
TREINAMENTO AUDITIVO E TEORIA MUSICAL NO
DEPARTAMENTO DE MUSICA DA UFRGS: IMPLANTACAo DE UM

PROGRAMAINTEGRADO

E consenso em Educac;ao Musical distinguir entre treinamento e
instruc;ao. Treinamento no sentido estrito conslste em adquirir uma habilida-
de ou conjunto de habilidades sem 0 uso de iniciativa ou criatividade,
portanto sem modificac;ao ou reflexao sobre a habilidade propriamente dita.
Assim, "saber como" se toea flauta ou violino, ou "saber que" 0 nome das
notas sac sete, do-re-mi-fa-sol-Ia-si, nao evidenciam processos de educa-
c;ao musical, ainda que os dois tipos de saber fac;am parte integrante e
indispensavel do sujeito educado. A caracterizac;ao do que venha a ser 0

sujeito educado e a definiyao dos processos empregados para a obtenc;ao
desta educac;ao englobam nao s6 treinamento e instruc;ao mas urn constan-
te e ativo relacionamento entre os varios processos de aprendizagem e
experielncia musical.

Como professora de matarias te6ricas no curso de Graduac;ao em
Musica.da UFRGS tenho procurado estabelecer as diretrizes e metas de urn
programa basico de estruturac;ao musical no 311 grau, motivada pela
constatac;ao de uma persistente sobrevjv~ncia da dicotomia entre preceitos
te6ricos e a pratica musical. Os alunos de graduac;ao frequentemente
demonstram sua preocupac;ao atraves de depolmentos espontAneos quan-
to ao seu preparo e habilitac;ao para enfrentar adequadamente 0 mercado
de trabalho. Em comunicac;ao anterior (Salvador, 1992) procurei demons-
trar as vantagens e beneflcios que urn programa Integrado de estruturac;ao
musical traz ao proporcionar urn alto grau de r la lonamento entre executar,
ouvir, ver, refletir e apreciar musica, ou seja, urn programa de educac;ao
musical.

Partindo desta premissa estou implementando 0 programa que sera
discutido neste trabalho na disciplina "Teoria e Percepyso Musical". Esta
disciplina, oferecida em carater obrigat6rio para todos os alunos do curso
de graduac;so (licenciatura e bacharelado) em quatro semestres, e pre-
requisito para todas as demais materias te6ricas. Atraves de uma farta dieta
de lelturas e troca de ideias com colegas desta e de outras escolas, a
procura comeyou a tomar feic;oes definidas na medida em que tornou-se
claro que uma integrac;so entre 0 vasto elenco de disciplinas que sac
oferecidas tomaria 0 formate de uma mega-disciplina de estruturac;ao. Isto
nao seria viavel dadas as caracterlsticas do corpo docente do departamento
de musica onde cada urn dos professores responsaveis por disciplinas tais
como contraponto, harmonia, hist6ria da musica e musica brasileria, entre
outras do elenco oferecido, tern urn alto grau de especializac;ao. Os alunos
s6 teriam a ganhar com 0 contato intense com cada urn destes docentes.
Assim sendo, 0 problema esta localizado na preparayao que os alunos
necessitam adquirir ao lunge dos semestres iniciais para que seu aprovei-
tamento global seja otimizado.

Estou redimensionando a minha proposta inicial acreditando haver
uma perspectiva de sucesso mais condizente com a situac;ao real do
departamento e que vai ao encontro das necessidades do aluno no
momento da sua entrada. Os objetivos deste programa sac:

111) Propiciar condiyoes para 0 crescimento gradual da compreensao
musical como resultado de urn processo de desenvolvimento cognitivo, ou
seja, perceptivo, organizador e conceitual;

211) Encorajar 0 aluno a agir como executante, como compositor e
como ouvinte e em certa medida como seu pr6prio professor, procurando
assegurar 0 desenvolvimento de uma Educayao Musical no sentido ample.

No primeiro semestre do ana letivo de 1993, ap6s tr~s semanas de
aula onde procurou-se uma ambientac;ao e 0 estabelecimento de urn
trabalho sistematico, foi aplicado urn teste desenhado por Davidson e
Scripp. 0 teste consiste de 19 melodias de oito compassos cada uma, cujo
nlvel de dificuldade aumenta de maneira cuidadosamente graduada de uma
melodia para outra. Pad roes mel6dicos, harmOnicos e rltmicos sao transfe-
ridos para a pr6xima melodia e a cada uma sso acrescentadas novos
elementos com 0 intuito de modificar 0 padrao, deixando no entanto cada
padrao bastante reconheclvel de urn exerclcio para 0 pr6ximo. A primeira
~elodla baseia-se no padrao escalar diatOnlco, compasso quaternario
simples, as durac;oes sao semlnimas, mlnimas e suas respectivas pausas,
o contorno e suave eo Ambito total e de sua sexta (de d6 central ao la, uma
sexta acima). A segunda melodia preserva as alturas e modifica as



duracoes pelo uso de seminimas pontuadas e colcheias, a terceira melodia
usa padroes escalares de Fa Maior, e 0 compasso e ternario simples. Nao
ha uso de valores pontuados nesta melodia, mas ha 0 use de bemol na
armadura. Em cada uma das melodias e Introduzido um elemento de
complexidade na leitura.

Para cada compasso de cada melodia 0examinador utiliza um c6digo
no qual detecta erros que possam ocorrer na execuvao. Em cada compasso
os elementos rltmicos de tempo, metrica, padrao rltmico e duravao; e os
elementos de altura, contorno, tonalidade e afinavao sac assinalados
durante a execuvao. Os resultados sao posteriormente verificados na
gravavao que e feita durante 0 teste. 0 teste e individual e e dito ao aluno
que prepare-se como achar melhor para ter a seguranva necessaria para
iniciar cada melodia, seja utilizando 0 piano para achar 0 tom, fazendo
escalas, arpejos ... Cada aluno tem um total de dez minutos para realizar 0
teste e pode executar cada melodia duas vezes. 0 examinador escolhe a
melhor das duas execuvoes e 0 resultado e 0 numero da melodia a qual 0
aluno consegue chegar com um maximo de do is compassos errados por
melodia. Seo aluno interrompe a execuvao por mais de cinco segundos, nao
conseguindo realizar a melodia seguinte com sucesso, 0 resultado e 0 da
ultima melodia executada corretamente.

Na minha c1asse do primeiro semestre letivo de 1993 matricularam-
se 22 alunos, dos quais quinze fizeram 0 teste. Seis nunca compareceram
e um nao compareceu ao teste. Na ocasiao deste primeiro teste foi tambem
anotada a idade, 0 instrumento e os anos de estudo de instrumento de cada
aluno, visando uma melhor configuravao da populavao. A idade media dos
alunos a de 22.6 anos. A idade media de estudo do instrumento de 7.8 anos.
Os resultados estao explicitados no graflco (fig.1).

Dos sete alunos de violao, um nao conseguiu cantar a primeira
melodia, tres conseguiram cantar a primelra melodla, dois conseguiram
cantar a segunda melodia e um conseguiu cantar a terceira melodia. 0 unico
aluno de sopro cantou ate a terceira melodia. Dos cinco alunos de tec/ado,
dois conseguiram cantar a primeira melodla, um cantou ate a segunda e dois
cantaram ata a terceira melodia. Os do is alunos de cordas foram os que
obtiveram melhordesempenho e, coincidentemente, havlam tido porvarios
anos aulas de musica em escolas norte-amerlcanas, inclusive de solfejo
tradicional. Estes dois alunos tinham respectlvamente 19 e 22 anos. Um
deles a filho de compositor e ambos tem uma maior vivencia musical, pois
tocam em conjuntos e orquestras juvenis M varios anos. A madia por
instrumento a: violao 1,4; teclado 2; sopros 3; e cordas 7.

Levando em consideravao 0 resultado desta primeira testagem
constatamos que um aluno de primeiro semestre nao Ie musica, ou melhor
dizendo, 0 conhecimento que este aluno tem no seu instrumento nao esta
sendo transferido para a leitura de melodias. Conforme Davidson e Scripp
(1989), a esperado que 25% dos alunos nao consigam cantar nenhuma das
melodias na primeira vez com menos de cinco erros. Na turma avaliada,
40% dos alunos tiveram cinco ou mais erros na primeira execuvao da
primeira melodia. Observamos pelo teste e atravas de depoimentos feitos
pelos alunos em classe que a sua vivencia musical a em muitos casos
Iimitada, mesmo que alguns ten ham declarado estudar instrumento Mdoz
anos!

o resuJtado do teste reforva minha convicvao quanto a necessidade
de resolver esta situaVflo de analfabetismo musical prevalente, atravas de
um programa desenhado .para aste fim. A base do conteudo programatico
a 0 solfejo franc~s a italiano tradicional, acrescido de farto material de
leituras variadas axtraidas tanto do repert6rio dos alunos e da leitura
musical com enfasa na produvao brasileira. Para assegurar urn desenvol-
vimento integrado estou implementando os seguintes acrascimos e comple-
mentos:

a) videos de execuvao musical de varios estilos, apocas, composito-
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res, forma~oes, etc.,
b) n~oes sobre pesquisa e feitura de trabalho cientifico, usa da

blblioteca e de material de consulta,
c) aulas com professores convidados, por exemplo especialistas em

tecnica vocal.
Estas atividades suplementares sao usadas para que os alunos,

possam construir seu pr6prio conhecimento sobre teoria musical sem
IImitar-se a n~oes parcas de rudimentos da escrita e nota~ao e possam
caminhar em direcao a sua pr6pria autonomia.

Este programa apoia-se no seguinte tripe: Treinamento, Aprendiza-
gem e Avaliacao. Combina 0 desenvolvimento de habilidades via intense
treinamento especifico (uso de exercicios graduados) com conhecimentos
de teorias da aprendizagem e lelturas sobre psicologia cognitiva e
processamento de informaCao, alem de oportunizar constantes situayoes
de assessamento para fins de avaliacao. Para retirar 0 estigma dos
exercicios mais tradicionais procuro mesclar repert6rios variados e nao tao
tradicionais da literatura musical. Os alunos aceitam bem a dieta de
exercicios. Curiosamente, 0 maior desafio consiste em motivar os alunos
para que assumam seu pr6prio aprendizado. Via de regra, os alunos
esperam que 0 professor seja urn provedor milagroso de f6rmulas magicas,
macetes, truques e dicas. No intuito de explicitar 0 funcionameno do
programa e suscitar urn envolvimento consciente com ele, procuro explicar
o que €I esperado a cada passo, etapa, objetivo, conteudo e execuCao. A
meta e formar 0 musico autOnomo, que quer e pode atingir a plenitude, que
investe em passar por todos os estagios do aprendizado, que busca 0

dominie no seu instrumento ou voz, que domina a leitura de urn c6digo
complexo, que escuta de maneira virtuosistica, que venha a ter ideias
pr6prias, que contribua para 0 crescimento da area e por isso possa vir a ser
urn Iider, urn musico competente. Neste sentido a figura do regente e
invocada como urn musico que detem estes atributos e 0 trabalho e
planejado a medio e longo prazo no sentido de possibilitar a cada aluno agir
como seu pr6prio guia, 0 que aciona 0 seu regente interno pronta e
automaticamente. Neste programa procuro mostrar as vantagens e bene-
ficios decorrentes de aliar 0conhecimento factual (saber que) ao treinamen-
to de habllidades (saber como), dois fatores esperados na aula de teoria e
percepyao. Espero que cada aluno possa interlerir positivamente no seu
processo de aprendizagem e no seu caminho em busca de autonomia e
independ~ncia.

No programa adotado, 0 repert6rio de solfejo (Dandelot, Dannhauser,
Bona. Pozolli) e utilizado com a nomenclatura tradicional (d6-re-mi, etc.)

para assegurar urn alto grau de fluencia na leitura a primeira vista. Saliento
enfaticamente que a maneira de abordar este repert6rio e sempre entendlda
como uma oportunidade de detectar problemas alnda incipientes visando
sua melhor compreensao e resolucao. Quando uma melodia e "lida", isto e,
musicalmente executada, esta ja foi exaustivamente analisada quanta aos
padr~es ritmicos, mel6dicos e formais, e esteticos. A leitura de artlgos
seleclonados sobre psicologia cognitiva, desenvolvimento de processos de
leitura e de aquisicao de habilidades tern objetivos semelhantes: fazer com
que 0 aprendiz tenha a oportunidade de entender alguns dos processos
cognitivos e possa participar mais diretamente do seu processo de aprendi-
zagem. 0 usa de repert6rio variado da literatura musical ocidental deste
milenio visa proporcionar uma vivencia mals rica e variada. A classe podera
no decorrer do semestre cantar tanto 0 cantochao quanta urn quarteto
c1assico ou pecas do seculo XX.

No final de quatro semestres espero que tenha sido criado urn
ambiente propicio no qual a leitura entoada em todas as c1aves seja fluente.
Espero igualmente que haja urn controle de postura, controle de altura e
valores, desembaraco, acabamento e seguranca. Espero que a utilizacao
dos pad roes de regencia assim como a manutencao do contato pelo olhar
com os demais participantes do grupo estejam automatizadas.

No primeiro semestre letivo de 1993 usei esta dieta como uma
orientacao ampla e acrescentei atividades relacionadas com 0 assunto
sempre que as julguei relevantes e pertinentes. As seis horas semanais
parecem nao ser tempo suficiente, nem todos os objetivos foram alcanca-
dos, a evasao e urn problema aflitivo, mas ao fazer urn balanco do semestre
o resultado e encorajador, e enseja ajustes, que continuarei a fazer nos
pr6ximos semestres. (02/94) .
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