
e amparam-se apenas n su habilidade. desenvolvid.a tam-
bem em grau pouco consist nt , de manu.sear um Instru-
mento ou VOl.. A lig" c;;ao n1,r h bilidade instrumental e
compreensao music I n 0 nf ti d no preparo que ante-
cede 0 ingr sso nos Cllr"'O music, fazendo com que a
propria h bilid d Instrum n1; I sofr com esta dicotomia.
Os alunos qu tocam ou cantam, d maneira geral 0 fazem
sem saber 0 que. como e porque, salvaguardadas raras e
felizes excegoes. Com base nestes problemas levantados, a
presente pesquisa visa buscar respostas ao ~eguinte ~ro-
blema: e posslvel implantar 0 programa de leltura muslc!1
proposto por Davidson e Scripp com alunos de graduagao
com treinamento e compreensao musical insuficientes?

Justifico a adogao de um programa que usa 0 soifejo
tradicional como uma plataforma de saito para um proces-
so de execugao, valorizagao e entendimento musical, da
mesma maneira que 0 racioclnio aritmetico e linguistico e
desenvolvido a partir de modelos e operagoes classicas. Se
pensarmos nas ciencias, ditas exatas e que saD rigorosa-
mente transmitidas na escola de primeiro grau, vamos·
constatar que estas espelham-se em modelos tradicionais,
porem ainda ferteis. Os postulados classicos d~ le.i da gra-
vidade, por exemplo, ainda saD ensinados em pnmelro lugar,
porque algumas hipoteses tem resistido a refutagoe~ e fal-
sificagoes, mesmo com 0 surgimento de outras teonas de-
senvolvidas mais recentemente na f1sica. 0 aparecimento
de teorias mais sofisticadas ou instigantes no seculo xx
nao determinou 0 repudio de todo conhecimento cientlfico
de seculos anteriores. Conceitos teoricos sao utilizados,
independentes da sua origem ou idade, semp~e ~u.e s~ja
constatada a sua aplicabilidade ou utilidade. A Justlflcatlva
do uso de material tradicional visa 0 estabelecimento de

PROJETO DE PESQUfSA:
Aplica9ao de um Programa de Leitura Musical

em Alunos de Gradua9ao em Musica

Ii po.s.sfve/ imp/antar 0 programa de /eitura mu.sica/ pro-
po.sto por David.son e SCripp com a/uno.s de graduac;ao com
tr: inamento e compreensao mu.sicaf insuficientes?

Como professora de materias teoricas no curso de
Gr'dll 9 0 m Musica da UFRGS, tenho procurado estabe-
lecer dir iriz. s e metas de um programa basico de estru:
turagao music I no 30 grau, motivada pela constatagao de
dois problem s. 0 primeiro problema deve-se a persistente
dicotomia entr pr ceitos teoricos e a pratica musical. A
implantagao d um programa integrado conforme proposta
apresentada (Gerling. C., 1 3). procura uma maneira efi-
ciente de abordar esta situa9ao ao proporcionar condigoes
para 0 crescimento gradu I d compreensao musical como
resultado de um processo de des nvolvimento cognitivo, ou
seja, perceptivo, organizador e conceitual.

o segundo problema reside no fato ja mencionado an-
teriormente (GERLING, C., 1994), de que 0 nlvel de conheci-
mentos especfficos traduzidos em habilidades de ieitura,
percep9ao e entendimento de partituras musicais dos 'alu-
nos ingressos no primeiro semestre dos cursos de musica
na UFRGS nos anos: de 1993 e 1994 foi considerado inade-
quado. Os alunos saD na sua maioria analfabetos musicais,



um referencial solido para que 0 aluno de musica possa ter transi-
to fluente dentro dos postulados da tonalidade. As leis que rege~
ram a musica desde 0 seculo XVII,continuam em plena vigencia, a
despeito do contraste provocado pelas alternativas surgidas
neste seculo. 0 conhecimento estruturado de uma gramatica ba-
sica da tonalidade e crucial para a convivencia com os seguimen-
tos e desdobramentos da linguagem musical no seculo XX.

o solfejo e utilizado como uma ferramenta no ensino da
leitura musical Quando um aluno e alfabetizado na escola e apren-
de a ler sua lingua materna, nao significa que tenha aprendido
filosifia ou que tenha side educado no sentido amplo, ele apenas
adquire a ferramentabasica que 0 permite explorar os diversos
campos do conhecimento e que utilizam a escrita como uma forma
preferencial de conservagao e transmissao da informagao. Assim,
a aquisigao de fluencia no solfejo e vista como 0 entendimento e
construgao de estruturas musicais basicas, possibilitandoa in-
corporagao de novos fatos, a ampliagao do campo de conhecimen-
to e.a ultrapassagem das limites da propria teoria (MATALLO,
Jr., Heitor, 1994). .

A aplicagao deste programa baseia-se na proposta apre-
sentada por Lyle Davidson e Larry Scripp tal como explanado nos
tres artigos apresentados no Journal of Music Theory Pedagogy
em 1988. Esta proposta discute e apresenta subsldios que os
autores consideram revevantes, tais como:

1. A psicologia do desenvolvimento da habilidade de lei-
tura musical;

2. A necessidade de reformulagao do programa de ins-
trugao nas escolas de musica de maneira a refletir
na pratica a incorporagao dos conhecimentos sobre
processos cognitivos;

3. Conceitos de avaliagao que levem em consideragao
os dois primeiros itens mencionados neste paragrafo.

Est pro 1'1111,1 ''Ilt>l" 1(' no (iI,tjlilnl,(! I, Ip : Trelnamen-
to, Apren I- 'Ir.l, (; Av 111,11, ( "C JIlilln,l () r)(;(Jr-nvolvim nta de
habilid d r. 1,11;1 1111,1J11',() 1.1(,111 1111 'III.() (,r'r)(xJf'l,a (\1 0 d
c1cios gr'::lr)lI(1(~()I) COlli, milt ,111II;nl, ) J r)(, I,(;orl'~( d pr n-
dizag m 'lell,llr"1 (ob c; p ,Icoio 1'1 co nil,lv' proc ssa-
menta In forml. y 0, lem d apariunl7.' r canst ntes si-
tlJago s d ac ssamento para fins de avallagao.

Como esta proposta dedica-se estritamente ao de-
senvolvimento e avaliagao de um programa de leitura musi-
cal num ambiente do mais alto nlvel de exigencia para ad-
missao e comprovada perlcia instrumental, e preciso que a
mesma sofra uma ampliagao conceitual para englobar 0

treinamento auditivo e musical dos nossos alunos, uma ne-
cessidade premente e Inadiavel. Para isso, recorro a dois
dos maiores pensadores musicais: Heinrich Schenker e Leo-
nard Meyer. Heinrich Schenker (1935) desenvolveu uma pro-
posta analltica que revela a estrutura hierarquizada da
musica tonal nos termos da sua gramatica, atendo-se so-
mente aos elementos intrlnsecos do contelJdo musical. Leo-
nard Meyer (1956-1960) apropriou e expandiu a teoria pro-
posta por Schenker, mas sua maior contribuigao e a de
favorecer um estreito relacionamento entre estruturas mu-
sicais e os processos psicologicos de percepgaoe entendi-
mento. Ao conjugar analise musical e processos psicologl-
cos, Meyer propiciou uma moldura conceitual poderosa para
Iidarcom os processos de produgao, transmlssao e recep-
gao de musica. Estes podem ser entendldos e estudados
nao so como campa de conheclm nto, mas tambem como
indicativa de uso e valor cultural. Ao combinar as ideias de
Schenker e Meyer no programa de leltura e treinameno au-
ditivo, fago-o com 0 intuito de dar respaldo ao desenvolvi-
mento dos processos de reconhecimento, utilizagao e valo-



rizagao de padroes musicais em nfveis crescentes de ampli-
tude e abrangencia. Conforme explicitado no trabalho ante-
rior (Gerling, c., 1994), estes dois autores dao respaldo a
atividade analftica que permeia todas as demais ativida-
des desenvolvidas, sendo usada como ferramenta de com-
preensao do material utilizado.

SEM.
1° 2° 3°A'

IJect:~.
! Idl: InUrv. . X - -

IdI:ntif.

011:altura5 X X
Exp.

X X X XRftmica _._----
Exp

X X X XV(X;al

Pl:rcl:pyllo
X X X XAuditwa

cebem a inCUrI'1'In ,11 r. (; • pn;r ·n\., rum trabalho sobre os padlme-
tros, pod ndo (;1'" () dl,IHO 0 prlmeiro a ser trabalhado. Para isto
recebem um IJIIJII g • A (acompanhada de uma visita a biblioteca)
com obr :J r Ignlflc tivas 13 podendo incluir textos em Ifnguas es-
trang Ir 0 nao haja dados suficientes em portugues. Os
trabalho sao executados de acordo com as normas vigentes no
form to de monografia, servindo de consulta, apos troca entre os
alunos. Uma das exigencias mais prementes e a de que todos os
trabalhos apresentem exempfos baseados na literatura estudada
pelo aluno. Desta maneira, um aluno de violao tem a oportunidade
de discutir e utilizar amplamente exemplos da literatura dO.seu
instrumento. Durante cada semestre SaGdados em media tres
trabalhos alem das leituras complementares j;~ mencionadas em
trabalho anterior;. Os trabalhos posteriores ao primeiro semes-
tre resultam de assuntos levantados em cia sse bem como do
interesse e necessidade dos alunos. Uma outra atividade e
compreendida pelas leituras de textos sobre psicologia da
aprendizagem e sobre 0 d¢::senvolvimento de atitudes e habi-
lidades conforme descrigao apresentada no trabalho ante-
rior (Gerling, C., 1994).

o processo de avaliagao compeende:
1. Provas: Estas saG constituidas de execugao de

exercfcios previa mente assinalados, testes de sur-
presa e trabalhos escritos com conceito dado pela
media do desempenho e atribuido pelo professor;

Publico alvo: Alunos do curso de bacharelado e licenciatura
em musica da UFRGS.
Ida de. A media de idade em 1993 e 1994 e de 22 anos.
Nfvel de escolaridade. Segundo grau completo, aprovagao no
vestibular unificado e vestibular espeeffico de musica,
Instrumento: Voz, sopros, cordas, metais, madeiras, tecla-
do.
o programa a ser aplicado compreende 4 semestres de
atividades com os allJnos,conforme a tabela a seguir.

o conteudo teorico propriamente dito e estudado na
forma de trabalhos feitos individualmente ou em grupo. As-
sim sendo, por exempio, no primeiro semestre os alunos re-

2. Avaliar;;ao do proprio aluno:
a) Ficha individual de acompanham nto e valiagao

preenchida pelo al uno com com n1,arios sobre seu
desempenho 13 progresso;



b) Avaliagao informal do proprio aluno apos cada exe-
cugao em classe com posslvel comentario ou reco-
mendagao dos colegas;

GERLING, rl III I ( '1111 111"111"II rolll Ill1r.i1ll0 Alltlll,lv( (; I (;01"1 Musical
no Dep r!- 1111 1110II" Mil II 1,11 III f' :J: 11I1i)1Hl lQ durn rogra-
ma Integl' I II ", 111: 1/11 I 1111I, I', 'i, 1/11 fl, /,,'111 I/O, ror"to Alegre,
19 ' .

___ . "LclL.ul' I Mil ,1(, II: I i rill 1111 111.) (II) (()IllrJl't:('11 '1 )'(" 11'1: l;oft:I,lm ",0

NEA. n' M/I' Ie I. III . JI .111/'.1),1 '/, 1'111·(1Alnql't:. Iilho 1 4.
MA1AII , t" 11('/1;01',"A /1'0"'1 1111,1 1,10 Ilh 1111 1'1/,0" In : Con -

£,l'IIlnd a . illU. M rf C cf/l M. de rv fha. (org). C mpln s :

I plru, 1 94.
MEY . Leonard, Emotion and Meaning. Voz Chicago. 1956.
__ . Explaining Music. Voz Chicago. 1973.
SCHENKER, Heinrich, Der Freie Satz (1935). Trad. Ernst Oster. New

York: Longman, 1979.

3. Testes de letura a primeira vista: Realizados no
final de cada oito semanas de aula para detectar 0

nlvel de progresso atingido nesta modalidade. 0 ma-
terial deste teste e 0 mesmo usado por Davidson e
Scripp2. .

Ao propor este programa. tenho por meta final a for-
magao do musico autonomo e responsavel por sua propria
trajetoria. Os quatro semestres saD a base de todo 0 cur-
so de musica independente da terminalidade escolhida. 0
grau de desenvolvimento de cada um pode variar de acordo
com sua aptidao e atitude. mas todos tem a chance de
crescer em competencia em tres aspectos do exercfcio da
musicalidade: aquisigao de um referencial sonoro solido. de-
senvolvimento de uma leitura confiavel e de uma postura de
comprometimento e discernimento.

Num proximo trabalho descreverei os resultados dos
testes de leitura de 1994.

DAVIDSON, Lyle & SCRIPP, Larry, "Sightsinging at New England Conser-
vatory of Music", In: Journal of Music Theory Pedagogy, nO 2. p.3-
68. Spring, 1988.

2 A vantagem no uso desse material e a de possibilitar a comparal(ao do desempenho dos alunos
do Departamento de Musica da UFRGS com alunos do New England Conservatory. Boston. EUA.
numa projel(ao longitudinal.


