenções históricas aplicadas à essas produções, 
adota-se a hipótese da necessidade artista e a investigação de como isso acontece se torna a principal 
questão que norteia essa pesquisa. Assim, através de um breve contato com conceitos desenvolvidos 
pelo filósofo Gilles Deleuze (1925-1995), vê-se a possibilidade de trazer uma nova perspectiva ainda 
pouco conhecida, como meio de se pensar a atividade artística. Com foco na criação artística, Deleuze 
desenvolve conceitos como: sensação, perceptos e afectos, que estão diretamente relacionados, assim 
como as caóides e os elementos presentes nas composições artísticas (carne, casa e cosmos). Noções 
importantes na formação do seu pensamento filosófico sobre Arte. Logo, a investigação da teia 
conceitual criada pelos autores é a base da pesquisa, pois torna-se essencial uma boa compreensão da 
forma que esses conceitos se relacionam, para assim ser capaz de desenvolver pensamentos críticos 
acerca desta visão. Consequentemente a pesquisa é dividida em duas partes: a primeira pretende 
investigar e se aprofundar nos conceitos criados por Deleuze e Guattari, relacionando-os de forma a 
melhor compreendê-los. A segunda trará a construção de pensamentos elaborados após uma leitura 
crítica dessa perspectiva. Assim, a pesquisa tem como fontes essenciais os livros de Gilles Deleuze 
"Francis Bacon: Lógica da sensação", no qual o autor explora o conceito principal da pesquisa (a 
sensação) e analisa as obras de Bacon, bem como o capítulo Percepto,Afecto e Conceito, de seu livro O 
que é filosofia produzido em parceria com Félix Guattari.  Investigar o processo de criação em Arte sob 
uma perspectiva pós-estruturalista, situada sob a égide das filosofias da Diferença via o conceito da 
sensação elaborado por Gilles Deleuze quando se debruça sobre as pinturas de Francis Bacon.             
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O CORPO, O TRAUMA E A DOR NA ARTE DE FRIDA KAHLO  
 

ANDREIA RODRIGUES CORTES DOMINGOS  
JOANA SANCHES-JUSTO  

 
O presente projeto tem como temática a arte, o trauma e a dor na produção da artista Magdalena 
Carmen Frida kahlo y Calderón em sua vida e obras suas criações de modo voltarmos às obras com um 
olhar analítico para ressaltar a importância da produção artística durante sua vida. Buscamos assim 
compreender a relação entre o corpo e o trauma expressos e significados por meio da arte, da pintora 
mexicana Frida Kahlo. O corpo dolorido, adoecido, eviscerado é um tema recorrente em suas obras. Um 
acidente de ônibus aos 18 anos parece ter reativado o trauma da poliomielite, que sofrera aos 6 anos, 
talvez fazendo com que a arte aparecesse como uma forma de lidar com este trauma. 3.1- Objetivo 
Geral . Discutir a obra de Frida Kahlo contextualizando a relação entre a vida, obra e a doença da autora. 
3.2- Objetivo Específico . Estudar a vida e obra Magdalena Carmen Frida Kahlo Y. Calderón. . Estudar a 
importância que a arte teve em sua vida. . Estudar o perfil psicológico da artista. . Identificar a relação 
entre os acontecimentos de sua vida e as obras produzidas em tais períodos. . Relatar os benefícios que 
artes visuais proporcionaram a artista e como ajudaram Frida em momentos de crise. . Propor a 
utilização das artes visuais no auxilio do tratamento de pessoas em tratamento medico. A pesquisa será 
bibliográfica de cunho qualitativo, com base na psicanálise e nos diversos estudos sobre a vida e perfil 
psicológico de Frida. Para assim compreender e familiarizar-se com o conteúdo e poder levantar 
hipóteses. (MINAYO, 2012: GIL, 2008) Para base de pesquisas serão utilizados os seguintes autores: 
Martha Zamora - Frida: The brush of anguish. Eliana Rogotto Lazarinni - "O corpo em psicanálise". Carlos 
Fuentes - "O diário de Frida". Hayden Herrera, além de artigos científicos para que se possa traçar um 
paralelo entre o perfil psicológico de Frida e a simbologia existente em cada obra especifica. Portanto, 
através dos estudos que serão realizados sobre sua vida e obras será possível fazer uma melhor leitura 
de suas criações, de modo que analisemos tais obras baseados no perfil psicológico da artista e sobre o 
estudo de sua vida e os acontecimentos que influenciaram suas obras.            
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O MUNDO SOB O OLHAR DO ARTISTA: CONTRIBUIÇÕES DA ARTE PARA A EDUCAÇÃO.  
 

ARIELE SILVA SALVADOR  
JOANA SANCHES-JUSTO  

 
Artes Visuais não visa à importância da beleza estética, mas a capacidade das pessoas de produzir e criar 
segundo suas habilidades e seu olhar de mundo. Representam uma conscientização e valorização do ser 
humano, em especial às crianças, não pelo o que ela tem de material ou pelo seu valor econômico e sim, 
a valorização dele (a) como pessoa humana, capaz de criar e recriar. Valorizando sua existência, sua 
dignidade, seu poder de ser e estar no mundo e fazer parte dele, vivenciando seus direitos e deveres de 
cidadão ativo e atuante da sociedade. É uma pena que muitos educadores que não estão preparados 
observa as artes visuais como uma matéria não tão importante e acaba passando isso para alunos e 
pessoas que convivem no ambiente escolar, o que as fazem olhar para a arte como uma simples aula de 
desenho livre, deixar fazer e originar desordem à aula de entretenimento ou terapia e nada mais. O 
referido trabalho tem como objetivo geral discutir a importância do papel do artista na construção de 
um olhar crítico e reflexivo sobre a arte, cultura e sociedade no contexto escolar, visando argumentar a 
experiência que vivenciei no estágio de observação dentro da escola, a importância do artista na 
formação e na educação do cidadão e abordar o papel da arte no colégio, assim discernindo as 
complexidades enfrentadas pelos professores no ensino de arte.  A averiguação a ser realizada neste 
trabalho pode ser classificada como bibliográfica uma vez que parte de opiniões já formuladas e 
retiradas de livros, artigos e sites da internet. Quanto à metodologia, a pesquisa empregará a forma 
dedutiva. Esta opção se justifica, pois, o meio escolhido parte de leis gerais para a compreensão de 
questões locais. A indagação terá uma abordagem qualitativa, para que se compreenda a importância 
do artista no mundo e na cultura para a construção de um olhar crítico-reflexivo. Para a coleta de dados 
será utilizada a pesquisa bibliográfica que segundo Diehl (2004, p.58) "É desenvolvida a partir de 
material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. " Ou seja, a coleta será 
feita a partir de livros, artigos científicos, livros de referência, publicações periódicas e impressos 
diversos. Já para a verificação de dados, vamos usar uma abordagem qualitativa, aonde serão analisados 
os conteúdos dos materiais coletados através da consulta bibliográfica, assim chegando a uma 
conclusão do papel do artista na educação.             
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UM OLHAR ARTÍSTICO PARA O HOSPITAL: DA ONCOLOGIA À POÉTICA VISUAL  
 

DIEGO DOS SANTOS  
JOANA SANCHES-JUSTO  

 
É com essas palavras que podemos iniciar nossa intenção de produzir uma pesquisa relacionada à arte 
no hospital, sendo trabalhada em duas instâncias: a primeira focada na interação com os pacientes e 
acompanhantes e na promoção de pensamentos críticos-reflexivos sobre temas relevantes nas artes 
visuais, especialmente arte contemporânea. Assim através do diálogo instiga-se a curiosidade, a crítica, 
o envolvimento com um olhar mais aberto para o que se tem hoje em termos de produção artística na 
contemporaneidade. Como segunda instância temos a proposta de uma produção artística inspirada na 
vivência no setor da oncologia, perante os aspectos subjetivos dos sentimentos, noções, inspirações e, 
assim como expressões posteriores de cada aula e dia. Utilizaremos como formas de inspirações e de 
referências artistas como: Antônio José de Barros Carvalho e Mello Mourão (mais conhecido como 
Tunga); Eduardo Srur e seu "Manual de Intervenção Urbana" (2012); assim como autores que 
embasarão conceitualmente a pesquisa, como: Adauto Novaes "Muito Além do Espetáculo" (2005), Luigi 
Pareyson "Os problemas da Estética" (1984), Gilles Deleuze "O ato de criação" (1987), Rubens Alves "O 
Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender" (2004), e contaremos com o acervo online no website oficial do 
Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA). OBJETIVO GERAL Discutir a criação de 
uma obra audiovisual produzida a partir do contato com pacientes oncológicos e seus acompanhantes e 
da vivência no projeto de extensão "Olhar artístico: projeto arte no hospital". OBJETIVOS ESPECIFICOS . 
Realizar estudos sobre o câncer, aprofundando conhecimentos; . Elaborar escrita que auxiliem a 
discussão e o pensar, correlacionando o projeto "Olhar artístico" com a produção da obra final. . 
Produzir uma obra audiovisual de uma produção audiovisual que tenha como proposta retratar as 
possibilidades de vida para além do adoecimento do corpo, através da vivência no setor da oncologia do 
Hospital Regional de Presidente Prudente.  Primeiramente neste capitulo dividiremos a metodologia em 
três seguimentos, em que no primeiro iremos buscar para a produção da composição audiovisual, assim 
como do olhar crítico, criativo recursos bibliográficos, contando com os livros dos seguintes autores 
Luigi Pareyson "Os problemas da Estética"; Luiz Claudio Santos Thuler "ABC do câncer: abordagens 
básicas para o controle do câncer"; Elvira Mello Wagner "Amor, sexo e morte no entardecer da vida"; 
Rubem Alves "O Desejo de Ensinar e a Arte de Aprender", sendo dois os artistas em que iremos nos 
basear: Eduardo Srur "Manual de intervenção urbana", Gilles Deleuze "O ato de criação".            
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OLHARTISTA: ARTE NO HOSPITAL  
 

CAROLINA COPETTI FARIA  
JOANA SANCHES-JUSTO  

 
O presente trabalho refere-se a um relato de experiência em um projeto de extensão, vinculado ao 
curso de Artes Visuais da Universidade do Oeste Paulista (UNOESTE). O projeto Olhartista: Arte no 
Hospital é um projeto com alunos de Artes Visuais e de Psicologia que visa trazer discussões sobre arte 
com pacientes da ala de Oncologia do Hospital Regional de Presidente Prudente. As manifestações 
artísticas podem produzir transformação e renovação do espaço inóspito do hospital, promovendo a 
humanização e o bem-estar de pacientes e acompanhantes, tirando-lhes o foco da dor e da doença. 
Através da Arte é possível melhorar a qualidade de vida daquele que está internado, dos 
acompanhantes, dos funcionários ou dos que estão ali apenas para uma consulta. Assim, no contato 
com a arte o participante poderá desenvolver seu próprio senso estético e crítico, um novo olhar que 
pode favorecer a humanização, o resgate da identidade e do repertório cultural despertando novas 
possibilidades de lidar com o contexto de internação e adoecimento. O objetivo geral do projeto é 
propor ações artísticas no Hospital Regional de Presidente Prudente que envolvam pacientes e 
acompanhantes; para tal, conta com os objetivos específicos de promover o pensamento crítico-
reflexivo sobre temas relevantes em Artes Visuais e áreas afins; propor discussões e diálogos com os 
participantes sobre arte e suas correlações com a vida cotidiana e atualidades contemporâneas; criar 
condições para que os participantes construam um olhar artístico e estético sobre as obras e temas 
discutidos.; e promover a humanização por meio da arte e cultura.    Fazer parte desse projeto tem me 
acrescentado muito profissionalmente, por ter a oportunidade de atuar como coordenadora de grupos 
e aplicar as teorias que vemos em sala de aula na prática. Cada dia de projeto é uma experiência e um 
aprendizado novo. São pacientes diferentes a cada encontro, portanto, é uma atividade dinâmica e que 
demanda capacidade de adaptação por parte dos alunos. O feedback dos pacientes é revigorante. 
Sempre acrescentam suas ideias, novas informações, histórias, enfim, participam ativamente nas 
discussões e conseguimos atingir com êxito os objetivos do projeto.     Por meio de encontros semanais, 
onde são expostos os projetos de pesquisa e materiais sobre artistas e obras de arte, visa-se levar a arte 
para além do ambiente acadêmico e artístico e debatê-la, buscando construir uma nova visão estética 
sobre a realidade e sobre a arte em si. Como estudante de Psicologia, meu papel no projeto é o de atuar 
como coordenadora dos grupos (formados pelos estudantes e os pacientes). Atuando conforme os 
conceitos de escuta e manejo grupal, o foco é auxiliar os estudantes de Artes na discussão e na 
interação com os pacientes e dar espaço para que estes falem. Em suma, o objetivo de minha atuação é 
auxiliar para que a discussão ocorra de forma mais interativa e aberta para os pacientes e para que o 
grupo cumpra seus objetivos da melhor forma possível.    
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OLHARTISTA: PROJETO ARTE NO HOSPITAL  
 

ANDREIA RODRIGUES CORTES DOMINGOS  
JOANA SANCHES-JUSTO  

 
A arte, através de sua história e de suas variações, apresenta diferentes significação onde suas 
produções individuais podem encontrar, uma abordagem subjetiva e também artística supõe uma 
atitude estética e levanta hipóteses sobre a função das imagens, isto é, sobre a função da comunicação 
simbólica na vida humana. Constatamos, que cada estilo de obras apresentadas, constitui uma tentativa 
de dar resposta aos grandes problemas e sentimentos dos pacientes trazendo aos individuados um 
momento de reflexão da arte. O Projeto Olhar Artista que vem acontecendo toda a quinta-feira, no 
Hospital Regional de Presidente Prudente -SP no setor de Oncologia. Vem trazendo a experiência 
significativa da reflexão da Artes Visuais no ambiente hospitalar. Entendemos que é através da arte que 
o paciente se desenvolve, caminha em direção a um campo de consciência ilimitado, tendo acesso a 
outros aspectos da realidade. Sendo assim quando pensamos em Artes Visuais logo se vem na cabeça 
em Museu, escola, universidade, grafite, esculturas em praças entre outros. O objetivo do projeto tem 
sido, a forma de poder mostrar a importância da Artes Visuais como reflexão no hospital com os 
pacientes. De uma forma subjetiva de cada paciente respeitando suas opinião levando as imagens de 
obras de arte dos artistas pesquisados e seu contexto histórico, fazendo com que os pacientes 
participam de uma reflexão das obras apresentadas.  Propor ações artísticas no hospital regional de 
presidente prudente que envolvam funcionários e, principalmente pacientes e 
acompanhantes.     Entendemos que a arte não se restringe a lugares próprios, estando ela presente no 
nosso cotidiano, o artista não é apenas aquele que se apresenta nos palcos dos teatros ou o criador das 
grandes obras que se encontram nos museus e cidades históricas. O artista é caracterizado pela 
capacidade de criar, trabalhar e realizar ações e obras que agradem aos seus sentimentos. Um exemplo 
disso é o que vem acontecendo com o projeto Olhar Artista. O objetivo do projeto é poder mostrar a 
importância da Artes Visuais como reflexão no hospital com os pacientes. De uma forma subjetiva de 
cada paciente respeitando suas opinião levando as imagens de obras de arte do artistas pesquisados da 
iniciação Cientifíca e seu contexto histórico, para poder fazer juntos uma analise da mesma. A Arte ela 
nós ajuda a conseguir amenizar os nossos anseios e problemas mesmo que seja em um pequeno 
período de tempo proporcionando assim uma reflexão para os pacientes.      As manifestações artísticas 
podem produzir transformação e renovação do espaço inóspito do hospital, promovendo a 
humanização e o bem-estar de pacientes e acompanhantes, tirando-lhes o foco da dor e da doença.    
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PROJETO OLHAR ARTÍSTICO: A EXTENSÃO DA ARTE AO CORPO HOSPITALIZADO.  
 

JOANA SANCHES-JUSTO  
MARIANA SANTOS DE CASTRO  

 
O projeto surgiu há um ano atrás, tendo como objetivo realizar um bate papo descontraído sobre 
estética e produções artísticas, em lugares fora da instituição de ensino, no caso foi pensado e 
selecionado o Hospital Regional de Presidente Prudente.O projeto é desenvolvido na área de oncologia 
do hospital.É composto por quatro alunos de artes visuais, e duas alunas de psicologia,o grupo é 
orientado pela professora Joana Sanches-Justo. Ao iniciarmos este projeto, após reuniões de 
planejamentos de como iríamos nos portar e abordar os pacientes ao longo das discussões, fomos 
chegando à conclusão de que não estaríamos presentes prestando papel de professores de artes,pois o 
intuito do projeto é construir junto com os pacientes um olhar sensível e estético sobre o campo das 
artes, trazendo à tona questionamentos e indagações sobre arte, mais especificamente, obras cuja 
temática envolvem o corpo e seus fluxos, o feio, abjeto, que geralmente é tomado socialmente como 
um tabu e classificado como grotesco.    Ao longo do projeto o que foi notado é que tanto os alunos 
quanto os próprios pacientes envolvidos acabam por trocarem experiências de vivência em relação ao 
universo artístico. Se em um primeiro momento a expectativa dos alunos era a de levar conhecimento e 
promover discussões, alguns efeitos surpreendentes e inesperados se desdobraram destes encontros: 
foi possível, sob a perspectiva do graduando em formação, entrar em contato com outros olhares sobre 
a arte, trazer novos questionamentos às próprias pesquisas desenvolvidas nas iniciações científicas, 
relembrar conteúdos estudados em sala de aula, e receber inspiração para produções artísticas. Nos 
estudos sobre o corpo na arte, o projeto de extensão abriu a possibilidade de pensar e estruturar uma 
performance sobre o corpo e seus fluxos tornados visíveis ao público da cidade. O corpo transita no 
fluxo do trânsito.     O projeto acontece todas as quintas-feiras das 14 horas até as 16 horas dentro do 
hospital, no setor de oncologia. Neste momento de discussão, os alunos convidam os pacientes 
hospitalizados em tratamento para discutir as temáticas a eles apresentadas. Após o término de cada 
encontro o grupo de alunos se reúne na faculdade para conversar sobre os ocorridos e receber suporte 
psicológico tanto da professora quanto das participantes de psicologia, esta conversa dura cerca de uma 
hora.São realizados também diários de bordo onde cada aluno realiza anotações pessoais sobre 
ocorridos durante os bate papo. Os temas discutidos no hospital são relativos aos projetos de pesquisa 
que os alunos de artes vêm trabalhando em suas iniciações científicas - requisito para participar do 
projeto de extensão.    
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Para seguir ambos os objetivos, planejamos planos de aulas/discussões, em que desenvolveremos um 
repertório para instigar o saber e a curiosidade dos pacientes sobre os temas que serão levados. No 
presente momento, trabalhamos apenas com um plano de aula, onde levamos com o tema a 
intervenção, a instalação e a performance artística no âmbito urbano, tendo como artista referencial o 
brasileiro Srur, que desde 2003 realiza suas obras de intervenção com ênfase no olhar da população 
para com obras de artes, ambientes poluídos e ou "coisas esquecidas" pela massa que circula o âmbito. 
O objetivo dessa proposta de aula é apresentar e conhecer o que é intervenção, instalação, e 
performance urbana, seus procedimentos e as influências que geram no ambiente em que são 
inseridas. Mais um semestre se foi e com ele conseguimos concretizar mais coisas benéficas pessoais e 
coletivas, com as quais usamos para repassar ao próximo. O presente projeto de extensão 
"OLHARTISTA: PROJETO ARTE NO HOSPITAL" tem por objetivo geral "Propor ações artísticas no hospital 
regional de Presidente Prudente que envolvam funcionários e, principalmente pacientes e 
acompanhantes"(JUSTO, J. S, 2016), e este que vós escreve tem como objetivo na atuação do projeto 
além de seguir os objetivos do "OLHARTISTA", pretende-se desenvolver o objetivo do Projeto de 
iniciação cientifica no qual denomina-se "UM OLHAR ARTÍSTICO PARA O HOSPITAL: DA ONCOLOGIA À 
POÉTICA AUDIOVISUAL" que tem por finalidade "Analisar o processo de criação de uma poética 
audiovisual produzida a partir do contato com pacientes quimioterápicos e seus acompanhantes e da 
vivência no projeto de extensão "Olhartístia: projeto arte no hospital". Utilizando como base o autor 
Pareyson.    As impressões que ficaram com isto, foram que a equipe hospitalar já não nos vê como 
dispare do ambiente, somos ainda mais acolhidos por eles após essas conversas e descontrações. 
Sempre depois das aulas nossa equipe acadêmica se reúne e discute os eventos que ocorreram no 
decorrer da aula ministrada e as formas de melhorias que podemos aplicar para que realmente melhore 
para a próxima aula. Inclusive nessas reuniões ficou decidido que não chamaríamos mais (entre nós) as 
aulas de "aulas", mas sim de "discussões", pois para alguns membros da equipe a palavra "aula" cairia 
como algo não maleável para se citar no ambiente hospitalar, então, decidiu-se que chamaríamos de 
"discussões" e ou "bate papo" com os pacientes, e também são nessas reuniões que revisamos os dados 
que serão inseridos no diário de bordo (individual) do membros do grupo, em que cada uma colocará 
aquilo que presenciou, mais aquilo que a dupla viu, como por exemplo: expressões faciais dos pacientes, 
gestos, falas, nomes etc     Com esse semestre foi possível interagir ainda mais com a equipe hospitalar, 
integrando-os ao grupo acadêmico e também as aulas/discussões ministradas aos pacientes, tivemos 
também uma conversa com o padre responsável pela missa as quintas-feiras no setor oncológico.    
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MARCELO LUIZ ALVES DE ARAUJO CARVALHO  
PATRÍCIA L. L. MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  

LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA  
ANA CAROLINA BRAMBATI TEIXEIRA  

KAYNÁ DOS SANTOS BEZERRA  
 

       O presente artigo tem como objetivo discutir a importância do ensino da música na formação inicial 
do pedagogo. A hipótese adotada neste trabalho é que, na formação do pedagogo, a música é 
fundamental para o desenvolvimento dos indivíduos, possibilitando uma nova prática pedagógica no 
ambiente escolar. Para tanto, a pesquisa é de caráter bibliográfico e usa como fontes as Leis e outros 
Documentos Oficiais que estabelecem normas e diretrizes no intuito de verificar os limites e alcances 
que o conteúdo de música proporciona. Concluímos que apesar da falta de clareza dos conteúdos e 
metodologias em música apresentados nos Documentos Oficiais é importante que o pedagogo não 
encare esse conteúdo como entretenimento e sim busque em seu curso de formação inicial bases para 
uma prática sólida e criativa ao abordar a música em suas aulas.     
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DA PAISAGEM SONORA À ESCUTA QUE FAZ A PAISAGEM  
 

ANDRÉ LUIZ CORREIA GONÇALVES DE OLIVEIRA  
 

       O presente texto é decorrência de um projeto de pesquisa que inicialmente buscou criar protocolos 
de classificação de paisagens sonoras. No entanto, em meio ao estudo conceitual os objetivos do 
mesmo foram se reformulando. A discussão de conceitos como "evento sonoro" ou "objeto sonoro"", 
ou ainda "escuta reduzida" configurou-se em dimensão central dessa pesquisa na medida em que tais 
conceitos são fundamento para a escolha de critérios e o estabelecimento de variáveis a se classificar. 
Ao fim desse período de leituras, discussão e exercícios de classificação de paisagens sonoras o projeto 
aponta para a necessidade de se propor uma alteração profunda na terminologia utilizada até aqui. 
Trata-se de completar o conceito de som pelo conceito de escuta, pensando assim bem mais em "escuta 
de paisagens" do que em "paisagem sonora" como algo que exista antes da escuta.    
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ENTRELAÇAMENTOS ENTRE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO EM "OLHARTISTA: PROJETO ARTE NO 
HOSPITAL".  

 
JOANA SANCHES-JUSTO  

 
       O presente artigo visa discutir, a partir de uma pesquisa documental, a tríade de ensino, pesquisa e 
extensão através da práxis de extensionistas do curso de Artes Visuais e de Psicologia da UNOESTE 
(Presidente Prudente) no projeto de extensão "Olhartista: Projeto Arte no Hospital". Verifica-se a 
importância da articulação do ensino superior com a pesquisa e com a extensão dos conhecimentos à 
comunidade e seus desdobramentos na formação do graduando. A coleta e análise dos dados se 
apoiaram nas diretrizes dos planos e políticas de âmbito nacional e institucional, bem como os 
documentos gerados pelo projeto de extensão, como os relatórios semestrais. Foi possível observar o 
compromisso da universidade com a formação discente e com o meio em que está inserida deve 
articular estes três campos. O conhecimento produzido em âmbito acadêmico deve circular e seguir um 
curso de transmissão extramuros, para que se torne efetivamente uma práxis.   

 



Anais do Encontro Nacional de Ensino, Pesquisa e Extensão – ENEPE 
2160 

Presidente Prudente, 23 a 26 de outubro, 2017. ISSN: 1677-6321\ 

 

Pesquisa (ENAPI )    
 
Comunicação oral  

UNIVERSIDADE DO OESTE PAULISTA - UNOESTE 
Linguística, Letras e Artes  

Artes    

 
 

O ESPAÇO SOCIAL DA MÚSICA NA FORMAÇÃO DAS UNIVERSIDADES DO SÉCULO XIII  
 

PATRÍCIA L. L. MERTZIG GONÇALVES DE OLIVEIRA  
LUCIANA CAROLINA FERNANDES DE FARIA  

EMMANUEL FERNANDES DA COSTA RAMALHO  
 

       A Música foi encarada, durante toda a Idade Média, como área de conhecimento e pertencente ao 
Quadrivium, a mais alta divisão das Artes Liberais. Nesse período muitos tratados musicais foram 
escritos sob influência da Grécia Antiga principalmente de filósofos como Pitágoras, Platão e Aristóteles. 
No século XIII, com a formação das cidades e o surgimento das Universidades, o ensino de música 
manteve-se no Quadrivium junto com outros conhecimentos ligados à matemática. No presente artigo, 
por meio de abordagem teórica, descrevemos o espaço social que a música se encontrava no contexto 
da formação das universidades e traçar possíveis paralelos com o ensino de música na atualidade nas 
universidades brasileiras. Verificamos que atualmente há uma valorização da música instrumental 
destacando a performance dos músicos, como influência das mudanças sociais da música ocorridas na 
Idade Moderna, se distanciando assim da função social que possuía nas Universidades no século XIII.    

 


