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À minha Mãe.
Ao meu picototo Bernardinho.
Aos meus alunos.

“Continuei meus exercícios [...] mas
sozinho, pois não podia aguentar as
lições

maçantes

de

harmonia

e

contraponto que eu tinha com um aluno
de Rimski-Korsakov”.
(I. Stravinski)

RESUMO

Esta tese procede da necessidade encontrada em minha dissertação de elaboração de
materiais musicais e alternativas didáticas que integrem o aprendizado acadêmico de
teoria musical a práticas baseadas fundamentalmente no repertório musical popular
brasileiro. Nessa expectativa, o objetivo da presente pesquisa é apresentar experimentos
de ensino que utilizam o solfejo e estimulam a produção de arranjos vinculando tais
práticas a estudos de Harmonia e Contraponto. Procuro construir um referencial
epistemológico que mostre novas concepções a respeito do valor da teoria musical no
ensino de música, apresentar pesquisas recentes acerca de estratégias informais de
aprendizagem musical replicáveis na licenciatura e refletir sobre o problema da
aquisição

de

solfejo.

Apresento

concepções

a

respeito

do

conceito

de

interdisciplinaridade no grande campo da educação e pesquisas interdisciplinares atuais
envolvendo estudos musicais. Proponho os experimentos didáticos interdisciplinares e
mostro como o uso desses experimentos produziram modificações na sistemática de
trabalho das disciplinas de Harmonia II e III a partir da intervenção de estudantes do
curso de Licenciatura-Música da Universidade Federal do Ceará. Como resultado,
observo a viabilidade de aplicação dos meus experimentos didáticos apresentados e
passo a entender que as pedagogias tradicionalmente disciplinares não conseguem
atender à constituição de ambientes de aprendizado que favoreçam a produção de
conhecimento, tampouco desmistificar a possibilidade de desempenhar fazeres musicais
criativos.

Palavras-chave: Ensino de Música. Interdisciplinaridade. Teoria e Prática Musical.
Experimentos didáticos.

RÉSUMÉ

Cette thèse provient de la nécessité, rencontrée dans ma dissertation, de mettre en place
des matériels musicaux et alternatifs didactiques qui intègrent l'apprentissage
académique de la théorie musicale à des pratiques musicales basées fondamentalement
sur le répertoire musical populaire brésilien. Pour répondre à cette attente, l’objectif de
la présente recherche est de présenter des expériences d’enseignement qui utilisent le
solfège et stimulent la production d’arrangements, faisant le lien entre ces pratiques et
des études d'Harmonie et de Contrepoint. Je cherche à construire un référentiel
épistémologique qui montre de nouvelles conceptions concernant la valeur de la théorie
musicale dans l'enseignement de la musique, présenter de récentes recherches portant
sur des stratégies informelles d'apprentissage musical réplicables à la Licence, et
réfléchir à propos du problème de l'acquisition du solfège. Je présente des conceptions
concernant le concept d’interdisciplinarité et je montre comment ont lieu les
modifications de la systématique du travail des disciplines d’Harmonie II et III à partir
de l’intervention d’étudiants du cours de Licence-Musique de l’Université Fédérale du
Ceará. Comme résultat, j’observe la viabilité de l’application de mes expériences
didactiques présentées et observe que les pédagogies traditionnelles disciplinaires ne
parviennent pas à répondre aux attentes de la constitution des environnements
d’apprentissage qui favorisent la production de connaissance, ni à démystifier la
possibilité de développer des savoirs-faire musicaux créatifs.

Mots-clés : Enseignement de la Musique. Interdisciplinarité. Théorie et Pratique
Musicale. Expériences didactiques.

ZUSAMMENFASSUNG

Diese Doktorarbeit stammt aus der Notwendigkeit in meiner Dissertation für
musikalische Materialien und pädagogische Alternativen zu finden, die akademische
Lernen Musiktheorie und musikalischen Praktiken grundsätzlich auf brasilianischen
populären Musik-Repertoire integrieren. In dieser Erwartung, das Ziel dieser Forschung
ist, pädagogische Experimente mit dem Solfege zu vorstellen und die Produktion von
Vereinbarungen Verknüpfung dieser Praktiken zu Kontrapunkt und Harmony Studien
zu stimulieren. Ich suche eine erkenntnistheoretischen Rahmen zu bauen, der neue
Konzepte über den Wert der Musiktheorie in der Musikerziehung zeigt, auch jüngsten
Forschung auf informelle replizierbaren Strategien für musikalischen Lernens in Grad
vorzustellen und über das Problem der Übernahme von Solfege nachzudenken. Ich
präsentiere Vorstellungen von interdisziplinäres Konzept in dem großen Bereich der
Erziehung und aktuellen interdisziplinären Forschung am musikalischen Studien. Ich
schlage interdisziplinären Unterrichtexperimente vor und zeige die Veränderungen im
Betrieb der Disziplinen Harmonie II und III, aus den Interventions der Musikstudenten
der Bundesuniversität von Ceará. Als Ergebnis, bewerte ich die Anwendbarkeit der
vorgestellten Unterrichtexperimente und komme zu verstehen, dass die traditionelle und
disziplinäre Pädagogiken kann die Erstellung von Lernumgebungen beachten, die die
Produktion von Wissen fördern müssen, nor die Möglichkeit entmystifizieren, kreative
musikalische Taten zu spielen.

Stichwort: Musikerziehung. Interdisziplinarität. Musicalische Theorie und Praxis .
Didaktischen Experimenten.
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1 INTRODUÇÃO
1.1 Apresentação pessoal e detalhamento do problema
Na infância, ganhei dois brinquedos musicais de meu pai: um sax diatônico1
colorido e um pianinho Hering, cujas teclas pretas eram meramente ilustrativas. Pouco
tempo depois, investi toda minha mesada numa flauta doce verde que encontrei na
bodega. Assim, comecei a brincar de tirar música de ouvido. Eu aprendia música
ouvindo rádio, ouvindo hinos na igreja e ouvindo canções na hora da merenda escolar.
Meus instrumentos me ajudavam a começar a entender como reproduzi-la. Meus anos
infanto-juvenis passaram de forma livre, assistemática e lúdica até eu entrar na Escola
Técnica Federal do Ceará2, instituição na qual comecei meus estudos formais em
música. Nessa escola toquei flauta doce e teclado, participei do coral e fiz meus
primeiros arranjos.
Fora da escola, comecei a aproveitar também as oportunidades que surgiram.
No grupo Ad Libitum de música antiga, brasileira e contemporânea executei flauta doce
e percussão. Uma breve passagem pela flauta transversa me rendeu uma trilha sonora
que eu fiz ao vivo e que ajudou a esquete “A pulga” a receber o prêmio de Melhor
Esquete eleita pelo Júri Popular da Mostra de Esquetes do Teatro da Praia em 19993.
Buscando aprender mais sobre música, tocar e inventar, decidi ingressar num
curso superior de música. De todo modo, não pretendia fazer nenhuma outra faculdade.
Enquanto completava minha graduação, ministrei aulas particulares em domicílio e
comecei a ensinar flauta doce e teclado no Curso de Extensão em Música da
Universidade Estadual do Ceará, universidade que me concedeu o título de Bacharel em
Música. Toquei fagote na Orquestra de Câmara Eleazar de Carvalho e clarinete no
Quinteto de Sopros Alberto Nepomuceno. Intermitentemente, interrompia o estudo de
outros instrumentos para estudar piano, instrumento com o qual ganhei o 1º. Prêmio
Branca Rangel do Concurso de Piano Paurilo Barroso realizado pela FUNCET 4 em
2000. Posteriormente, passei a tocar piano alternando-o com o clarinete, em eventos
1

Diz-se que um instrumento é diatônico quando não comporta a possibilidade técnica de modificar a
ordem dos intervalos sonoros ocidentais de tom e semitom de acordo com a tonalidade ou escala a
executar.
2
Hoje Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
3
O referido teatro localiza-se na Rua Senador Almino, no. 227, no bairro da Praia de Iracema, em
Fortaleza.
4
Fundação de Cultura, Esporte e Turismo da prefeitura de Fortaleza.
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sociais aos quais o grupo Symphonia5 era contratado para participar. Ingressei em 2004
no referido grupo e nele permaneci até 2007.
Durante alguns anos, compus diversos arranjos para o Coral, o Grupo de
Teclados e o Grupo de Flautas Doces da citada Escola Técnica; para o Grupo de Flautas
da Universidade Estadual do Ceará e para o grupo Symphonia. Posteriormente,
ingressei como professor substituto do curso Técnico em Música no Centro Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará.
Interessado em aperfeiçoar-me na docência, completei o curso de
Especialização em Metodologia do Ensino das Artes na Universidade Estadual do Ceará
e concluí o Mestrado em Educação Brasileira na Universidade Federal do Ceará.
Minhas experiências na pós-graduação foram e têm sido determinantes para me
estimular a refletir sobre o estudante que eu fui, as pedagogias musicais às quais me
submeti e o professor que eu gostaria de me tornar.
Apesar de já ter pensado em sair do Ceará por falta de uma Orquestra
Sinfônica, nunca realizei concurso para orquestra alguma fora do Estado e minha vida
musical esteve de acordo com as oportunidades que eu aproveitava para fazer e ensinar
música aqui, na cidade de Fortaleza. Esta situação acabou me ajudando a compreender
melhor as necessidades e desafios da educação desse Estado e a centralizar meus
esforços na expectativa de contribuir positivamente com a formação em música no
Ceará.
Hoje, comprometido em aumentar minha contribuição no âmbito da formação
de professores, leciono no Curso de Licenciatura em Música da Universidade Federal
do Ceará. Em tal curso ensino Flauta Doce, Harmonia e Percepção Musical. Preocupado
em expandir as possibilidades de vivenciar um cotidiano musical acadêmico, toco
fagote, faço arranjos musicais e coordeno a Orquestra Sinfônica da Universidade
Federal do Ceará (OSUFC) com o Prof. Leandro Serafim. Procurando ampliar o que
posso fazer em relação à formação de professores-músicos, tornei-me um dos
coordenadores do PIBID6 em tal área. Interessado em ajudar no processo de revisão do
currículo do nosso curso superior, passei também a integrar o seu Núcleo Docente
Estruturante. Por fim, procurando desenvolver formas alternativas de pedagogia musical
voltadas para o ensino de adultos, adotei esta temática para escrever a presente tese.
5

O grupo Symphonia era composto por quarteto de cordas, clarinete, piano e uma ou duas vozes, a
depender do contratante.
6
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência.
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Em relação a algumas experiências que tive em minha graduação, escrevi um
pouco em minha dissertação (TEIXEIRA, 2011) sobre o que eu sentia acontecer nas
aulas de Harmonia. Enquanto realizava aquela pesquisa, refleti até chegar à impressão
de que a expectativa implícita que se tem do estudante que dedica maior tempo e
demonstra melhor desempenho ao realizar demorados exercícios de Harmonia é dele
alcançar desenvoltura teórica a ponto de lecionar a referida disciplina.
Desmedida ou pertinente, a importância que depositei nessa suspeita
consolidou o momento no qual eu passei a me preocupar com a relação entre teoria e
prática no ensino superior de música, sobretudo quando observei que as disciplinas
teóricas de Harmonia e Contraponto não estimulavam suficientemente a criação musical
e a prática de arranjos de modo a atender as necessidades profissionais dos futuros
professores, tanto menos abriam espaço para uma crítica às pretensas verdades da teoria
estudada, crítica esta que gerasse expectativa de reconstruí-la e ultrapassá-la um dia.
A ciência só recentemente começou a explorar o lugar decisivo da criatividade
e da consciência na determinação dos fenômenos físicos (GOSWAMI, 2008). No
entanto, acredito que não seja cedo para se pensar no conhecimento não só como nãodado ou não fixo, mas, sobretudo, como inventado. Penso ser desejável que a
construção escolar do saber mantenha os estudantes despertos para o fato de que o
conhecimento não é natural, tampouco absoluto. Construir essa compreensão no
cotidiano escolar e acadêmico talvez se trate de um dos maiores desafios para a
superação efetiva da educação tradicional.

O observador influencia o fenômeno observado. Talvez seja este o aspecto da
nova física que abalou, de forma mais profunda, as estruturas da produção do
conhecimento científico [...] No microcosmo a divisão cartesiana entre mente
e matéria perde o significado, uma vez que não há realidade que possa ser
observada independente da mente do observador. Cai por terra, dessa forma,
a crença de que o distanciamento entre sujeito e objeto garante a objetividade
que possibilitaria alcançar-se a verdade na ciência; os valores do pesquisador
interferem na percepção da realidade bem como na construção de teorias
sobre a mesma (SOUZA, 2002, p. 25-26).

Portanto, partindo dessa estruturação do conhecimento na qual se admite a
influencia que o observador tem sobre o fenômeno examinado, o que significaria uma
prática correta de harmonia ou, por exemplo, uma progressão harmônica correta?
Preparando esta pergunta para o meu locus de atuação profissional atual – o curso de
Licenciatura em Música da Universidade Federal do Ceará – o que deve significar uma

12

progressão harmônica correta para um futuro professor de música? Para mim, um dos
primeiros possíveis entraves para o desenvolvimento da percepção harmônica é a
adoção da ideia de que existe uma “harmonia original”. Mostrarei referências que
tratam desta questão no capítulo três.
No ensino de música, acredito que o estudo da Harmonia deva servir, em
primeiro lugar, para melhorar a atuação e a contribuição do músico no contexto em que
esteja inserido. Por isso, um professor de Harmonia que não tenha se beneficiado dela
no seu cotidiano extraclasse não deveria ser considerado preparado para lecionar.
Uma teoria musical precisa ser sistematicamente habilitada a se transformar
num recurso capaz de interferir na expressão artística e a ajudar a resolver os desafios
das nossas próprias produções musicais. Fazendo alusão a um conceito ligado às
tecnologias virtuais, a teoria trata-se de um conhecimento prático “compactado”; mas a
senha tanto para compactá-la quanto para descompactá-la é a prática, porque a teoria é
uma proposta taxonômica da prática. É comum encontrar quem procure nas teorias
explicações para a prática quando o que seria necessário, na verdade, era acumular
experiência prática suficiente para justificar as teorias. Isto acontece em música.
Adversamente, observo que a tradicional especialização em análises e
encadeamentos caracteristicamente constituintes do estudo de Harmonia no ensino
superior tende a não construir efetivamente habilidades e competências para a
elaboração de arranjos e composições musicais, considerando a realidade básica do
músico licenciando: aprender colaborativamente a tocar e lecionar.
O problema dessa tendência tradicional das disciplinas acadêmicas a trabalhar
em âmbitos bem demarcados de especialização decorre da história mesma do
desenvolvimento científico, o qual levou cada campo de conhecimento a se dividir em
disciplinas e depois ainda em subdivisões destas. Detalharei esta tendência no capítulo
quatro. Mas, no decorrer do século XX, educadores concluíram que essa tendência a
superespecialização, apesar de ter se mostrado útil e bem-vinda em algumas esferas do
saber, em outras áreas pode dificultar a apreensão da realidade no intuito de recriá-la e
transformá-la7.

Imagine um pianista que resolva especializar-se [...] na técnica dos
trinados apenas. O que vai acontecer é que ele será capaz de fazer
7

Cf.: KOELLREUTTER, 1977; MORIN, 2003; FAZENDA, 2006; LIMA, 2008.
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trinados como ninguém – só que ele não será capaz de executar
nenhuma música. Cientistas são como pianistas que resolveram
especializar-se numa técnica só. (ALVES, 1982, p. 11-12).

No século passado, o trânsito fluido que se constituiu no âmbito das ciências
sociais, entre Antropologia, Sociologia, História, Filosofia e Psicologia, por exemplo,
ajuda a demonstrar que se a especialização como meta não é sempre desejável, tanto
mais uma superespecialização não o será. A despeito do que as ciências biológicas têm
avançado, graças às superespecializações, observo o quanto as ciências sociais têm
buscado há quase um século, pelo menos, fragilizar o foco disciplinar como
metodologia de trabalho.
Entretanto, pensando no impacto disso no interior da educação musical,
reconheço que a pedra angular de um ensino interdisciplinar talvez possa depender mais
das abordagens didáticas em cada uma das disciplinas hoje estabelecidas e delineadas
do que de uma revolução preliminar na organização curricular, desde que as abordagens
didáticas estejam bem presente e alimentada na mente dos educadores. Uma
reorganização curricular seria uma posterior manifestação de uma filosofia pedagógica
cotidianamente praticada.
A partir da relação correspondente entre a educação tradicional e o ensino
especializado, passei a questionar se a finalidade do aprendizado musical que se
restringe à formação do professor, inclusive nas licenciaturas, não pode ser
problemática caso apresente o conhecimento na forma teórica de armazenamento:
compactado.
A título de ilustração desse embate entre teoria e prática no ensino e na
formação musical – já que o objetivo desta tese não é desenvolver a comparação que
estou prestes a mencionar – a tradicional noção estereotipada da Licenciatura para o
ensino versus Bacharelado para a prática, induz-me a ponderar que a relação entre
teoria, prática e realidade profissional, assumida a partir daquelas noções, compromete
ambas as modalidades de curso. Um aprendizado neste sentido poderia despertar para
um salto qualitativo proveniente de um formato unificador que pudesse assimilar os
dois cursos.
A subdivisão das habilitações profissionais nos cursos superiores de
música em Bacharelado e Licenciatura tem inserido no mercado um
profissional fragmentado em sua formação. Os bacharelados
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habilitam o aluno para a performance, a composição e a regência, mas
não priorizam [ou desconsideram completamente] a formação
pedagógica; já as licenciaturas priorizam a formação pedagógica e o
estágio supervisionado, em detrimento de uma formação instrumental
mais sólida [...] as licenciaturas em música têm o objetivo pedagógico
dirigido para a sensibilização musical das crianças e jovens das
escolas de educação básica e não visam uma preparação instrumental
e vocal adequada [sic] para aqueles que serão os futuros docentes [...]
Basicamente, esse tem sido o modelo de ensino musical desenvolvido
no Brasil há varias décadas, ao qual se dá o nome de ensino
tradicional (ALBINO; LIMA, 2008, p. 1, grifo meu).

Na maior parte desta introdução, quando falei sobre teoria musical, reportei-me
à disciplina de Harmonia por alguns motivos. Primeiro, por se tratar de uma disciplina
que tenho lecionado nos últimos anos. Segundo, na tentativa de apresentar o problema
do desencontro entre teoria e prática através de uma inquietação pessoal. Terceiro,
porque realizo atualmente experimentos interdisciplinares nesse setor curricular. E
quarto, porque a Harmonia é um dos elementos teóricos específicos que proponho
articular de forma mais imediata com a prática musical, haja vista ser uma disciplina
que “envolve um alto grau de raciocínio e se for ensinada de forma abstrata e
mecanizada, torna-se um ensino vazio, de difícil aplicação e manuseio” (ALBINO;
LIMA, 2008, p. 129).
Em minha dissertação (TEIXEIRA, 2011) fiz uma pesquisa das metodologias
de ensino de Teoria Elementar e Solfejo. Portanto, liguei-me a uma disciplina que
comumente é ofertada nos cursos superiores sob o título de Percepção Musical. No
entanto, no decorrer dessa introdução pareço manifestar um afastamento no interesse
específico da referida disciplina. O distanciamento da presente tese em proposição, em
relação ao tema da minha pesquisa de dissertação, não seria em nada irregular. Contudo,
esse desvio é aparente por dois motivos. Primeiro, porque a relação que eu pesquisei
anteriormente também era uma relação entre teoria e prática: Teoria Elementar e
Solfejo. Segundo, porque descobri que a própria tendência atual da pesquisa do
desenvolvimento musical através da disciplina de Percepção Musical aponta para a
necessidade de superação da concepção tradicional de ensinar a ouvir e entender música
por fragmentação do material sonoro (intervalos, figuras, tríades), substituindo-a por
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movimentos didáticos que não percam de vista uma apreensão mais abrangente da
linguagem musical8 (frases, texturas, ritmos harmônicos).
Aproveito o ensejo para explicitar que adoto a ideia de música como linguagem
(KOELLREUTTER, 1980; BERNARDES, 2001) por entender a prática de analogias
discursivas como um recurso importante no aprendizado musical. Essa preocupação
com a aquisição de linguagem conduziu-me às primeiras ideias interdisciplinares.
Portanto, o que me incentiva a pesquisar sobre possibilidades interdisciplinares entre
disciplinas musicais é constatar que pode haver prejuízo no aprendizado quando

fragmenta-se o conhecimento em disciplinas [e além disso] seccionase o texto musical a ponto de restringir a percepção a aspectos
elementares da música. Enquanto [a partir da perspectiva] Complexa,
existe abertura para reintegração das disciplinas em educação musical
(TEIXEIRA, 2011, p. 64).

Fazer arranjos musicais foi o que me ajudou como estudante a mobilizar o
espírito para a criação, a entender com maior profundidade o valor técnico e expressivo
dos elementos musicais, a pensar com o ouvido, e como professor a identificar como
favorável àquela busca interdisciplinar. Tenho constatado que o arranjo pode ser incluso
no processo de aprendizado musical independente do nível de amadurecimento dos
estudantes, desde que se reflita constantemente a respeito de quais recursos técnicos
pode-se explorar sem extrapolar muito os conhecimentos prévios dos estudantes.
Um simples exemplo:
Plano de aula – De acordo com a progressão harmônica sugerida de
determinada canção, realizar e solfejar uma voz secundária que arpeje os acordes
envolvidos de modo a conseguir uma boa segunda voz em textura homofônica.
Desde o início da formulação do pequeno arranjo, que pode ser estimulado por
um jogo improvisatório, surgem perguntas dos estudantes que dependem dos seus níveis
de amadurecimento musical e através das quais o exercício irá se tornando
concretizável:

- Mas o que é arpejo?
- Qual a primeira nota do arpejo? É do grave pro agudo ou não?
8

Cf.: BARBOSA 2009; TANAKA 2010; ALCÂNTARA 2010; TEIXEIRA 2011; PANARO 2011;
OTUTUMI 2013.
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- O arpejo é um ostinato?
- Posso inventar um ritmo para o arpejo?
- Qual a diferença entre um arpejo e o baixo D’Albert?
- Se eu mudar o ritmo do arpejo isso favorece uma mudança de estilo?
- Posso mudar este acorde ou inverter este baixo?
- Professor, entendi tudo só não sei o que é textura homofônica.

Confrontando-se com dúvidas pessoais similares Koellreutter (apud BRITO,
2001) também pensaria que não só os exercícios, mas muitos conceitos envolvidos
seriam mais bem incorporados e memorizados pela necessidade prática. Acredito
inclusive que essa abordagem propicie um ambiente que inverte o modelo tradicional de
exposição da teoria antes de qualquer aplicação. Contudo, tenho observado que o
embate entre um aprendizado movido pelo experimento e esse modelo tradicional
herdado da escola pelos estudantes e canonizado pela universidade deixa em muitos a
sensação de pisar em terreno movediço e de falta de controle dos assuntos que precisam
ser aprendidos. “Nos incomodamos ao sermos desafiados a pensar a partir da desordem
ou de novas ordens que direcionam provisórias e novas ordenações” (LIMA, 2007, p.
62). Vivenciei isso. É no mínimo curioso que o professor possa causar a impressão de
libertinagem pedagógica justamente por tentar provocar o aprendizado, por mais que
aproveite as bem-vindas dificuldades práticas para explicar teorias.
Essa saudável falta de destreza com o conhecimento em processo de
construção que parece promover o efeito indesejado de imobilizar a busca autônoma por
mais informação, levou Otutumi (2013) em sua tese, que teve como público alvo o
estudante de música do ensino superior, a propor princípios de autorregulação do
aprendizado e a falar sobre a possibilidade de ensiná-los. Falarei sobre tais princípios
em meu referencial teórico.
Tenho alimentado esperanças didáticas no procedimento de solfejar arranjos
em construção porque as dificuldades que os alunos enfrentam e seus questionamentos
correspondentes são cruciais para a construção do significado do conhecimento musical.
A ideia básica é fazer arranjos musicais para serem solfejados e realizar tais arranjos
colaborativamente. Penso que muito da teoria pode ser tecnicamente apresentado,
sensivelmente justificado ou mesmo estrategicamente enxertado a partir do jogo de
mobilizações que conduzem à confecção de um arranjo. A prática do solfejo fortifica
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esse ambiente na medida em que é considerada uma das principais mediadoras da
percepção musical (FREIRE, 2008), embora eu pense que a utilização de instrumentos
musicais e softwares de editoração, reprodução e composição musical devam ser
aceitos, incentivados e algumas vezes mesmo sugeridos.
Boa parte do investimento pedagógico de Koellreutter (apud BRITO, 2001) no
fazer improvisatório procura essa latência entre a questão ou a dúvida teórica e a
necessidade ou consequência prática. Portanto, as alternativas didáticas que pretendo
registrar e elaborar, experimentar e expor, representam uma tentativa de estender ao
ensino

aquilo

que

Matos

(2007,

p.

57)

declara

autobiograficamente:

“Meu método de aprendizagem e de trabalho sempre foi este: ao aprender algo novo,
um acorde, uma regra de harmonia ou de contraponto, eu tratava de experimentá-la e
fazia isso escrevendo arranjos [...] para os grupos nos quais passei a atuar”.
Neste contexto, antevejo, além da necessidade de aperfeiçoamento e
atualização docente, a vontade de aprender junto aos estudantes, porque as repercussões
de uma diretriz didática ligada a arranjos musicais podem provocar redirecionamentos
da aula que não podem ser completamente previstos pelo professor. Esse argumento traz
à tona a constatação de que “a aprendizagem interdisciplinar coloca em dúvida a
racionalidade dos ensinos ou didáticas” (LIMA, 2007, p. 61). O fato de que indagações
como as descritas acima possam surgir no processo de aprendizagem tanto ilustram a
iminência constante de novos encaminhamentos ou mesmo do surgimento de digressões
quanto mostram que uma expectativa sequencial é relativamente atenuada nessa
alternativa didática.
Penso que essa fragilidade, calcada na menor pretensão de caminhar rigorosa e
invariavelmente do conhecimento considerado mais simples ao mais complicado
(DESCARTES, 1989), seja saudável por dois motivos: fornece-me um argumento para
rejeitar a impressão de que almejo inventar um “método” pretensamente infalível desde
que seguido à risca e favorece um ambiente de ensino interdisciplinar potencializado
pelas curiosidades que surgem no momento da aula (KOELLREUTTER, 1977), mas
cujo aprendizado ajuda paulatinamente a configurar um modo de trabalho passível de
ser replicado.
Quando sugiro o arranjo musical como estratégia didática, desperto para um
aspecto capital (e muito badalado) da educação: a criatividade. Para me aproximar um
pouco mais dessa intenção tento apresentar propostas de mobilização didática de
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natureza caleidoscópica – que não são feitas de acordo com nenhum modelo sequencial
que não possa ser livremente invertido, excluído ou adaptado – e interdisciplinar –
associando disciplinas musicais entre si. Portanto, esta tese propõe descrever e discutir
alternativas didáticas que utilizam a produção e o solfejo de arranjos do nosso
cancioneiro como abordagem interdisciplinar no âmbito da educação musical. Reuni
quatro disciplinas para a pesquisa – duas teóricas, duas práticas: harmonia, contraponto;
solfejo, arranjo; e o excipiente da canção popular brasileira, como texto de referência.
Parto, assim, da premissa de que
assuntos tradicionais de estudo, tais como harmonia e contraponto,
disciplinas aplicáveis apenas à música ocidental entre o período da
Renascença e a última fase do período romântico deveriam ser
absorvidos nessa conexão, pela teoria do texto musical e deveriam,
então, perder seu significado como especializações distintas ou
independentes (KOELLREUTTER, 1977, §25, grifos meus).

Justifico a inclusão do contraponto como conteúdo integrante e da canção
brasileira como repertório. Entendo a disciplina de Contraponto como complementar à
própria teoria da Harmonia. Diversos tratamentos melódicos eminentemente
contrapontísticos modificaram e expandiram a harmonia pela incorporação vertical de
notas estranhas ao acorde como a suspensão e o retardo não resolvidos (SANTOS,
2010). Penso que essa verificação já ajuda a avaliar o quanto a própria história da
harmonia depende da história do contraponto e, portanto o quanto é estranho que tais
teorias ainda não sejam amplamente vinculadas durante a formação superior9.
A decisão por adotar a canção popular brasileira como repertório foi tomada a
partir dos resultados da minha pesquisa de mestrado a qual identificou tanto a
importância epistemológica de utilizar um repertório musical próximo do contexto dos
estudantes como uma forma sociológica de repensar o conhecimento através de nossas
próprias referências culturais (SANTOS; MENESES, 2010) quanto por causa da
confirmação disso nos depoimentos dos estudantes que entrevistei no curso em que
presentemente ensino, os quais relataram pouca “utilização do repertório brasileiro de
diferentes estilos [como] uma forma de aproximação do solfejo com o cotidiano
musical, valorizando a música nacional” (TEIXEIRA, 2011, p. 89).

9

O Núcleo Docente Estruturante da Licenciatura em Música da UFC, do qual sou membro, está
projetando a integração dessas duas disciplinas.
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Em relação à expectativa da presente pesquisa de trabalhar com possibilidades
interdisciplinares de ensino, sei que, apesar da existência de entendimentos controversos
ou mesmo das múltiplas reapropriações do significado do termo interdisciplinaridade, o
interesse em integrar disciplinas no ensino de música não é novo. Entretanto, tenho
encontrado principalmente três modalidades de pesquisas neste setor. Escritos que se
preocupam com a gênese da interdisciplinaridade em educação e sua relação com
paradigmas científicos que provocam uma ampla discussão a respeito do sistema
educativo por disciplinas (LIMA, 2007; SOUZA, 2002). Estudos que visam constatar
espécies de atividades musicais que seriam interdisciplinares desde a origem e, portanto,
mais se redescobrem como fortemente relacionadas entre si como o canto e a
fonoaudiologia, a performance e a interpretação (AMATO, 2010; LIMA, APRO e
CARVALHO, 2006). E pesquisas que se preocupam em relatar possibilidades
interdisciplinares de música, inclusive entre licenciaturas, mas envolvendo outros
campos de conhecimento como a física, a matemática, a administração e a fisioterapia
(KLEBER; CACIONE, 2010; BRAGA, 2014). Todas são relevantes e interessantes,
mas o interesse desta pesquisa é o de tentar apresentar possibilidades intencionais de
ensino interdisciplinar, incluindo somente saberes musicais.
Numa recente pesquisa que realizei, identifiquei algumas ementas que
demonstram minha mesma intenção (UFPB, 2014; UnB, 2014; UFSCar, 2014), contudo
não encontrei propriamente nenhum documento ou relato de experiência que se
detivesse em desenvolver, discutir, implementar e tornar público alternativas didáticas
interdisciplinares somente entre saberes musicais.

1.2 Importância da pesquisa

Apresento quatro argumentos na expectativa de justificar este trabalho. Em sua
pesquisa recentemente concluída, a professora Marisa Fonterrada (2014) investigou
procedimentos criativos em educação musical no Brasil no ensino básico, superior,
privado ou oferecido por iniciativas não governamentais. O resultado indicou que os
professores de música acham importante implementar atividades criativas, mas não
sabem como fazer. Além disso, a referida pesquisa concluiu que a produção do
conhecimento acadêmico nessa área é muito pequena, dado o número reduzido de
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artigos disponibilizados pelos periódicos da ANPPOM10 e ABEM11 e de dissertações e
teses sobre “criação musical” e “improviso” procuradas no Portal da Capes. Portanto,
minha decisão por pesquisar atividades didáticas que incluem a elaboração de arranjos
pode favorecer a ventilação de reflexões sobre mobilizações criativas no ensino de
música.
O segundo argumento constitui-se a partir da necessidade identificada por
Otutumi (2013, p. 16) de materiais didáticos que articulem propostas de ensino que
superem o modelo tradicional verificado em parte pelo “uso predominante de repertório
da música erudita [...] e pouco uso de repertório da música popular brasileira [e pelo]
ensino fragmentado da música”, possivelmente superável a partir de uma proposta
interdisciplinar.
O terceiro argumento parte do resultado das pesquisas de Klein (1998, p. 118)
que indica as visões dos professores acerca de características diferenciais dos estudantes
engajados em um ambiente interdisciplinar de aprendizado já na década de 90.

Proponentes da instrução interdisciplinar também fazem outras
reivindicações sobre o aprendizado. Eles argumentam que os alunos
estão mais motivados, mais capazes de lidar com questões e
problemas complexos, e mais engajados em pensamentos de nível
mais alto. Eles aprendem a ver conexões e a lidar com a contradição.
Mostram mais criatividade e atenção [...] além de ganhar perspectiva
em relação às disciplinas.

O último argumento toma como referência os resultados da pesquisa de Souza
(2002, p. 28), que realizou entrevistas com “onze professores da Rede Oficial de Ensino
da cidade de Goiânia, visando entre outros objetivos identificar o nível de
conscientização a respeito da interdisciplinaridade entre profissionais da área de artes”.
De acordo com a análise quantitativa realizada, a autora verificou que a maioria dos
entrevistados considera importante a aplicação de procedimentos interdisciplinares,
contudo não consegue fundamentar a sua opinião. De modo indutivo, isto significa que
tais procedimentos, embora muito afamados, não são claramente compreendidos e que
minha pesquisa pode ser útil ao aproximar um embasamento mais sólido de

10
11

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música.
Associação Brasileira de Educação Musical.
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interdisciplinaridade de alternativas concretas de experimentação no âmbito do ensino
de música.

1.3 Público alvo envolvido na pesquisa

O público alvo a ser diretamente envolvido na pesquisa é o estudante de
Licenciatura em Música da Universidade Federal do Ceará. Avalio a formação musical
superior cearense como voltada para o ensino de jovens e adultos cuja aproximação com
a música foi constituída por experiências extraescolares relacionadas às veiculações
midiáticas (rádio, televisão, internet), à procura por publicações de autoaprendizagem, à
frequência em shows e/ou concertos, à invenção de grupos musicais populares, às
vivências em bandas marciais, ao acesso a práticas instrumentais de concerto
promovidas por alguns projetos públicos, à inserção da música vocal e instrumental nas
múltiplas manifestações de caráter religioso, ao acesso a práticas corais subsidiadas por
órgãos privados, públicos ou mantidos por atividades de extensão universitária e ao
modo de incorporação subjetiva do ambiente musical que a família oferece aos parentes
que lhe são dependentes.
A representação dos estudantes universitários que tiveram acesso a escolas de
música disponibilizadas pela iniciativa privada é muito reduzida no nosso contexto
(TEIXEIRA, 2012). Portanto, os benefícios desta pesquisa para a formação do estudante
são impulsionados pela “preocupação de melhor preparar os alunos para futuras e
efetivas ações profissionais” (TANAKA, 2010, p. 2) e a desenvoltura com a prática de
arranjos musicais é uma habilidade importante do ponto de vista da futura atuação
profissional, para aumentar as possibilidades de adaptação do licenciado ao contexto da
escola, ao acervo disponível de instrumentos musicais e às expectativas musicais dos
seus respectivos alunos em cada ambiente de ensino. Do ponto de vista do percurso de
formação musical desse profissional, o exercício de arranjamento requisita um ambiente
de aprendizado que se constitui de maneira interdisciplinar, além de favorecer um
cuidado técnico intencional com o resultado estético dos grupos musicais em que tais
licenciandos estejam inseridos.
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1.4 Objetivos da pesquisa e metodologia utilizada

O objetivo geral desta tese se configura na perspectiva de elaborar e discutir
alternativas didáticas que utilizam a produção e o solfejo de arranjos integrados a
estudos de harmonia e contraponto e tomam a canção popular brasileira como repertório
de referência. Trata-se de uma pesquisa aplicada (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009) com
abordagem metodológica qualitativa (GOLDENBERG, 1997) cujo objetivo descritivo
(TRIVIÑOS, 1987)

permite reflexões amparadas pelos procedimentos da pesquisa

ação (KEMP, 1995).
Utilizo pesquisas que registram insatisfações de professores brasileiros com o
ensino tradicional fragmentado de música (OTUTUMI, 2013) como uma amostra a
comparar teoricamente com meus experimentos docentes interdisciplinares. Essa
comparação me ajuda a elaborar uma proposta prática de ensino às minhas turmas de
harmonia II e III, desenvolvida durante os semestres de 2013/II e 2014/I. Utilizando
alguns recursos característicos da pesquisa ação (DUARTE; BARROS, 2005), me reuni
com o grupo em que realizei a aplicação dos experimentos didáticos que proponho
registrar, elaborar e descrever neste trabalho, na perspectiva de promover um ambiente
curricular participativo. Reflito e modifico parte de minha prática docente a partir dos
relatos discentes das impressões a respeito de uma sistemática de trabalho que
favorecesse um processo de ensino musical interdisciplinar e acrescento minhas
próprias avaliações a respeito dos avanços e insucessos dos experimentos realizados.
A partir dessa orientação geral, trabalho com três objetivos específicos.
Primeiro, construo um referencial epistemológico que mostre novas concepções a
respeito do valor da teoria – em especial da harmonia – no ensino de música e apresente
pesquisas recentes acerca de estratégias de aprendizagem destinadas ao público adulto
replicáveis na licenciatura. Mobilizo essa expectativa exploratória (GIL, 2007) através
da pesquisa bibliográfica (FONSECA, 2002). Amparado pelos mesmos recursos
metodológicos, apresento em seguida concepções de interdisciplinaridade no grande
campo da educação e pesquisas interdisciplinares atuais envolvendo estudos musicais.
Por fim, após a apresentação do capítulo que sugere experimentos didáticos
interdisciplinares, mostro os resultados da aplicação de tais recursos, posteriormente
modificados a partir de reflexões a respeito de sugestões curriculares implementadas por
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intermédio da participação dos estudantes. Para atingir a este objetivo, utilizo a Pesquisa
Ação (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009).

1.5 Principais autores mobilizados

Elenco agora os autores que me ajudam a arrecadar o suporte teórico que
orienta minha elaboração de sugestões didáticas interdisciplinares entre disciplinas
musicais.
No que diz respeito à sistemática de produção de arranjos, retomo os conceitos
de “discriminação” e “inferências” de Gordon (2000) para procurar tornar a minha
abordagem mais clara, para que os ganhos técnicos sejam mais sensivelmente
angariados pelos estudantes e para diminuir o risco de que a interdisciplinaridade torne
o processo de ensino confuso.
Quanto à alternativa móvel de solfejo adotado como componente
interdisciplinar nesta pesquisa, apresento os termos em que Goldemberg (2000) valida
tal orientação metodológica. Posto que o solfejo móvel seja adotado pelo plano
pedagógico da licenciatura em que leciono, meu intuito é potencializar e não fragilizar a
orientação pedagógica das turmas da disciplina de Harmonia com as quais realizo os
experimentos.
Carvalho (2009), Green (2008), Lacorte e Galvão (2007) e Bollos (2009)
também influenciam a forma como trato a interdisciplinaridade e a constituição de um
ambiente mais favorável à criação ao me despertarem a vontade de procurar um
processo educativo que inclua estratégias informais de aprendizado ligadas a
agrupamentos musicais populares, replicável no ensino formal. Dada a qualidade com
que se pode aprender música fora da escola, tal esforço parece-me caro por demonstrar
a validade complementar do ato de “tirar música de ouvido”, do método da “tentativa e
erro” e outras estratégias adjacentes em adição à leitura musical e ao conhecimento de
teoria dentro do processo de letramento por favorecem uma postura criativoexperimental na elaboração dos arranjos.
Isto significa que, nesta tese, a interdisciplinaridade que proponho entre
solfejo, harmonia, contraponto e arranjo leva em consideração a música popular tanto
como repertório de referência familiar aos estudantes quanto como ambiente cultural
com estratégias de aprendizado próprias e replicáveis no ensino formal.
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Nos ambientes informais de aprendizado, os músicos desenvolvem formas de
aprender uns com os outros. Eles começam também a estabelecer um cotidiano e um
método de estudo que muitas vezes trazem bons resultados. Menciono isto como
estopim da analogia de que no ensino superior não pode ser diferente.
Otutumi (2013, p. 67), autora ligada ao ensino da disciplina de Percepção
Musical, portanto ao ensino formal, apresenta em sua recente tese a necessidade do
estudante construir uma “autorregulação” da sua aprendizagem. Enunciá-la nesta
pesquisa parece-me importante na medida em que a autora sustenta que a
autorregulação “pode ser ensinada”. Otutumi (2008) já apresentava uma série de
características ligadas ao ensino tradicional de música que também serão usadas como
referência do modelo disciplinar em relação a minhas tentativas interdisciplinares.
No entanto, a revisão bibliográfica apresentada em minha tese não contempla
os autores que propõem apresentar a teoria elementar, o solfejo, a harmonia tonal, o
contraponto ou técnicas de produção de arranjos. Sustento esta decisão baseado na
justificativa de que a lógica disciplinar por subcampo dificilmente está ausente nesses
livros. Cada autor, tradicionalmente, tende a cuidar do âmbito disciplinar que foi se
constituindo dentro de cada área de conhecimento, porque essa especialização é o que se
espera de livros didáticos que objetivam tratar de um assunto com profundidade.
No âmbito formativo, é através do conjunto multidisciplinar revestido de uma
lógica sequencial cartesiana, do mais simples para o mais complicado (DESCARTES,
1989), que a integralização curricular da escola procura promover suporte a novos
aprendizados. No ensino musical universitário, por exemplo, o exercício da criação de
arranjos tende a ser no mínimo desaconselhado antes do estudo das disciplinas de
harmonia e contraponto. Entretanto, a profusão dessa lógica sequencial de disciplinas a
percorrer enquanto trajetória curricular ajuda-me a pensar que a dificuldade não está em
encontrar referências, livros e métodos em abundância que versem sobre cada um dos
saberes listados, mas em confirmar a possibilidade de melhorar o aprendizado a partir
de uma reunião interdisciplinar que não se mantenha, apesar dos esforços,
multidisciplinar. Portanto, minha hipótese é a de que uma interdisciplinaridade como a
que me empenho em desenvolver no ensino de música é possível e mais vantajosa que o
ensino disciplinar exclusivo.
Neste sentido, Klein (1998), Souza (2002), Lima (2007) e Amato (2010)
mostram-se mais próximos do objetivo desta pesquisa. As autoras preocupam-se em
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mostrar a aparentemente sutil, mas marcante, diferença entre interdisciplinaridade,
multidisciplinaridade e outros conceitos adjacentes.

Por ser a música uma arte multidisciplinar, os educadores musicais
pressupõem sempre estar agindo sob bases interdisciplinares, o que
muitas vezes não é real. Sendo assim, é importante que se tenha bem
definido o significado da palavra interdisciplinaridade, o seu sentido
para a educação, e qual a sua abrangência para o ensino e a pesquisa
musical, a fim de que se possa fazer uso correto desse manancial, que
dia-a-dia se integra à epistemologia contemporânea (LIMA, 2007, p.
51-52).

No mesmo sentido, ao procurar pesquisas que começam a contribuir para uma
ressignificação do ensino por disciplinas no ensino de música, encontro e apresento
Lima (2006), Lima (2009), Kleber e Cacione (2010) e Braga (2014) por ajudarem a
desvelar as múltiplas possibilidades de interdisciplinaridade na formação musical, com
a vantagem de favorecerem minha constatação de que pouco se discute
interdisciplinaridade e criatividade apenas entre saberes musicais, devido, em parte, à
pressuposição de integração disciplinar baseada na multidisciplinaridade citada no
parágrafo anterior, e, em parte, às múltiplas combinações investigativas que
efetivamente se abrem para o pesquisador da interdisciplinaridade musical.
Freitas (2012) e Collura (2006) ajudam a revelar o nível de subjetividade e a
forma de construção eminentemente social das lógicas da teoria musical interpretada
como verdadeira e natural, respectivamente sob uma apreciação por um lado sócioepistemológica e por outro, histórica da teoria da harmonia funcional.
Mattos (2014) demonstra a utilização de cantigas folclóricas como cantus
firmus na elaboração de melodias independentes. Considerar temas populares como
cantus firmus ajuda-me a observar as possibilidades de tratamento contrapontístico
dentro do repertório utilizado nesta pesquisa: a canção popular brasileira.
Santos (2010) reitera outra possibilidade apresentada por Mattos (2014) e que
também

aproveito

nesta

pesquisa:

a

alternativa

de

pensar

contrapontisticamente de forma integrada a partir de uma cifragem guia.

harmônica

e
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1.6 Temática dos capítulos

Após este capítulo inicial de introdução e o segundo, destinado à Metodologia,
apresento, no terceiro capítulo um suporte teórico que ajuda a orientar minhas propostas
pedagógicas na perspectiva do aperfeiçoamento de ensino musical de adultos. Primeiro,
construo um referencial epistemológico que mostre novas concepções a respeito do
valor da teoria da harmonia funcional no ensino de música (FREITAS, 2012). Depois,
apresento uma pesquisa acerca de estratégias de aprendizagem destinadas ao público
adulto replicáveis na licenciatura envolvendo a gestão colaborativa do aprendizado e a
reflexão (CHAIB, 2006).
Ainda no terceiro capítulo, mostro o solfejo móvel como um dos meios de
musicalização e desenvolvimento da percepção musical de adultos (GOLDEMBERG,
2000); discuto sobre a relação entre o referido solfejo e prática instrumental (FREIRE,
2008); antecipo uma tentativa própria de mobilizar esforços interdisciplinares aliando o
solfejo relativo à análise gradual, a ser retomada no final do capítulo 5.
Faço também um breve estudo dos conceitos de “discriminação” e “inferência”
desenvolvidos na Teoria da Aprendizagem Musical (GORDON, 2000) e mostro de que
forma eu os aproveito esta pesquisa. Em seguida, detenho-me a autores ligados ao
aprendizado informal no ambiente da música popular na expectativa de incluir
estratégias informais de aprendizado no ensino superior e, por fim, registro a
importância de procurar orientar os estudantes em seus processos de “autorregulação da
aprendizagem” (OTUTUMI, 2013).
O capítulo quarto é destinado a uma revisão de literatura que tanto contemple
uma apreciação das concepções de interdisciplinaridade no grande campo da educação,
quanto inclua uma mostra das pesquisas interdisciplinares atuais envolvendo a formação
musical.
O quinto capítulo sugere trinta e três experimentos didáticos elaborados por
mim e influenciados pelo suporte teórico apresentado nos capítulo três e quatro. Tais
experimentos são usados como referência para posterior avaliação das efetivas
possibilidades interdisciplinares entre Harmonia, Contraponto, Solfejo e Arranjo. Os
exercícios interdisciplinares propostos aos estudantes são mobilizados por repertório
musical popular brasileiro por eles sugerido.
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O capítulo seis, por fim, apresenta o modo como comecei e modifiquei minhas
proposições interdisciplinares, a partir da contribuição dos estudantes, além de procurar
fazer uma avaliação dos resultados da aplicação de tais proposições. O capítulo
desfecha-se ao incluir uma reflexão sobre o meu aprendizado durante este percurso de
pesquisa. Trata-se de um capítulo norteado pela concepção de que “as trocas de
experiências são fundamentais em um trabalho interdisciplinar – os registros, as
recorrências [e] os fracassos” (LIMA, 2007, p. 60).
A seguir, começo o segundo capítulo tratando da Metodologia. Reapresento as
etapas do trabalho adiantadas nesta introdução, mas tentando abordar com mais detalhes
os recursos metodológicos que considerei mais apropriados.
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2 METODOLOGIA

Para desenvolver este capítulo, me oriento pela premissa de que existe uma
relação inalienável entre os objetivos de um trabalho científico e os procedimentos
metodológicos capazes de facilitar o alcance daqueles objetivos. Nesse sentido, é mais
esclarecedor se buscar correlacionar de modo imediato os objetivos desta pesquisa às
abordagens e ferramentas metodológicas que pareceram melhor ampará-los.
No mesmo sentido, a concepção de trabalho da qual parto para me ajudar a
lidar com a metodologia científica, no âmbito das ciências humanas vinculadas ao
ensino de música, procede da ideia de que não é a pesquisa que precisa se adequar aos
métodos utilizados, aos objetivos, às ferramentas, às abordagens e aos recursos de
análise à disposição na vasta literatura que propõe esquadrinhar as múltiplas
possibilidades de organização metodológica do trabalho cientifico. Antes, cada
procedimento

metodológico,

estabelecido

pelas

bibliografias

que

tratam

especificamente do assunto, é que precisa ser adaptado à pesquisa de modo a atender às
expectativas de abordagem, resolução, investigação e administração do problema
proposto.
O objetivo geral desta tese se configura na perspectiva de elaborar e discutir
alternativas didáticas interdisciplinares, as quais utilizam a produção e o solfejo de
arranjos musicais integrados a estudos de harmonia e contraponto, tomando a canção
popular brasileira como repertório de referência. Portanto, trata-se de uma pesquisa
aplicada (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 34) por procurar gerar “conhecimentos
para aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos” além de envolver
“interesses locais”. A produção dessa tese busca elementos de reflexão e intervenção
docente, portanto de aplicação prática em sala de aula, lida com o problema da
interdisciplinaridade no ensino formal de música e o público alvo diretamente envolvido
na pesquisa é o estudante de licenciatura em música da Universidade Federal do Ceará.
O ponto de partida é então um interesse local. A turma que anuiu e colaborou com a
pesquisa foi a que cursou Harmonia II e III, disciplinas semestrais, no segundo semestre
do ano de 2013 e no primeiro semestre do ano de 2014 .
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A abordagem qualitativa atende melhor ao objetivo geral desta tese já que,
enquanto agente formador que procura modificar e refletir sobre sua prática docente,
sinto-me um pesquisador que é

ao mesmo tempo o sujeito e o objeto de suas pesquisas, [e cujo]
conhecimento [...] é parcial e limitado. [Além disso], o objetivo da
amostra [qualitativa] é de produzir informações [...] ilustrativas: seja
ela pequena ou grande, o que importa é que ela seja capaz de produzir
novas informações (SILVEIRA; CÓRDOVA, 2009, p. 32).

Portanto, os trinta e três exemplos constantes no capítulo 5, referente aos
experimentos didáticos interdisciplinares, ajudam a configurar a abordagem
metodológica de que faço uso, além de especificar o objetivo descritivo dessa parte de
pesquisa, devido à elaboração de ilustrações que buscam descrever fatos e fenômenos
de determinada realidade (TRIVIÑOS, 1987) vinculada a possibilidades de
planejamento de aula e discussões com os estudantes.
Para planejar a execução do objetivo geral, me beneficio de procedimentos da
Pesquisa Ação (DUARTE; BARROS, 2005). Numa Pesquisação, como também é
conhecida, o grupo que participa na pesquisa não apenas sabe que está sendo
investigado como conhece os objetivos da pesquisa e contribui sugerindo alterações em
pelo menos parte do processo de sua realização. Portanto, a referida metodologia
implica o engajamento do pesquisador com as pessoas do grupo e com o ambiente
investigado. Nesse contexto, tal pesquisa tem o propósito de contribuir para solucionar
alguma dificuldade ou um problema real em benefício do grupo pesquisado.
Pesquisando nesse universo qualitativo de motivos, aspirações, valores e
atitudes pedagógicas (MINAYO, 2001), obtive uma pesquisa ação em duas
perspectivas.
A primeira perspectiva é desenvolvida reflexivamente no quinto capítulo dessa
tese, a partir de minhas pesquisas e experiências docentes. Nele, apresento um
levantamento de critérios que orienta a insatisfação dos professores com o ensino
tradicional fragmentado de música, proponho algumas abordagens interdisciplinares e
avalio teoricamente o potencial didático dessas abordagens em relação às noções de
ensino tradicional das disciplinas de Percepção e Solfejo (OTUTUMI, 2008),
Contraponto (CURY, 2007) e Harmonia (FREITAS, 2012).
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A segunda perspectiva de pesquisa ação é contemplada no sexto capítulo, no
qual centro as atenções nas interações com o grupo social em que realizo a aplicação
dos referidos experimentos didáticos. Neste capítulo, falo sobre o perfil geral das
disciplinas de Harmonia II e III, nas quais procurei trabalhar de modo interdisciplinar
durante o segundo semestre do ano de 2013 e o primeiro semestre do ano de 2014.
Também colho relatos discentes das impressões do processo interdisciplinar constituído
por mim, acrescentando minhas próprias avaliações a respeito dos avanços e insucessos
dos experimentos realizados.
Não pretendo relatar variantes observadas no aprendizado da referida turma de
Harmonia, submetendo os mesmos estudantes ora às abordagens didáticas tradicionais,
ora de acordo com minhas proposições didáticas. De modo dessemelhante, comparo os
resultados da crítica de outros professores em relação às concepções tradicionais de
ensino de música com os resultados que alcancei com minhas tentativas
interdisciplinares. Essa expectativa comparativa é operada de modo reflexivo no
capítulo cinco e dentro do processo de ensino no capítulo seis.
Portanto, o sexto capítulo também atende ao objetivo de investigar como os
processos interativos decorrentes dos meus experimentos interdisciplinares de ensino
modificaram minha prática docente. Embora a ênfase no ensino possa ser percebida em
minha pesquisa, a preocupação em não me tornar unilateral nessa investigação foi outro
fator que me levou a utilizar elementos do procedimento metodológico da pesquisa
ação.

A investigação ação começa com a tomada de consciência [...] da
existência de um problema que parece ser um impedimento para que
as coisas decorram como desejado – há um reconhecimento de uma
lacuna entre a prática que se pretende e o que se verifica na realidade
[...] O investigador pode estar profundamente envolvido na atividade
que está a ser investigada e, neste sentido, fazer uma auto avaliação
[Nesse sentido, atividade docente] envolve uma forma de intervenção
claramente identificável (KEMP, 1995, p. 114, 20).

Apesar de que uma pesquisa ação comumente começar a partir de reflexões e
inquietações docentes, tal procedimento torna imprescindível a participação do grupo
envolvido nas modificações realizadas, uma monitoração dos resultados da intervenção
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e avaliações individuais e em grupo dos resultados do processo didático em construção
(KEMP, 1995).

A pesquisa ação é um tipo de investigação social com base empírica
que é concebida e realizada em estreita associação [...] com a
resolução de um problema coletivo no qual os pesquisadores e os
participantes representativos da situação ou do problema estão
envolvidos de modo cooperativo ou participativo (THIOLLENT,
1988).
A pesquisa ação pressupõe uma participação planejada do pesquisador
na situação problemática a ser investigada. O processo de pesquisa
recorre a uma metodologia sistemática, no sentido de transformar as
realidades observadas, a partir da sua compreensão, conhecimento e
compromisso para a ação dos elementos envolvidos na pesquisa
(FONSECA, 2002, p. 34).

O grupo que participou das experimentações e modificações do processo de
ensino, tendo em vista os planejamentos de intervenção didática que expus no capítulo
5, foi a turma de Harmonia II e III que cursou as referidas disciplinas durante o segundo
semestre de 2013 e primeiro semestre de 2014, no curso de Licenciatura-Música da
UFC. Destaco que eu ministrei tais disciplinas.
A participação dos estudantes durante esses dois semestres de trabalho se deu
em três momentos: no final da disciplina de Harmonia II, avaliando a disciplina; no
início da disciplina de Harmonia III, sugerindo modificações; e no final da disciplina de
Harmonia III, avaliando os avanços metodológicos.
A expectativa participativa de discutir junto aos estudantes possibilidades de
modificação dos processos metodológicos de ensino nos quais eles próprios estão
envolvidos não comportaria propriamente utilizar o recurso das entrevistas. Por isso,
prefiro chamar aqueles três momentos de participação dos estudantes na estruturação
das estratégias didáticas de reuniões, embora eu tenha usado um procedimento próximo
da definição de “Entrevista em grupo” dada por Silveira e Córdova (2009, p.73) em que
os estudantes da turma “respondem simultaneamente às questões, de maneira informal
[mas, cujas] respostas são organizadas posteriormente pelo entrevistador, numa
avaliação global”.
Os instrumentos acessórios utilizados para auxiliar neste fim foram o gravador
e o bloco para anotações. O roteiro das discussões inclui os seguintes temas:
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a) Percepções do grupo a respeito do trabalho desenvolvido na disciplina de
Harmonia II (semestre 2013/II)
b) Sugestões dos alunos de alterações em relação à proposta metodológica e aos
prazos de entrega dos trabalhos (semestre 2013/II)
c) Impressões e comentários em relação às mudanças verificadas no decorrer da
disciplina de Harmonia III (semestre 2014/I)
d) Minhas reflexões avaliativas e autoavaliativas (semestre 2013/II e 2014/I)
Para analisar os dados colhidos no decorrer dessas reuniões utilizo a técnica de
análise de conteúdo. A análise de conteúdo é uma técnica de pesquisa que possui
características metodológicas de objetividade, sistematização e inferência. Ela
representa um conjunto de técnicas de análise quantitativa ou qualitativa das
comunicações que visa a obter indicadores que permitam a inferência de conhecimentos
relativos às condições de produção e recepção de mensagem.
Do ponto de vista operacional, a análise de conteúdo inicia pela leitura das
falas, realizada por meio das transcrições de entrevistas, depoimentos e documentos. Em
sentido lato, o tratamento desses dados se dá pelo estabelecimento de relações das
estruturas semânticas com as estruturas sociológicas dos enunciados e pela articulação
da superfície dos enunciados dos textos com os fatores que determinam suas
características psicossociais e culturais. Em sentido stricto, existem várias modalidades
de análise de conteúdo. Dentre elas a análise temática é considerada por Silveira e
Córdova (2009) como a mais apropriada em investigações qualitativas como esta.
A análise temática trabalha catalogando afirmações a respeito de determinado
assunto em núcleos temáticos que possam interessar presente ou posteriormente. Tal
análise comporta relações que podem ser graficamente representadas por meio de uma
palavra, frase ou resumo. “A análise temática consiste em descobrir os núcleos de
sentido que compõem uma comunicação cuja presença ou frequência signifique
alguma coisa para o objetivo analítico visado” (MINAYO, 2007, p. 316, grifos da
autora).
Devido a essa necessidade de selecionar os núcleos de sentido que interessem
ao objetivo de pesquisa em andamento, é importante ressaltar que trabalhei restringindo
a amostragem. Segundo Bardin (2009, p.123), “nem todo material de análise é
susceptível de dar lugar a uma amostragem e, nesse caso, mais vale abster-nos e reduzir
o próprio universo” de possibilidades de exploração temática a que o discurso dos
estudantes entrevistados puder se prestar. Nesse sentido, na amostragem que apresento
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no capítulo seis (subtítulo 6.4) foca em falas que atendem da forma mais direta possível
ao roteiro de discussão proposto acima.
Como preparação e fundamentação para o desenvolvimento dos capítulos 5 e 6,
acima especificados, os capítulos 3 e 4 ajudaram-me a atender aos requisitos
delimitados pelos outros dois objetivos específicos.
O segundo objetivo específico, abordado no capítulo 3, é procurar construir um
referencial epistemológico que mostre novas concepções a respeito do valor da teoria –
em especial da harmonia funcional – no ensino de música e apresente pesquisas recentes
acerca de estratégias de aprendizagem destinadas ao público adulto replicáveis na
licenciatura em música. Trata-se de uma parte da pesquisa com objetivo exploratório
alcançado através dos procedimentos da pesquisa bibliográfica.
A pesquisa exploratória procura proporcionar maior familiaridade com o
problema investigado, com vistas a torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses.
Essa pesquisa pode envolver levantamento bibliográfico, entrevistas com pessoas que
tiveram experiências práticas com o problema pesquisado e análise de exemplos que
estimulem a compreensão (GIL, 2007). Na presente tese, há uma relação específica
entre a pesquisa exploratória e a pesquisa bibliográfica. Para Gil (2007), os exemplos
mais característicos desse tipo de pesquisa são as investigações sobre ideologias ou
aquelas que se propõem à análise das diversas posições acerca de um problema.

A pesquisa bibliográfica é feita a partir do levantamento de referências
teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos,
como livros, artigos científicos, páginas de web sites. Qualquer
trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto.
Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas
com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios
sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA,
2002, p. 32).

No capítulo 4, amparado pelos mesmos recursos metodológicos que ajudaram
na produção do capítulo 3, busquei passar a apresentar diversas concepções de
interdisciplinaridade no grande campo da educação, além de pesquisas interdisciplinares
atuais envolvendo estudos musicais.
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A seguir, mostro um mapeamento que pode ajudar a verificar e compreender
de modo estrutural a relação entre os objetivos, a metodologia utilizada e os capítulos
destinados a tratar dos assuntos necessários ao desenvolvimento desta tese.

Mapa dos objetivos, metodologias e capítulos correspondentes.

Abordagem: Qualitativa
Natureza: Aplicada

OBJETIVO

METODOLOGIA

CAPÍTULO

Valor da teoria e estratégias
de aprendizado musicais
(Específico)

BIBLIOGRÁFICA

III

BIBLIOGRÁFICA

IV

Alternativas interdisciplinares
de Ensino de Música
(Geral)

PESQUISA AÇÃO

V

Aplicações pedagógicas e
modificações participativas
(Específico)

PESQUISA AÇÃO

VI

Concepções interdisciplinares
na Educação e envolvendo
Ensino de Música
(Específico)
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3 TEORIA E PRÁTICA EM APRENDIZAGENS MUSICAIS

3.1 O valor das teorias da Harmonia na formação musical

Um dos objetivos desse capítulo é procurar construir um referencial
epistemológico que mostre e avalie o impacto de novas concepções a respeito do valor
das teorias da harmonia no ensino de música.
Historicamente, o uso do termo “harmonia” é diversificado e as teorias que
acompanham seu uso procuram abarcar a realidade harmônica de modo a serem
suficientes para compreendê-la. Tais teorias tendem a orientar a ideia de “função
harmônica” em sentido intrínseco ao texto musical, sem considerar a validade e
necessidade de contemplar a interferência de outras funções com que a harmonia se
interliga como a psicológica, a social e a pedagógica de seu estudo. O resultado disso é
o advento da ideologia de que a Harmonia basta-se a si mesma e a extensão da verdade
teórica constituída não depende de outros elementos externos.
Collura (2006) e Freitas (2012) ajudam a revelar o nível de subjetividade e a
forma de construção eminentemente científica das lógicas das teorias harmônicas
interpretadas como verdadeiras e naturais, respectivamente sob uma apreciação histórica
e sócio-epistemológica do estudo de harmonia. Os limites do conhecimento sobre
harmonia conduzem-me à necessidade de redimensionar os programas das disciplinas
de Harmonia na perspectiva de incluir propostas experimentais de exploração desse
universo em perpétua reconstrução.
Procurando entender o conceito de harmonia, Collura (2006) constata que a
aplicação do termo foi mutável no decorrer das épocas. Na tradição pitagórica, tratou-se
de um fenômeno físico acústico propiciador de um modelo metafísico de representação
racional do universo. Na Idade Média, era aplicado à melodia, tratando das
consonâncias e dissonâncias entre os intervalos melódicos. No século XV, foi reportado
a critérios sintáticos que regulam os encontros simultâneos dos sons em música. No
século XVI, se estabelece definitivamente a harmonia composta por acordes de pelo
menos duas terças sobrepostas. No século XVIII, Rousseau indica a existência de uma
teoria de encadeamento de acordes.
No entanto, a primeira forma sistemática de estudar harmonia com a finalidade
de aprender a arte da composição, segundo Collura (2006), foi a partir do baixo cifrado,
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procedimento que utiliza numerações para indicar os intervalos que, sobrepostos ao
baixo, formam o acorde. Ocorre que o baixo cifrado não explica o significado de cada
nota em relação a um acorde, além de não explicar nada sobre o acorde em relação à
progressão. É a esse argumento que o referido autor recorre para sustentar que o baixo
cifrado não foi propriamente uma teoria da harmonia.
As três principais teorias da harmonia tonal apontadas por Collura (2006)
datam do século XVIII e XIX. Em 1722, a Teoria de Rameau introduz os conceitos de
dominante, subdominante e tônica. Contudo, Rameau só queria com esses conceitos
categorizar tipos de acorde; um acorde com sétima, mesmo que construído sobre a
fundamental do segundo grau, por exemplo, era considerado pelo referido teórico como
uma dominante. Uma tríade com uma sexta acrescentada era uma subdominante. Em
1817, a Teoria dos Graus de G. Weber estabeleceu conexão entre o baixo fundamental
de cada grau escalar e a sobreposição de terças das tríades e tétrades que configuram o
campo harmônico. Em 1887, Riemann entendeu que a complexidade da compreensão
da linguagem harmônica em uso requisitava uma justificação funcional. Neste sentido, a
Teoria Funcionalista de Riemann propõe a existência de três acordes referenciais –
tônica, subdominante e dominante – de modo a contemplar, com a coleção de notas
extraídas desses acordes, os sete graus do campo harmônico. A partir disso, passa a
relacionar esses acordes com seus vizinhos de terça, mostrando suas dominantes
individuais e a conduzir sua teoria até que as implicações cromáticas e o
enfraquecimento do sentido tonal passassem a requisitar novas ferramentas de análise
harmônica para propostas estéticas alheias ao idioma tonal (COLLURA, 2006).
Penso que o interesse sobre aquela forma de Rameau ler os processos
harmônicos tonais em relação às transformações que os conceitos de tônica,
subdominante e dominante vão sofrer com a Teoria dos Graus e a Teoria Funcionalista é
justificado pela demonstração que oferece a respeito do caráter inventado e provisório
da teoria. E essa postura é fundamental, mesmo na reconstrução do conhecimento, ou
seja, no aprendizado de um processo musical delineado pela história.
Rever brevemente a trajetória dessas leituras dos processos harmônicos ajuda
também a observar a tendência hegemônica de uma vertente teórica, o desejo implícito
de se apropriar de um fenômeno através de uma lente que se pretende insubstituível.
Dominante e subdominante são, para Rameau, formas acordais, não são ainda graus ou
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funções, mas para Rameau, um acorde já constitui, por si mesmo, uma entidade dada e
compreensível de um ponto de vista puramente musical.
Interessado em um processo formativo que dê espaço para a reflexão autônoma
aos nossos estudantes, mostrarei a seguir a visão de Freitas (2012) sobre o perigo de
desvincular das realidades sociais, psicológicas e culturais dos sujeitos a compreensão
dos processos harmônicos.
Em artigo intitulado “Da harmonia pela harmonia: sobre formalismo e seus
impactos na ideia de harmonia funcional”, Freitas (2012, p. 11) estranha enfaticamente
que o caráter lógico e racional do estudo da harmonia chegue a ostentar uma pretensa
capacidade de determinar tanto suas próprias leis quanto alguns efeitos psicológicos
subsequentes ao uso das funções tonais. Para o autor, alimentar a possibilidade de uma
compreensão harmônica autônoma ajudaria a impedir considerações contextuais que
incluíssem o sentido de “função” na perspectiva social e psicológica. Funcionalmente
possível não significaria intrinsecamente possível porque a harmonia não teria vida
própria. Segundo o autor,

em nossas aulas de teoria, harmonia e análise, aprendemos a defender
que a disposição dos sons musicais, que a escolha e combinação das
notas e acordes há de ser [...] venerada por si mesma. [E que] as
demandas sociais de um significado religioso, político ou inclusive
emocional são irrelevantes e [...] diminuem a pureza da experiência
estética.

Assim sendo, para Freitas (2012, p. 24), a teoria da Harmonia Funcional é
insuficiente para explicar aquilo que motiva nossas escolhas, as verdades da análise não
são as únicas que existem e harmonia tonal é algo que pertence ao campo sociocultural.
No entanto, o autor afirma que as teorias funcionais estão vivas na música popular. A
Jazz Theory, por exemplo, procuraria definir função de duas formas principais. Como
grandeza mensurável, a partir da sucessão de tensões e distensões do som em si mesmo
nas quais as sensações, sentimentos, impressões, associações, dentre outros, não
determinariam a propriedade sintática das classes funcionais. E como grandeza
qualitativa provocadora de sensações e emoções específicas e predeterminadas. Assim,
a posição que o referido autor sustenta aqui é a de que a emoção não pode ser objetivada
por princípios forçados de relação com sensações pessoais restritas e preliminares, como
uma nova teoria dos afetos. Sentenciar tais emoções a priori seria insistir no caráter
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autodeterminável da teoria, revestido desta feita de um caráter ainda mais sofisticado e
violento, por incluir a delicadeza imperativa de limitar a própria reação estética do
indivíduo.

a harmonia não se basta a si mesma, a função dos acordes é sempre
estabelecida na sua interação com as nossas vidas [...] as funções da
harmonia se atualizam na conversa com outras funções, muito
variáveis, que em música, são postas junto. Não possuem valor puro,
fixo, descontextualizável e unidimensional. A função se afirma a cada
momento tirando proveito de associações diversas que se constroem e
se desmancham no decorrer dos processos criativos que estimulam o
fazer e o ouvir música. Se isso não cabe em nossas aulas de harmonia,
de fato temos um problema.

A partir dos escritos de Collura (2006) e Freitas (2012) reforcei meu interesse
em proporcionar aos estudantes um ambiente de estudo que, ao incluir conhecimentos
de harmonia, se desprenda de análises fechadas de forma a contemplar também o
posicionamento dos estudantes de acordo com a constituição pertinente de argumentos
subjetivos. Do ponto de vista da prática harmônica, senti-me mais estimulado a verificar
a presença da teoria nas harmonizações dos estudantes, e não a teoria como fonte
propulsora das produções musicais; a procurar inaugurar com eles algumas alternativas
de progressão harmônica possíveis em uma única linha melódica; por fim, a evitar
considerar a possibilidade de alguma espécie de harmonia original. Qualquer proposta
de progressão harmônica se tornou, no máximo, uma proposta de referência para mim,
inclusive a harmonia gravada ou escrita pelo compositor. Assim, torna-se possível
aprender através dela sem inibir a própria percepção criativa.

3.2 A Tertúlia Musical

Chaib (2006) sugere outra estratégia de aprendizado com que identifico minha
prática docente. O autor reitera a importância de um aprendizado em que se conhecem
em geral as oportunidades, expectativas e potencialidades dos estudantes, frisando a
característica coletiva da construção do conhecimento. A proposta da “ação
comunicativa” do autor decorre de uma pesquisa que investigou a iniciação musical de
adultos na cidade de Barcelona.
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O referido autor apresenta sete princípios de aprendizado dialógico que unem
as ideias de educação popular de Paulo Freire à teoria da ação comunicativa de
Habermas. Chaib (2006) procura transpor a pedagogia positivista da transmissão
eficiente de instruções e a pedagogia construtivista centrada na produção individual de
significado estimulando, em vez disso, a perspectiva intersubjetiva. O ambiente gerado
é chamado pelo autor de “Tertúlia Musical”. Nela, o grupo decide que músicas
trabalhar, ajuda a elaborar as etapas e critérios avaliativos e tem liberdade para dizer o
que pensa sob a vigência do respeito mútuo. Cada participante tem a oportunidade de
considerar outros pontos de vista, reconhecer a multiplicidade de realidades e verificar a
natureza descentralizada do conhecimento. A partir daí se produz uma leitura pessoal
decorrente da síntese dos significados da ação comunicativa.
Um dos princípios da Tertúlia que se tornou importante na minha prática
docente foi a dimensão instrumental, orientada por sugestões de leituras e estudos
preliminares a partir dos quais as teorias seriam colaborativamente realimentadas e
devidamente rediscutidas.
Interessado em uma abordagem pedagógica que parta essencialmente da
prática à teoria, experimentei ministrar um semestre da disciplina de Harmonia II, na
Universidade Federal do Ceará, sem adotar livros de apoio; somente bibliografia de
referência. Na opinião da turma referida, a experiência foi boa, mas poderia ter sido
melhor porque os estudantes mantinham a sensação de insegurança em relação a cada
conhecimento em processo de assimilação. A meu ver, faltou à turma iniciativa
suficiente para ir à biblioteca alimentar os assuntos com novas questões. No entanto,
expus esse problema à mesma turma, no início do semestre seguinte, na Harmonia III, e
algumas sugestões deles foram determinantes para melhorarmos nossa sistemática de
trabalho. Decidi organizar uma apostila não para ser acompanhada em sala, mas como
fonte de resumos que foram sistematicamente agendados para entrega antes de
considerarmos matérias novas. Isto ajudou bastante porque como o assunto não era mais
novo quando eu o expunha, tínhamos mais chances de debatê-lo em vez de
enveredarmos pela metodologia expositiva tradicional. Questões relativas a essa mesma
experiência docente serão aprofundadas e inclusas no capítulo 6.
Penso que a tese de Otutumi (2013, p. 67) pode ser considerada como um
aprofundamento dessa espécie de gestão participativa do aprendizado musical na
universidade. A autora defende a necessidade de o estudante construir uma
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“autorregulação da aprendizagem”. Enunciá-la nesta pesquisa parece-me importante na
medida em que a autora sustenta que essa autorregulação “pode ser ensinada”.
Em entrevista aos seus estudantes, Otutumi (2013, p.145, 146, grifos da autora)
indagou de modo objetivo quais eram seus maiores obstáculos em relação ao
rendimento escolar. As respostas foram

5,5% alternativa a: “Pouco estudo”
29,1% alternativa b: “Falta de organização dos compromissos
acadêmicos”
29,1% alternativa c: “Procrastinação, deixar as coisas para última
hora”
36,4% alternativa d: “Outro: ______________________________”
Em d) constaram itens como: “estudo errado do conteúdo por muito
tempo”; “timidez em matérias que envolvem o corpo”; “pouco
tempo”; “falta de atenção”; “discernir melhor as prioridades para focar
no estudo”; “dificuldade de manter o foco”; “todas as opções”; “má
organização dos estudos”; “não tive problemas com rendimento”;
“horários de aula, pois não há pianos suficientes e não tenho como ir e
voltar para casa o tempo todo”; “espaço para estudar em casa”;
“muitas tarefas extra academia”; “organização e administração do
tempo para trabalhar, estudar e cuidar da família”; “diversos
compromissos escolares e de trabalho”.

Por isso, Otutumi (2013, p. 67, 76, 82, 84) passou a utilizar a autorregulação da
aprendizagem como um eixo reflexivo para ações na disciplina de Percepção Musical,
cadeira tradicionalmente ligada ao ensino de teoria musical elementar e práticas de
leitura e escrita musical. Segundo a autora, a prática da autorregulação “envolve em sua
base os fatores de planejamento, monitoramento e avaliação [e] não se configura como
uma aptidão mental, mas um processo de auto-direção”. Nessa perspectiva, Otutumi
experimentou mobilizar suas turmas enfatizando a importância da colaboração e ajuda
mútua para o desenvolvimento comum através de atividades que favorecessem “a
ampliação da sala de aula”:

1) atividades individuais extraclasse de maneira voluntária, sem
vínculo com atribuição de notas ou pontuação na avaliação da
disciplina (na primeira fase);
2) em um segundo momento, com tarefa extraclasse obrigatória, que
pontua valores na nota final da matéria (na segunda fase).
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Desse modo, Otutumi ajuda-me a referendar a importância da existência de
planejamentos

para

a

realização

de

atividades

extraclasse,

supervisão

dos

encaminhamentos e resultados obtidos e para momentos avaliativos que sejam
utilizados como referência para aperfeiçoamentos didático-operacionais. Tenho
observado que conduzir a turma de Harmonia – que foi objeto da pesquisa ação de que
tratarei em breve – a participar da organização curricular da disciplina desde a escolha
do repertório a ser utilizado até as estratégias de acompanhamento do processo de
aprendizado permitiu-me alcançar um nível de compromisso, na maior parte das vezes,
menos impositivo e mais pessoal por parte dos estudantes. Além disso, o
acompanhamento semanal e posteriormente quinzenal que tenho feito, e sobre o qual
relatarei posteriormente, tornou desnecessário o agendamento periódico de provas
escritas.

3.3 Aprendizado musical em ambientes musicais populares

Fora da escola também se aprende música. Observar essa trivialidade me
despertou o interesse em procurar um ambiente educativo que inclua estratégias
extraescolares de aprendizado ligadas a ambientes musicais populares e replicáveis no
ensino formal. Passo a considerar as referências de Carvalho (2009), Green (2008),
Lacorte e Galvão (2007) e Bollos (2009) para depois procurar refletir de que forma elas
podem influenciar no modo como trato a interdisciplinaridade e a constituição de um
ambiente mais favorável à criação musical.
Portanto, na presente tese, a interdisciplinaridade que proponho entre solfejo,
harmonia, contraponto e arranjo musical leva em consideração a música popular em
duas dimensões complementares:

1. A música popular como repertório de referência familiar dos estudantes
(TEIXEIRA, 2011).
2. A música popular enquanto ambiente cultural com estratégias de aprendizado
próprias e possivelmente replicáveis no ensino formal.

Neste capítulo detenho-me na segunda dessas dimensões.
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A pesquisa de Carvalho (2009) aprecia processos de aprendizagem não
escolares no ambiente do samba, analisando-os na perspectiva de aproveitar as
decorrentes reflexões no ensino formal de música. Procura abranger tanto os
ingredientes culturais que favorecem o aprendizado espontâneo quanto os modos
intencionais de ensino. O autor conclui que a utilização desses processos de
aprendizagem é capaz de contribuir para a renovação da didática musical.
O estudo de caso realizado pelo último autor referido teve como fonte de
pesquisa músicos que trabalhavam com o samba na cidade do Rio de Janeiro. Sobre a
origem da prática musical de dois sambistas sem ligação com uma instituição de ensino,
constatou-se que a aprendizagem se deu informalmente, favorecida pela existência de
espaços com grupos multietários de crianças brincando livremente, fator que permitia a
participação dos principiantes, inclusive com acesso a instrumentos. O referido autor
constatou que os processos de aprendizagem musical davam-se a partir de quatro ações:

a) Observação;
b) Imitação;
c) Trocas informais de conhecimento com músicos mais experientes;
d) Estudo individual a partir de audição fonográfica.

Em pesquisa realizada com músicos de Brasília, Lacorte e Galvão (2007, p.
29) chegam a resultados semelhantes. Os autores constatam que as primeiras vivências
desses músicos aconteceram geralmente na família e a aprendizagem ocorreu muitas
vezes “de forma natural, quase lúdica, em meio a festas, churrascos e práticas informais
entre amigos”. Destacam ainda que tocar, compor e ouvir são os principais caminhos
que os músicos populares percorrem na trajetória do seu aprendizado. E um dos
aspectos que os entrevistados mais repetiram foi à questão da acuidade auditiva, sendo o
“tirar música de ouvido” um fator determinante na trajetória de um músico popular.
Outro fator registrado por Carvalho (2009), o qual me interessou diretamente,
foi a apresentação de duas visões do sambista autodidata, sem nenhuma ou pouca
escolarização, sobre as expectativas acerca do ensino musical teórico. Um segmento dos
músicos reconhece a teoria como uma complementaridade útil, sem a qual não se sabe
música integralmente ou não se possui técnica suficiente. Outro segmento considera o
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ensino de teoria positivo, mas não fundamental, sendo a vivência direta no ambiente
musical o fator preponderante para se fazer música.
Carvalho (2009, p. 46-49) mostra também sobre os processos compositivos de
alguns sambistas que, “ainda que intuitivos e sem conhecimentos de conteúdos teóricos
característicos da didática formalizada de ensino musical, constroem a capacidade de
criação e execução de linguagem harmônica elaborada”. Para demonstrar as aplicações
de conhecimentos de harmonia tonal feitas por compositores sambistas, o autor analisa
duas peças de Noel Rosa nas quais identifica os seguintes “conteúdos harmônicos”:

1) Acordes invertidos conduzidos por graus conjuntos e saltos, compondo
linhas melódicas em contraponto à melodia;
2) Dominante secundário;
3) Sequência de dominantes;
4) Substituição de acordes de função dominante;
5) Acorde alterado (bII);
6) Empréstimo modal;
7) Modulação;
8) Interpolação de acorde de subdominante (subdominante intercalada
por uma sequência de dominantes: V/V – ii – V);
9) Sequência II – V [em tons diferentes]

Tomei a iniciativa de categorizar quatro implicações educacionais que recolhi
da monografia de Carvalho (2009), relacionadas à incorporação das formas de aprender
musica popular em ambientes extraescolares.

Implicação político-pedagógica: considera-se que as políticas de educação musical deveriam
atentar para o aproveitamento das experiências musicais locais, sobremaneira populares;
Implicação didática: permite-se que os alunos escolham, eles mesmos, as músicas que farão
parte do ensino, ouçam gravações, selecionem os instrumentos e harmonizem a música de
ouvido; parte-se de contextos que consideram o que o aprendiz já conhece e valoriza;
Implicação moral e ética: o autor interpreta que os aprendizados não formais atendem a
condições indicadas pelas pedagogias contemporâneas como as de estimular iniciativas do
aprendiz e posturas visando à construção conjunta de saberes;
Implicação afetiva: além de oportunizar desenvolvimentos musicais a partir de repertórios aos
quais se é mais afeito, incentiva um maior nível de cooperação ao se trabalhar em grupos de
amigos, fator que resulta em maior prazer e melhor desempenho na realização das atividades
propostas.
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É importante esclarecer que para Carvalho (2009) chegar a essas implicações o
referido autor também levou em consideração os resultados obtidos por Green (2008). A
partir de pesquisas que observaram sujeitos entre 13 e 14 anos, envolvendo mudanças
nas estratégias de ensino da música popular na Grã-Bretanha, Green propôs uma
incorporação didática de práticas de aprendizagem informal.
Na perspectiva de Green (2008), permitir que os alunos participem na escolha
das músicas representaria a possibilidade de potencializar a aproximação subjetiva do
estudante com o processo de aprendizado. Aprender ouvindo e copiando gravações
ajudaria a direcionar os processos de aquisição de leitura e escrita às necessidades
cotidianas de escuta e registro sonoro. Aprender entre amigos favoreceria a abertura de
um canal de aprendizado proporcionado pela afetividade. Identidade, amizade e prazer
caminhariam de mãos dadas com a motivação. E aprender através de descobertas,
explorando procedimentos de tentativa e erro, ajudaria a inverter a lógica formal de
aprender conteúdos teóricos para, depois, exercitar sistematicamente se houve aquele
aprendizado pontual na prática.
Acredito que esse ambiente de interação entre o ouvir, o tocar, o cantar, o
improvisar e o compor ajuda no desenvolvimento de algumas dimensões
interdisciplinares propostas na presente tese. Nesse sentido, segundo Green (2008), é
importante ressaltar que, como os processos de aprendizado fora da escola são pouco
estruturados e sistematizados, parece difícil lidar com a tensão emergente entre o
estabelecimento de metas e a liberdade na condução dos trabalhos. Assim sendo, do
ponto de vista didático-operacional, a referida autora verifica a importância de que não
falte uma intenção pedagógica clara, apesar da inclusão dos experimentos livres, da
importância do ouvido em detrimento do que se lê e das respectivas produções e
realizações musicais.
Antes de concluir esse subtítulo sobre aprendizagens musicais em ambientes
musicais populares, gostaria de retomar um posicionamento de Bollos (2009, p. 119)
para procurar esclarecer a forma pela qual aproveito a familiaridade dos estudantes com
a música popular. A referida autora chama a atenção para um fator de diferenciação
entre o aprendizado formal tradicional de música erudita, realizado nos conservatórios,
escolas de música e universidades, e a recente busca pedagógica de inserir o repertório
popular no âmbito do ensino formal. Para Bollos, o currículo tradicional traz um
repertório específico e semelhante adotado pelas instituições acima citadas, sobretudo
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no que tange ao percurso do aprendizado instrumental. Contudo “no âmbito da música
popular [...] não há [...] um sistema que englobe uma escolha de repertório ou [...]
métodos que possam ser considerados obrigatórios”.
Atraído por esse argumento, em meus escritos de 1ª qualificação, passei a
procurar elaborar uma forma de dar início a uma escolha de repertório brasileiro,
relativa a canções populares, para serem utilizadas na universidade nas aulas de teoria.
Na ocasião eu encontrei um fundamento interessante em Tatit (2004), que me
apresentou uma teoria constituída por quatro triagens históricas além de dois gêneros
pilares que, segundo o autor, ajudaram a delinear as preferências estéticas da canção
popular brasileira no decorrer do século XX: a Bossa Nova e o Tropicalismo.
Seguindo a orientação da Banca de 1ª qualificação que apreciou os
encaminhamentos da presente pesquisa de doutorado, na pessoa do professor doutor
Elvis de Azevedo Matos e na pessoa do professor doutor Gerardo Viana Júnior, decidi
recuar dessa expectativa por dois motivos: em primeiro lugar, a canção popular
brasileira do século XX é extremamente diversificada, de modo que dificilmente eu
conseguiria contemplar as vivências prévias de todos os estudantes, mesmo através de
um gênero musical tão vivenciado e, de algum modo, presente no nosso cotidiano. Em
segundo lugar, deliberar a respeito da seleção de um repertório popular significaria,
consciente ou inconscientemente, deixar-me orientar por critérios pessoais, e não
democrático-participativos, de escolha curricular.
Por esse motivo, a questão do repertório tem se tornado uma das primeiras
discussões coletivas nas aulas de Harmonia que ora ministro e nas quais tenho realizado
os experimentos interdisciplinares que apresentarei oportunamente. Consequentemente,
questões relativas a possíveis triagens de repertório popular não serão tratadas como
objeto na presente tese.

3.4 Dos conceitos de discriminação e inferência

O lugar da teoria e da prática no ensino de música é sistematicamente
estruturado na Teoria da Aprendizagem Musical de Edwin Gordon (2000). Um dos
múltiplos quadros de progressão didática demonstrados pelo autor é desenvolvido a
partir das etapas de “discriminação” e “inferência” dos saberes. Considerando o
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processo de aplicação dessas duas fases de ensino a que Gordon se refere, a
aprendizagem de teoria musical deveria vir em último plano.
Para compreender de que se tratam os conceitos de discriminação e inferência,
em primeiro lugar, é importante ter em mente uma ideia muito recorrente na teoria de
Gordon (2000): a audiação. Audiar seria compreender e prever relações características
entre os sons musicais, ainda que ausentes do ponto de vista físico. O nível de
profundidade da audiação dependeria do que se conhece sobre música. Seria impossível
audiar em um idioma12 musical totalmente desconhecido. Por outro lado, com os
devidos exercícios, o estudante poderia concatenar ideias musicais familiares (“padrões
familiares”) de modo a criar formas diferenciadas de apresentação dessas mesmas
ideias. O autor chama essas ideias de “padrões não-familiares” e o processo subjacente
de inferência.
Entretanto, segundo Gordon (2000, p. 123, 121, 129), “para aprendermos a
audiar precisamos primeiro aprender a discriminar”. A discriminação consistiria na
“aprendizagem de cor” de ideias rítmicas ou melódicas, “sob a forma de imitação ou
memorização”. Tal procedimento seria um fundamento didático para se poder “sentir e
perceber o som”. Portanto, as ações necessárias no processo de discriminação seriam
ouvir, cantar e ampliar o repertório de padrões de modo a reconhecê-los “quer numa
ordem familiar quer não familiar”. Já as inferências ocorreriam quando os estudantes
começassem a criar outras possibilidades de utilização (oral ou escrita) de padrões13
tornados familiares, organizando formas de apresentação não familiares.
Para se ter dimensão da importância depositada por Gordon (2000) em alocar o
estágio das compreensões teóricas no seu tempo devido, o ensino de teoria deveria
representar o último estágio do aprendizado por inferência. Segundo o autor, a
aprendizagem por discriminação teria sido tradicionalmente adotada como conteúdo
curricular único em detrimento da aprendizagem por inferência. Além disso, muitos
12

Embora eu tenha utilizado aqui o termo “idioma”, por entender como didaticamente importante a
analogia entre música e linguagem verbal, preciso esclarecer que Gordon (2000) prefere opor-se a
compreensão de música como linguagem, apesar de recorrer diversas vezes a esta comparação no
decorrer do seu trabalho. É possível que Gordon preferisse a expressão “estética”, “estilo” ou “sistema”
musical ao preparar os argumentos referentes à impossibilidade de se audiar ideias musicais nunca antes
escutadas.
13
Gordon não me permite compreender com total clareza o seu conceito de “padrão”. Mas o uso deste
termo em seu trabalho, leva-me a considerar um padrão como uma célula rítmica curta ou um motivo
melódico. A ideia geral nesse aprendizado de padrões é que se trabalhe na perspectiva da ampliação da
memória (discriminação) e da compreensão de processos elementares de estruturação rítmica e melódica
por agregação e reordenação de padrões (inferência), uns aos outros.
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professores prefeririam uma abordagem fundamentalmente teórica por entenderem
como vantajoso abstraírem-se das deficiências do solfejo dos estudantes.
Dos procedimentos didáticos de realização de inferências apresentados por
Gordon (2000) o que está mais próximo das expectativas interdisciplinares que nutro
em minha pesquisa refere-se às aberturas criativas mobilizadas pela improvisação
guiada por cifras de sequência harmônica. O autor descreve que, neste processo, lêemse símbolos representando acordes a partir de baixos cifrados e executam-se padrões
tonais que correspondem aos símbolos. Gordon não fornece muitos detalhes em relação
à aplicação didática desse processo. No entanto, antevejo duas formas de utilização da
ideia de solfejar mediante cifras de sequência harmônica: pela entonação de arpejos e
pela interpretação escalar dos acordes. Considero uma dessas aplicações, a entonação de
arpejos, ao lembrar de que, para Gordon (2000), os graus disjuntos são mais difíceis de
imitar sem audiar. E como para o autor a imitação só faz sentido dentro do processo de
discriminação que culmina na audiação, torna-se imprudente começar a solfejar por
graus conjuntos.
No que se refere a formas de realizar as cifras explorando algumas expressões
escalares possíveis, a partir de determinada função harmônica, imagino a possibilidade
de convencionar a utilização de padrões melódicos especificamente vinculados a cada
função. O processo maior de discriminação e inferência estaria presente nessas ações
improvisatórias quando o professor estivesse apto a propor exercícios demonstrativos
antes de sugerir que os alunos elaborassem seus próprios arpejos e padrões melódicos.
Nas práticas de escuta de progressão para o improviso melódico, por exemplo, alguns
exercícios de transição muitas vezes poderiam ajudar na fluidez da aprendizagem. Um
deles poderia ser o de entoar com relativa segurança as fundamentais dos acordes
tocados ou lidos, antes de começar a jogar com as possibilidades melódicas
consequentes.
A despeito das constatações apresentadas nos dois últimos parágrafos, meu
interesse nesses dois conceitos deve-se, sobretudo, a relação que faço deles com a
possibilidade de construir com os estudantes uma sistemática de produção de arranjos.
Nessa perspectiva, penso que a discriminação de técnicas de arranjamento permitiria
uma realização mais fluida de inferências por parte dos alunos. Portanto, tomo os
conceitos de “discriminação” e “inferência” de Gordon (2000) na esperança de tornar
minha abordagem mais clara, para que os ganhos técnicos sejam sensivelmente
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alcançados pelos estudantes e para diminuir o risco de que o ambiente interdisciplinar
que promovo torne o processo de ensino musical confuso ou pouco produtivo.

3.5 O solfejo móvel como componente interdisciplinar
Na minha trajetória discente, aprendi a solfejar através do sistema fixo.
Posteriormente, ao pesquisar sobre os sistemas de solfejo usados como estratégia de
ensino de leitura cantada, encontrei métodos numéricos, intervalares e silábicos. Pouco
depois de ingressar no magistério superior assumi o compromisso de respeitar as
orientações do Plano Político Pedagógico do Curso de Licenciatura em Música da
Universidade Federal do Ceará (UFC, 2007) e dar prosseguimento à adoção do sistema
móvel de solfejo. Neste subtítulo, passo a tratar de comparar os sistemas fixo, móvel e
fixo ampliado de solfejo, no intuito de avaliar a conveniência desses sistemas em um
ensino musical que se pretenda interdisciplinar tanto por buscar relações mais diretas
entre a teoria e a prática, quanto por tentar aproveitar efetivamente o ganho curricular de
uma disciplina em outra, como é desejável que ocorra entre os estudos de percepção e
solfejo e a prática instrumental.
Para falar sobre solfejo, acredito que seja importante, em primeiro lugar,
esclarecer para o leitor não especializado a diferença entre solfejo relativo e afinação
relativa. A afinação relativa é obtida toda vez que o solfejo não considera a fixidez da
frequência das alturas tendo como referência a nota Lá em torno de 440 hertz. Isto
significa que é completamente possível utilizar o sistema fixo de solfejo sem praticar
uma afinação absoluta14. Torna-se igualmente possível praticar o solfejo móvel
mantendo como referência uma afinação absoluta. Portanto, o que diferencia o sistema
fixo do sistema móvel é a forma de utilização das sílabas tonais. Entretanto, em ambos
os sistemas há algo de fixo e algo de móvel.
No sistema fixo a leitura silábica é determinada pela leitura de clave, mas a
associação teórica entre sílaba tonal e função tonal pode ser considerada como móvel
neste sistema porque cada sílaba é ligada a funções tonais diferenciadamente
determinadas por cada tom. Ao estudar harmonia, notamos assim que cada nota e cada
acorde tem um significado diferente a depender do tom. No sistema móvel de solfejo, o
14

O conceito de afinação absoluta é complexo. Historicamente, essa própria afinação referencial mudou,
tornando-se cada vez mais aguda. Para não me afastar do âmbito da discussão que beneficia os objetivos
da presente tese, proponho não me aprofundar nesse problema.
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uso das sílabas tonais é fixo, posto que estabelecido pela função da escala que
desempenha. Mas a respectiva leitura cantada torna-se relativa porque o uso das sílabas
estabelece maior conexão com a armadura e o modo do que com as alturas absolutas
determinadas pela clave (TEIXEIRA, 2011). Isto fez com que Edwin Gordon (2000)
reconhecesse que talvez fosse mais apropriado chamar o sistema móvel de sistema de
Pauta móvel e não Dó móvel. Justamente por isso, acabo por pensar que, a depender da
referência, é mais coerente considerar o sistema móvel como o sistema fixo! A principal
vantagem do sistema móvel definitivamente não é tornar a leitura relativa, mas
formalizar, categorizar, fixar um único valor funcional para cada sílaba, na esperança de
uma apreensão mais aprofundada da linguagem tonal.
Portanto, reconheço que no sistema fixo de solfejo, cada grau da escala, maior
ou menor, entoa-se com associações silábicas que, em vez de ajudar a ressaltar a função
escalar, requisitam uma compreensão teórica prévia: se o estudante questiona (ou
simplesmente não distingue) o porquê do intervalo de mi para fá ser diferente em F
maior em lugar do que ocorre em G maior, será necessário esclarecê-lo acerca da forma
pela qual as armaduras de tonalidade se constituem e interferem no solfejo (GORDON,
2000). Por outro lado, também no solfejo móvel é necessária uma compreensão teórica
prévia para justificar o fato de que os graus da escala sejam lidos sempre num lugar
diferente do pentagrama a despeito da indicação proposta pela clave. O que pretendo
dizer a partir deste parágrafo é somente que se for uma orientação pedagógica
importante partir da prática para a teoria, a leitura cantada, independente do método
aplicado, prescinde de explicação teórica. Penso que a mais importante implicação disso
é a de que a leitura musical, pelo menos nestes termos, não poderia ocupar o primeiro
estágio do letramento.
De acordo com minha experiência docente, noto que não é propriamente a
ciência da relação entre os intervalos nos diferentes tons o que parece definir e ajudar a
garantir ou embaraçar uma entonação adequada. Assim como não observo que a
utilização das sílabas móveis ajude a favorecer um solfejo mais fluente e musical no
nosso contexto heterogêneo de adultos iniciantes que algumas vezes já possuem alguma
leitura fixa e, principalmente, precisam recuperar o tempo de estudo que a educação
básica não ofereceu através de um estudo intensivo que os expõe simultaneamente ao
solfejo e à leitura musical. Esta consideração faz-me lembrar de que Gordon (2000), na
posição de defensor da maior eficácia do sistema móvel, afirma em sua Teoria da
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Aprendizagem Musical a importância crucial de que não só a teoria, mas a própria
leitura cantada não ocupe os primeiros estágios do aprendizado do solfejo, mas os
últimos. Além disso, o referido autor frisa que se o objetivo do estudo do solfejo fosse
uma leitura mais fluente o método mais conveniente seria o sistema fixo. Eu
acrescentaria a isso, resgatando meu processo de aprendizado, a lembrança de que os
exercícios com entonação das sílabas (fixas) não impediam que eu passasse a
experimentar a percepção do padrão escalar de cada modo, em cada vez mais tons.
Em linhas gerais, sinto-me inclinado a pensar que o hábito cultural da leitura
cantada parece o requisito mais predominante para a desenvoltura do solfejo,
independente do método. Ocorre, no entanto, que num ensino superior de música que
assume a responsabilidade de iniciar e formar futuros músicos-professores, para quatro
anos poderem representar um bom começo de formação (haja vista que a formação de
um professor é um processo em construção perpétua) é recorrente que se ensine a cantar
já com sílaba tonal e não raro já mediante material escrito, aliada à própria codificação
musical exercitada pela escrita de ditados rítmicos e melódicos. Na mesma necessária
perspectiva intensiva, o aprendizado de teoria musical é concomitante. O contexto pode
explicar a simultaneidade das ações. Entretanto, para Gordon (2000), por exemplo, já
teríamos aqui cinco estágios de aprendizado que precisariam de um tempo mínimo de
trabalho específico: o solfejo com sílaba neutra, o solfejo com sílaba tonal, o solfejo
lido, a escrita de ritmos e melodias e, por último, a compreensão das repercussões
teóricas relativas a todo esse aprendizado.
Embora tenha apresentado, no começo do parágrafo anterior, a impressão
docente de que o tempo hábil de estudo de solfejo tem-me parecido mais importante do
que a adoção de um método específico, ao refletir sobre a necessidade de acelerar o
aprendizado musical em nosso contexto, preocupa-me a relação das estratégias para a
aquisição de solfejo móvel com o esforço que tenho feito para relacioná-lo com o
desenvolvimento da prática instrumental. Como professor de flauta doce, tenho
experimentado um impasse. Tenho perfeitamente em mente a necessidade de que os
quatro anos de faculdade podem render muito mais caso as disciplinas não apenas se
completem, mas se potencializem.
Para ilustrar a importância dessa filosofia interdisciplinar e manifestar minha
preocupação a respeito, gostaria de apresentar os problemas que tenho enfrentado
devido à adoção do sistema móvel na disciplina de Prática Instrumental – Flauta Doce,
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ao procurar aproveitar a iniciação à leitura cantada em benefício do desenvolvimento
instrumental:
a) Devido à heterogeneidade de saberes, natural em qualquer ambiente grupal de
aprendizagem, os estudantes que chegam à universidade solfejando um pouco
através do sistema fixo, tanto sofrem para repensar uma forma
significativamente nova de compreender e realizar seus solfejos, quanto deixam
de ser aproveitados para ajudar aos mais iniciantes a solfejar o quanto antes,
visto que passam a enfrentar dificuldades com as quais não raro chegam até o
final do curso superior.
b) Como o aprendizado da leitura instrumental é diferente da leitura cantada no que
tange ao meio de obtenção sonora, tocar lendo alturas absolutas e ler cantando
sílabas móveis não tem me ajudado a otimizar o tempo na perspectiva de
acelerar a formação instrumental porque cada sílaba móvel tende a não levar a
uma associação direta com a digitação instrumental15.
c) O uso de letras para designar as alturas absolutas grafadas no pentagrama
poderia ser suficiente para distinguir a leitura instrumental da leitura cantada,
mas tanto afasta a possibilidade de usar ambas as leituras para potencializaremse entre si quanto torna o aprendizado de solfejo ainda mais complexo por
incluir uma terceira alternativa de leitura: a leitura por letras16.
Portanto, tenho verificado que, se por um lado é fato que o aprendizado de
solfejo mediante o sistema móvel é capaz de proporcionar uma forma reconhecida de
popularização do conhecimento musical, uma ótima formação no que diz respeito ao
saber musical relacionado ao canto e uma introdução à compreensão harmônica
(GOLDEMBERG, 2000; TEIXEIRA, 2011), por outro, observo dificultar o alcance de
certa fluidez devido a considerar menos um tipo de aprendizado no qual haja uma
preocupação metodológica preliminar em articular leitura cantada e leitura instrumental.
Esse embaraço faz-me passar a questionar se uma leitura fixa que permitisse, pela maior
fluência, maiores apreensões acerca da estruturação musical, não seria mais vantajosa
em nosso contexto universitário heterogêneo, mas que assume o compromisso e o

15

Na execução instrumental, o estudante se defronta com uma compreensível aflição: em F maior, a nota
F é dó. Então, qual a digitação correta, a de F ou a de dó? Esse dilema provoca mais interrupções durante
a realização prática da peça em processo de estudo.
16
As três formas de leitura a que fiz menção seriam: dó, re, mi, fá, sol, lá e ti, como sílabas associadas às
funções tonais do modo maior; dó, ré, mi, fá, sol, lá e si, associadas à orientação de leitura estabelecida
pela clave, e ainda, C, D, E, F, G, A e B, como letras a solfejar por ocasião da prática instrumental, na
tentativa de não prejudicar a aquisição de leitura móvel igualmente em fase de iniciação, na disciplina
correlata de Percepção e Solfejo.
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desafio de iniciar adultos, do que uma leitura móvel, apesar do esforço desta,
interdisciplinar inclusive, em adiantar a construção de saberes teórico-harmônicos.
Certa vez, em outra circunstância, refletindo sobre o choque que sua proposta
atonal representou em relação ao sistema tonal tradicional, Schoenberg (2001) passou a
expressar, verbal e musicalmente, o reconhecimento de que o caminho do meio seria o
melhor. Inspirado nesse pensamento, eu gostaria de mostrar a proposta alternativa
apresentada por Freire (2008): o solfejo fixo ampliado. Segundo este autor, o Sistema
Fixo-Ampliado foi elaborado a partir de uma análise dos elementos de interferência em
vários sistemas, tanto fixos quanto móveis. De acordo com Freire, foram estabelecidos
critérios de pesquisa para elaboração de um sistema que permitisse uma síntese entre os
focos de aprendizagem de cada sistema.
O Sistema Fixo-ampliado foi desenvolvido durante cinco anos, na
Universidade de Brasília, nas disciplinas Introdução à Música I e II, a
partir de um processo dialético e dialógico de envolvimento direto nas
realidades de aprendizagem de alunos universitários de 16 a 55 anos,
com formação musical anterior ou sem formação musical e
provenientes de diversos cursos (FREIRE, 2008, p. 123, grifos meus).

Como professor pesquisador, a principal vantagem que identifico na adoção do
solfejo fixo-ampliado é que esse método busca valorizar as particularidades de cada
escala e as compensações necessárias à manutenção do modo. Na perspectiva da
aquisição de leitura ao pentagrama, o aprendizado se dá de maneira mais fluida e
reportável ao exercício instrumental. Cada nota grafada, seja ela alterada ou não, recebe
apenas uma designação silábica.
A especificação de cada nota alterada minimiza efeitos de
interferência entre notas com nomes comuns e sons diferentes,
permitindo que seja estabelecida uma associação verbal efetiva entre
nota musical e sílaba de solfejo, coerente tanto na prática vocal
quanto na prática instrumental (FREIRE, 2008, p. 125, grifos
meus).

Exponho logo abaixo a canção popular Periquito Maracanã (PAZ, 2010, p. 32)
para ilustrar e comparar as diferenças de silabação entre os três métodos de solfejo
discutidos:
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Conforme as ilustrações acima se pode observar a fusão que ocorre entre o
solfejo fixo e o móvel no solfejo fixo ampliado. Neste, além da forma diferente de
resolver a flexão silábica de sol alterada ascendentemente pela substituição de si para gi
e a conservação da sílaba si na devida altura, desenvolve-se uma única sílaba para cada
altura, natural ou alterada. A perspectiva é, portanto, a de uma interface maior entre
leitura cantada e leitura instrumental e maior fluência na leitura porque a clave se
mantém fixa. A forma de flexão silábica adotada provoca que se pondere o jogo de
relações entre os graus em cada armadura ao funcionar como lembrete das alterações
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necessárias para a constituição do tom, favorecendo pelo mesmo motivo o aprendizado
instrumental. Uma ligação com as teorias da harmonia estaria presente na medida em
que pensássemos que em uma expectativa modulatória de C maior para G maior, por
exemplo, a alteração da sílaba fá para fi, representaria a manifestação de uma
compreensão teórica, passível de explicação, de um afastamento tonal para tom vizinho.
No solfejo móvel, um esforço muito maior me parece ser necessário para
redimensionar toda a silabação num contexto modulatório porque a leitura na pauta
muda tantas vezes mudar o tom. Meus alunos, por exemplo, não demonstram ter
adquirido essa habilidade a ponto de que as aulas interdisciplinares de harmonia não
sejam prejudicadas por um solfejo difícil de fluir.
Considero essas reflexões importantes no contexto de uma educação musical
intensiva. Estou certo de que nenhum tipo de silabação, em si mesma, garante maior
compreensão musical, tampouco melhor afinação. Contudo, penso que certa
preocupação com alguma fluência na leitura poderia contribuir para apreensões
estruturais ainda menos pontuais do discurso musical e que as ligações entre o solfejo e
teorias musicais mais avançadas, como as do contraponto e da harmonia, sejam mais
possíveis a partir de abordagens interdisciplinares intencionais.
Goldemberg (2000, p. 10, 12) pensa diferente em relação à eficácia específica
dos métodos de solfejo. O autor encontra problema na forma pela qual os músicos
solfejam mediante o sistema fixo devido à “intensa repetição dos sons de cada intervalo,
independentemente das sílabas utilizadas”. Em contrapartida, observo a grande
dificuldade que os estudantes encontram em calcular onde cada sílaba estaria em cada
tom, mesmo depois de completar dois anos de estudos orientados. Ainda segundo o
referido autor, o sistema móvel “aparenta ser mais apropriado, quando se tem como
objetivo uma educação musical ampla e acessível a todos”. No entanto, ao defender o
sistema móvel, o referido autor não o compara ao solfejo fixo ampliado, que nem existia
à época da publicação de seu artigo, mas ao solfejo fixo.
Entretanto, penso tratar-se de que se calcule o coeficiente do custo-benefício
didático. O solfejo móvel também é capaz de viabilizar uma interface da leitura cantada
com uma introdução ao estudo de harmonia. No entanto, dificulta tentativas
interdisciplinares entre o solfejo e a prática instrumental que procurem promover a
utilização do solfejo como apoio, recurso e etapa metodológica dentro do estudo de
instrumento musical realizado por estudantes que, devido ao contexto em que estão
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inseridos, estão ao mesmo tempo aprendendo leitura, solfejo, escrita, instrumento e
teoria musical! Na perspectiva em que Gordon (2000) defende o solfejo móvel, por
exemplo, seria necessário primeiramente solfejar muito com sílaba neutra, depois com
sílaba tonal, em cada modo17, experimentar inferências18 neste âmbito, para mais tarde
passar a ler, em seguida escrever os solfejos e, ao final de cada processo, refletir
teoricamente.
Há tempo para a realização paulatina de todas essas etapas no ensino superior?
Acredito que não, exceto abreviando-as muito. Há tempo para aprender um método na
aula de solfejo e outro na aula de instrumento? Tampouco. Adotar o sistema móvel na
aula de instrumento pode ser utilizado como recurso fluente de interface com a
compreensão musical escrita? No caso da adoção do sistema móvel, minha experiência
docente me orienta a preferir reduzir o uso do solfejo para a aula não se tornar aula de
cálculos de leitura móvel, exceto se:

1. As melodias forem fáceis e curtas.
2. As peças coincidirem de estarem escritas em C ou A menor.
3. Tocarmos em C maior ou A menor tudo o que nós lermos em qualquer tom19.

Outra questão adjacente: a aula de instrumento deve tornar secundários os
objetivos de aquisição técnica (o que não deve significar desenvolvimento virtuosístico)
ao exercício das necessárias contagens relativas quando se solfeja pelo método móvel?
Uma resposta categórica aqui seria precipitada e careceria retomar as reais pretensões de
uma educação musical com ênfase na formação de professores para a educação básica.
Mas, penso que o caminho de desenvolvimento da linguagem musical, das primeiras
compreensões de motivo e gesto, passando por frase e seção, até ulteriores apreensões
estruturais, torna-se mais fluente quando se tem um método de leitura cantada que ajude
de forma mais direta a facilitar uma interface com a realização musical.

17

Gordon (2000) chama de “tonalidade” o que entendemos por “modo”.
Falo sobre o conceito de “inferência” e a relação dele com as “discriminações” propostas por Gordon
(2000) no subtítulo anterior.
19
Conheço a diferença entre sílabas e letras tonais nas línguas anglo-saxônicas (GOLDEMBERG, 2000),
mas saber, explicar e exercitar essa diferença com os estudantes não tem me ajudado a conquistar o
respectivo eco nas aulas de instrumento: muitos alunos simplesmente confundem o fato de precisarem
tocar por associação de digitação mediante leitura fixa, alternando-a ao solfejo móvel na aula de flauta
doce, sobretudo porque também estão aprendendo a ler relativo!
18
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O dilema que encontro aqui é que se a realização musical vocal, em
consonância com o processo de aquisição de linguagem, é favorecida pelo solfejo
móvel, não é precisamente isto o que observo acontecer no aprendizado dos demais
instrumentos. Foi isto que me levou a apresentar a sugestão do método de solfejo Fixoampliado. E só exponho essas questões justamente porque acredito que o ideal seria
mesmo que os professores, encarregados de diferentes modalidades pedagógicocurriculares, estivessem integralmente empenhados em nutrir o interesse de otimizar o
tempo de estudo dos estudantes, pondo em prática metodologias pensadas de modo a
facilitar o aprendizado integrado, interdisciplinar, mas alcançado da forma mais
equilibrada possível entre as disciplinas mais diversas. Adaptar algumas disciplinas às
metodologias comprovadamente eficientes em outras, nem sempre favorece um
ambiente de aprendizado em que as disciplinas se tornam capazes de potencializarem-se
reciprocamente, em vez de unilateralmente.
Entrementes, reconheço o quanto as prioridades curriculares ajudam a orientar
um currículo: num plano pedagógico, como o da UFC (2007), em que a voz se mantém
na situação de referência para a formação musical20, a função dos demais instrumentos é
potencializar esta orientação e a convenção do método móvel de solfejo torna-se, a meu
ver, analiticamente correta. Mas, pelo menos, não abona dois resultados do que
argumentei acima: primeiro, o entendimento de que a iniciação à leitura (sobretudo a
tradicional) não deva ocorrer simultaneamente aos primeiros desenvolvimentos de
musicalização, por tornar árida a iniciação à leitura e por perverter o real valor da leitura
que, por sua vez, devemos afastar do risco de se tornar parâmetro de referência primário
do desenvolvimento musical. Segundo, que um programa de prática instrumental que
leve em consideração o solfejo móvel precisaria ser especialmente pensado para este
fim e isto acarretaria, mais do que a precariedade em obter unanimidade docente no
interesse em conhecer e anuência em aplicar tal método, a necessidade de adaptação de
cada programa ao tempo requisitado para uma interface significativa entre prática
instrumental e leitura cantada. Neste sentido, prevejo que a prática instrumental possa,
por um lado, ajudar muito mais à aquisição de solfejo, mas que haja menos tempo para
explorar a capacidade de cada instrumento de tornar-se um meio de expressão musical,

20

Como é o nosso caso, confirmado recentemente com a aprovação do setor de estudo Voz para uma
vindoura admissão de professor para o Curso de Licenciatura-Música da UFC.
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ainda que os domínios técnicos pretendidos, reitero, abdiquem de qualquer pretensão
virtuosística.
Neste ínterim, convencido pela feliz posição proferida por Kierkegaard (1961)
de que a verdade é a subjetividade, tenho procurado formas de utilizar o solfejo móvel
na perspectiva do estudo prático-analítico de harmonia, procurando obter melhores
resultados no que se refere a dois dos objetos mais diretos desta tese: o solfejo e a
harmonia. Procurando potencializar este solfejo em direção às expectativas
interdisciplinares que desenvolvo na presente tese, encontrei o exercício de solfejo de
progressões harmônicas baseado na análise harmônica gradual. O solfejo relativo das
ilustrações de harmonia a duas, três, quatro vozes, demanda muito tempo da aula, mas
batizar e solfejar a análise gradual21 com sílabas móveis pode ser significativo,
teoricamente, e demanda bem menos tempo para realizar, na prática.

3.6 A cifragem guia como recurso de arranjamento e a linha melódica como cantus
firmus

Para concluir este capítulo, gostaria ainda de referenciar duas concepções
técnicas com as quais trabalho na perspectiva da elaboração de arranjos musicais.
Apóio-me para tanto, nos trabalhos de Santos (2010) e Mattos (2014).
Em seu livro intitulado Composição & Arranjo: princípios básicos, Santos
(2010, p. 70-71) trabalha sistematicamente com a alternativa de pensar harmônica e
contrapontisticamente de forma integrada a partir de uma cifragem guia. Segundo este
autor, “a estruturação de um contraponto, a partir de uma melodia harmonizada, fica
atrelada às notas que estruturam o acorde [...] que harmoniza a melodia principal”.
Os tipos de contraponto apresentados por Santos (2000) são: as espécies, a
imitação rigorosa, a imitação semi-rigorosa, a imitação livre, a imitação com aumento e
com diminuição, a imitação invertida regular e irregular, o cânon e a fuga. Um processo
21

A análise gradual trata-se de uma análise harmônica que tem como principal critério a relação entre as
fundamentais dos acordes de um campo harmônico e os sete graus das escalas tonais maior e menor.
Desse modo, as cifras populares capazes de representar o campo harmônico de C maior C, d, e, F, G, a,
bº, tanto dizem respeito respectivamente aos graus I, ii, iii, IV, V, vi e viiº quanto se relacionam com as
silabas tonais dó, ré, mi, fá, sol, lá e si. Por isso, verifiquei que se pode solfejar o baixo das cifras com as
sílabas tonais móveis a partir da análise gradual. O ritmo desse solfejo torna-se, portanto, proporcional ao
ritmo harmônico. Ilustrarei esse procedimento no capítulo 5, referente aos experimentos didáticos.
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contrapontístico decorrente de todas essas possibilidades e de fundamental interesse em
arranjos de música popular é o contraponto em bloco, também conhecido como
isorrítmico. Nele, duas a quatro vozes podem ser construídas de acordo com uma única
melodia guia. O contraponto em bloco potencializa a proximidade dos conhecimentos
de harmonia e contraponto devido à necessidade comum, decorrente da técnica, de se
construir uma harmonização para as notas da melodia guia que não façam parte da
função harmônica em que são apresentadas. Esse procedimento ajuda a expandir os
conhecimentos de harmonia pela necessidade de compreender as múltiplas formas de
tratar o conteúdo melódico a partir de funções individuais, secundárias e medianas.
Com objetivo técnico, ao apresentar funções básicas que cada voz pode
desempenhar e levando em consideração um dos tipos de processo contrapontístico
mencionados acima, Santos (2000) mantém o método de elucidar as cifras harmônicas
que ambientam e norteiam os tratamentos melódicos em vista. Penso que uma das
vantagens dessa transparência harmônica seja a de ajudar a manter controle sobre as
notas estranhas ao acorde de modo a passar a usá-las em benefício da liberdade de cada
voz a partir de uma função harmônica bem definida.
A ilustração abaixo trata do Tema para Ana, uma composição instrumental de
Tom Jobim cujas notas estranhas aos acordes foram colocadas entre parênteses por
mim. Para a elaboração de uma linha secundária faz-se importante considerar, a um só
tempo, as orientações harmônicas indicadas pela cifragem guia e as notas estranhas do
acorde, já presentes na melodia principal.

Outro critério importante na elaboração de nova linha melódica com teor
contrapontístico é buscar um movimento que, em vez de reforçar as acentuações
presentes na melodia principal, trabalhe em um movimento rítmico distinto a ponto de
possuir força melódica própria. Logo abaixo, isso ocorre no contraponto livre elaborado
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por mim para fagote. Na linha construída a partir do tema principal, torna-se importante
observar ainda os pontos em que aparecem notas estranhas ao acorde. Contudo, escutar
as duas ou mais linhas simultaneamente é fundamental porque a aparição de intervalos
contrapontisticamente condenáveis pela teoria tradicional pode se tornar bastante
aceitável devido à força com que as linhas se movimentam por conta própria sem
prejudicar o movimento da outra linha. Isto ocorre, por exemplo, exatamente entre o
primeiro e o segundo compassos, onde aparecem nada menos que duas dissonâncias
consecutivas.

Mais uma variante possível a partir da referência em uma cifragem guia é a
utilização de arpejos que provoquem a sensação de amplitude gestual melódica pela
adoção rítmica de figuras que causem uma textura polirrítmica. Abaixo, os arpejos
podem ser verificados a partir do compasso 9, mas, de forma geral, a utilização de notas
estranhas aos acordes, identificadas a partir da orientação cifragem guia, foi bastante
econômica na linha do contraponto que, desta feita, está na pauta superior. Acima da
linha principal escrita para violoncelo, a flauta tece novo contraponto livre, mas muito
mais polirrítmico que o fagote na ilustração acima. O fato de a melodia estar no baixo
indica a necessidade de ajudá-lo a soar com mais clareza. Pode-se conseguir isso pela
adoção de durações mais largas na voz superior.
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Mattos (2014, p. 4) reitera Santos (2010) ao acreditar que “o contraponto
também pode ser elaborado com base na harmonia [aplicada à] melodia usada como
cantus firmus”. Além disso, acrescenta que “este é o procedimento mais comumente
empregado na música popular brasileira”. Do ponto de vista do tratamento melódico,
Mattos (2014) demonstra a utilização de cantigas folclóricas como cantus firmus na
elaboração de vozes construídas através da técnica dos contrapontos; procedimento
perfeitamente aplicável a canções populares. Meu interesse nesse método decorre da
transformação da expectativa histórica do efeito estético de um cantus firmus.
De acordo com as orientações do contraponto de 3ª espécie, por exemplo, visase elaborar uma textura que conserve o uso de quatro notas de contraponto contra uma
nota apenas do cantus firmus. Nossos ouvidos podem culturalmente confundir tal cantus
firmus com um acompanhamento sem expectativa melódica, ou seja, com a linha do
baixo, especialmente quando exposto sob o contraponto. Por causa disso, a aplicação
desse método nos arranjos de música popular poderia fazer o estudante interpretar que o
cantus firmus estaria no baixo, afinal, a frequencia rítmica do baixo tende a ser inferior
à da melodia – nesse caso, supostamente construída em 3ª espécie. Portanto, uma leitura
analítica das espécies contraponto como técnica de elaboração de arranjo de música
popular, poderia sugerir a linha do baixo, em vez da linha melódica principal, como o
cantus firmus. Apenas a 1ª espécie não poderia dar essa impressão porque a articulação
rítmica, neste caso, é idêntica em ambas as partes; cantus firmus e contraponto.
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O aprendizado de considerar temas populares como cantus firmus ajuda-me a
orientar melhor aos estudantes acerca da aplicação do contraponto em arranjos de
música popular e a observar melhor as possibilidades de tratamento contrapontístico
dentro do repertório utilizado nesta pesquisa: a canção popular brasileira.
O capítulo a seguir: estuda a interdisciplinaridade na educação, trata dos
principais conceitos envolvidos, confronta multidisciplinaridade e interdisciplinaridade,
busca caracterizar a ação interdisciplinar e apresenta pesquisas interdisciplinares atuais
envolvendo estudos musicais. De tal modo procura entender o teor interdisciplinar dos
experimentos didáticos entre as disciplinas musicais de Harmonia, Contraponto, Solfejo
e Arranjo, a ser feita no capítulo cinco.
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4 A INTERDISCIPLINARIDADE NA EDUCAÇÃO
4.1 Principais conceitos

O conceito de interdisciplinaridade carrega consigo a marca de terminologias
que lhe são próximas por semelhança ou contraposição de ideias. Por este motivo,
começo este capítulo buscando apresentar os termos mais recorrentes a ela relacionados,
para em seguida procurar esclarecer o que se tem entendido propriamente por
interdisciplinaridade.
Posto que a noção mais superficial da interdisciplinaridade já remeta à ideia de
integração entre diferentes disciplinas, entendo importante iniciar por formalizar uma
concepção do que seja disciplina. “Disciplina pode ser definida como o procedimento
resultante da delimitação dos discursos em um corpo de objetos, métodos, técnicas e
instrumentos; em outras palavras: o saber fragmentado” (SOUZA, 2002, p. 19). A
necessidade dessa fragmentação do saber é decorrente de uma visão de mundo
construída a partir da Primeira Revolução Científica. Esta revolução favoreceu uma
forma de organização escolar do conhecimento que envolve a justaposição de várias
disciplinas: a multidisciplinaridade.
A expectativa multidisciplinar tem sido a de contemplar um conjunto de
conhecimentos vistos como fundamentais para o currículo de modo que a formação
escolar e profissional atenda às necessidades prementes. No entanto, o interesse dos
educadores em revelar que nem sempre o objetivo multidisciplinar tem alcançado êxito
leva a considerar a recorrência com que “nenhuma tentativa de síntese seja realizada [no
âmbito multidisciplinar e trazendo a imagem de um] saber fragmentado em disciplinas
estanques” (SOUZA, 2002, p.19).
Assim, a pretensão multidisciplinar subentende o “uso de contribuições de
diferentes disciplinas, porém tal colaboração é fortemente localizada e limitada, sendo
que cada disciplina mantém seu próprio campo de estudo, com autonomia de seus
métodos” (AMATO, 2010, p. 36).
Entre a multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade identifica-se a
“pluridisciplinaridade como o estudo de um mesmo objeto por diferentes disciplinas,
mas sem a unidade de conceitos e métodos” (AMATO, 2010, p. 37). Mas a adoção do
conceito de pluridisciplinaridade não é consensual entre os pesquisadores. Suas mesmas
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características podem ser encontradas, por exemplo, em escritos de Schäffer (1995, p.
29) sob uma categoria de interdisciplinaridade que a autora chama de ID22 Instrumental,
na qual “se agregam ciências, mas estas permanecem isoladas”.
A constituição do currículo por disciplinas canonizou um método de trabalho
que influenciou a própria organização de cada disciplina. Nestes termos, surge a noção
de intradisciplinaridade que “se origina da particularização de um objeto de pesquisa,
que passa a ser o foco de uma subdisciplina, a qual, entretanto não obtém autonomia”
(AMATO, 2010, p. 36). Inicialmente favorecida pelas mesmas orientações
metodológicas da disciplina da qual partiu, torna-se posteriormente passível de
orientações independentes.
O último principal conceito relacionado à interdisciplinaridade é o de
transdisciplinaridade. Trata-se de um termo com que se pretende reportar ao ideal
interdisciplinar.
A interdisciplinaridade manifesta-se, pois, como um esforço de
correlacionar as disciplinas, [haja vista] a impossibilidade de eliminálas. Os defensores da interdisciplinaridade descobrem que todas as
disciplinas são inter-relacionadas, afirmando, [no entanto], que a via
interdisciplinar é insuficiente para reorganizar o caos causado pela
multidisciplinaridade. Para tanto, seria necessário avançar no processo
de recuperação do todo através da chamada Transdisciplinaridade
(SOUZA, 2002, p. 26).

Amato (2010, p. 36) acrescenta que a transdisciplinaridade se distingue ainda
da interdisciplinaridade por significar a “elaboração de um novo objeto, estudado por
um método comum a várias disciplinas, processo que culmina com a criação de uma
nova ciência, constituída por contributos de diversos campos”.
A interdisciplinaridade coordena disciplinas de diferentes áreas, adaptando
seus métodos em direção a um objetivo comum, mas não culmina no advento de uma
ciência original, embora seja o primeiro passo em direção a um novo objeto de estudo.
“Quanto à transdisciplinaridade, trata-se do resultado natural da síntese dialética
provocada pela interdisciplinaridade; é o reconhecimento da interdependência entre
todos os aspectos da realidade” (SOUZA, 2002, p. 19).
A interdisciplinaridade pode abranger uma síntese de disciplinas que
desenvolva um tipo de discurso norteado por tema único, a partir do qual se estabelecem

22

Sigla de Interdisciplinaridade usada pela autora.
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as relações estruturais ou pode adotar como problema a própria identificação dos pontos
de encontro, as interações e reciprocidades entre diferentes disciplinas (SOUZA, 2002).
Porém, o termo interdisciplinaridade já foi usado para descrever tanto uma grande
unidade do conhecimento humano, característica que a confunde com a própria ideia de
transdisciplinaridade, quanto como uma colaboração limitada entre duas ou mais
ciências, particularidade capaz de aproximá-la mais à pluridisciplinaridade.

[Portanto], cabe identificar a interdisciplinaridade como um conceito
aberto, que diga respeito a vários graus de integração entre
disciplinas. Uma densa integração entre áreas do saber, que seja tão
profunda a ponto de poder criar uma nova ciência, é fenômeno
quantitativamente limitado no campo científico. Esse seria um nível
avançado de interdisciplinaridade. O que costuma ocorrer, entretanto,
é a junção ocasional de várias disciplinas para estudar determinado
objeto, em determinada pesquisa; ou, no plano pedagógico, a
exploração do estudo de várias matérias com foco num determinado
tema (AMATO, 2010, p. 38, grifos meus).

Lima (2007, p. 54-55) categoriza esse conceito aberto de interdisciplinaridade
de acordo com três vertentes de pensamento originárias de diferentes países. A autora
chama a primeira vertente de interdisciplinaridade acadêmica, situando-a na França. O
objetivo dessa vertente seria a “unificação do saber científico, a [busca pela]
superciência [capaz de] uma reflexão cognitiva dos saberes disciplinares em interação”.
A segunda vertente, americana, seria de ordem instrumental e buscaria “respostas
operacionais para as questões sociais ou tecnológicas [visando] um saber imediatamente
útil”. Souza (2002) liga essa interdisciplinaridade de ordem instrumental ao modelo
fabril instaurado pela civilização industrial. Sobre a terceira vertente, originada no
Brasil, Lima (2007, p. 55) especifica dirigir-se ao “professor introjetado na sua pessoa e
no seu agir”. Neste sentido, a autora referenda o trabalho da pesquisadora Ivani
Fazenda, no sentido de construir uma metodologia de trabalho educacional que se apóie
na análise introspectiva da própria docência e das práticas de ensino.
Apesar da distinção apresentada, na visão de Lima (2007) tais vertentes devem
ser consideradas como componentes que se complementam em direção aos objetivos da
ação interdisciplinar.
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4.2 Multidisciplinaridade e Interdisciplinaridade: contexto histórico e ideológico
A multidisciplinaridade e a interdisciplinaridade manifestam consequências de
diferentes visões de mundo que se constituíram em momentos históricos específicos.
A multidisciplinaridade corresponde a uma disposição epistemológica própria
da visão de mundo construída a partir da chamada Primeira Revolução Científica, cuja
síntese foi realizada em especial por Descartes e Newton no século XVII. Essa visão de
mundo tornou-se conhecida como Paradigma Newton-Cartesiano ou Paradigma
Mecanicista e passou a nortear a produção do conhecimento até o século XX. Apesar
disso, o Paradigma Mecanicista ainda tem forte impacto na atual metodologia da
pesquisa científica, dos trabalhos acadêmicos e nas concepções educacionais e de
organização do conhecimento vigentes. Souza (2002, p. 20, aspas da autora) caracteriza
essa revolução científica como estruturada de acordo com os seguintes pressupostos:

O Racionalismo Matemático: a “verdade” é aquilo que pode ser
quantificado e demonstrado com a objetividade de uma equação
matemática.
O Racionalismo Empírico: a “verdade” é aquilo que pode ser
verificado a partir de experiências de laboratório; o mundo reduzido à
realidade do microscópio.
A Metáfora da Máquina do Mundo: o universo funcionando e
explicado através de leis mecânicas imutáveis; um universo
estruturado como as engrenagens de uma máquina.
A previsibilidade: em um mundo regido por leis mecânicas imutáveis
tudo poderia ser previsto, desde que as leis fossem reveladas.

O

resultado

desses

pressupostos

nos

fundamentos

da

organização

multidisciplinar do conhecimento trouxe consigo o risco do reducionismo e da
fragmentação. Passaram-se então quase quatro séculos, nesse período acreditou-se que
os mistérios do universo poderiam ser desvendados nos laboratórios, privilegiando-se a
objetividade em detrimento da subjetividade e concebendo-se as ciências da natureza
como as detentoras da verdade. Esse conjunto de fatores conduziu o conhecimento a um
alto grau de especialização. A decorrente superespecialização passou a intensificar uma
desarticulação entre a teoria e a prática. A interdisciplinaridade surgiu justamente para
procurar promover a superação dessa tendência.
De acordo com Klein (1998) e Lima (2007), o conceito de interdisciplinaridade
surgiu no século XX e tem cerca de cem anos. Não se trata de uma ciência, procede da
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necessidade cada vez mais requisitada de existir uma interação dinâmica entre as
ciências. Mas foram descobertas científicas ligadas à Teoria da Relatividade e à Física
Quântica que passaram a estimular estudos interdisciplinares e a contribuir para
reformas substantivas inclusive nas Ciências Humanas.
Essas teorias ajudaram a constituir a chamada Segunda Revolução Científica e
passaram a demarcar e relativizar o alcance das verdades científicas. Fenômeno este que
inclinou cientistas a defenderem que considerações interdisciplinares, que abrangessem
linhas de conhecimento teórico e eixos de interesse político, seriam mais favoráveis a
gerar visões sistêmicas que estivessem mais próximas da apreciação e da resolução de
questões complexas (TEIXEIRA, 2011). O conjunto dessas alterações conceituais que
impulsionou a Segunda Revolução Científica teve como referência uma série de
contestações das teorias que se relacionavam ao antigo Paradigma Mecanicista.

[Em relação à antiga] noção de Matéria Sólida: [a Física Quântica a
refuta demonstrando que] as unidades subatômicas funcionam ora
como partícula ora como onda.
[No tocante ao] Conceito de Previsibilidade, a nova física postula o
Princípio da Incerteza, [defendendo que] no universo subatômico há
probabilidades da ocorrência de eventos, nunca uma certeza absoluta.
[Quanto à] noção da Matéria constituída por Entidades Isoladas
(átomos): [redimensiona-se] a matéria existindo a partir de
interconexões estabelecidas entre partículas e ondas.
[Sobre a] noção da Matéria como Realidade Estática: [sustenta-se, ao
contrário, que] no mundo subatômico tudo está em movimento, as
partículas e ondas movendo-se em velocidades inimagináveis
(SOUZA, 2002, p. 24).

Em relação à metáfora do mundo como uma grande máquina, essa nova ciência
passou a admitir que diferentes aspectos da realidade possam ser explicados por
diferentes conceitos mutuamente coerentes (CAPRA, 1982), em contraposição ao
determinismo, à previsibilidade e à confiabilidade científica como possibilidade
exclusiva de encontrar premissas verdadeiras.
Segundo Klein (1998, p. 123), a possibilidade de integração dessas diferentes
explicações da realidade passou a ser discutida no século XX no âmbito da formação
escolar básica nos Estados Unidos, na perspectiva de ajudar o estudante a desenvolver a
capacidade de perceber novas relações e criar novas estruturas. A integração era vista
como uma maneira de evitar a fragmentação que acompanha a divisão por disciplinas.

67

No ensino superior, o combate à superespecialização também implicou em reformas
educacionais, novos campos e práticas pedagógicas. Neste nível de ensino,
“aconselhou-se aos professores que planejam cursos a não cobrir muito conteúdo, mas a
considerar cuidadosamente as disciplinas apropriadas a um determinado tema ou tópico
e, então, ancorar o estudo na atenção proativa do processo integrador.” Souza (2002, p.
29, grifos meus) reitera acrescentando que
a concepção interdisciplinar predominante é a que propõe a interação
entre as disciplinas a partir de um princípio unificador externo à
estrutura institucional; é o caso, por exemplo, da
interdisciplinaridade por tema.

Para Klein (1998, p. 115), o problema da inserção de propostas
interdisciplinares na escola foi tão discutido durante o século passado que desde o final
da década de 90 “a discussão já não se centra mais na questão da conveniência de
combinar disciplinas, mas quando, em que grau e como é melhor fazê-lo”.

4.3 Interdisciplinaridade: caracterizações da ação e posturas metodológicas

A diferença mais determinante entre as perspectivas multidisciplinares e as
tentativas interdisciplinares consiste na falta de confronto entre os saberes que tende a
ocorrer nos currículos multidisciplinares. Sabe-se que a organização curricular
tradicional por disciplinas tem por objetivo uma formação que contemple diferentes
saberes sobre uma mesma área de conhecimento. No entanto, sua implantação
inaugurou também o risco de que tais saberes permanecessem isolados.

Em cursos multidisciplinares, as perspectivas individuais são
apresentadas em série, de forma enciclopédica, deixando as diferenças
não examinadas em pressuposições subjacentes e a integração por
conta dos alunos [...] Nos cursos “interdisciplinares”, as
pressuposições [...] são examinadas e comparadas de maneira a
conseguir uma síntese integrada das partes que propiciam um
entendimento mais [...] holístico (KLEIN, 1998, p. 120-121, grifos
meus).

De acordo com Lima (2007, p. 54, 55, grifos meus) outra característica da
interdisciplinaridade é o cuidado com a “atividade profissional” futura ou exercida. Esse
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referencial permitiria atentar para a necessidade de construir o conhecimento a partir da
complexidade do real e faria da “interdisciplinaridade uma categoria de ação” cujo
plano básico de intervenção nos métodos de ensino colocaria “como de fundamental
importância, a definição da prática que se pretende relacionar à teoria.” Amato (2010,
p. 37, grifos meus) sobrepõe que embora a troca de informações entre disciplinas seja
essencial nesta perspectiva, as expectativas interdisciplinares só seriam atendidas
quando a intercomunicação entre as áreas de conhecimento provocassem “mudanças
sensíveis nessas próprias áreas”.
Dirigindo-se das caracterizações da ação interdisciplinar às posturas
metodológicas, Lima (2007, p. 58, 61, 62) certifica não existirem métodos
interdisciplinares padronizados. Partindo dessa afirmação, a autora passa a sugerir seis
posturas metodológicas que ajudariam a alimentar um ambiente interdisciplinar.
A primeira postura seria fruto do “dinamismo do perguntar progredindo na
direção do detalhamento e transgredindo os procedimentos de direcionalidade e busca
imediata de resultados convencionais”. A meu ver, esta postura trata-se de uma das
caracterizações capitais da interdisciplinaridade e resultaria no aprendizado pedagógico
de não partir do conhecimento pronto.
A segunda postura admitiria o “reconhecimento de competências e limites da
própria disciplina, favorecendo uma valorização das disciplinas que a sustentam”.
Portanto, este exercício ajuda tanto na re-associação quanto na própria afirmação
disciplinar, dispersando temores críticos relacionados ao prejuízo supostamente causado
pela extinção eventual de determinadas disciplinas.
A terceira postura metodológica “fundamenta-se no exercício da arte de
pesquisar, na qual se desenvolve a capacidade criativa” tão estimada e esperada.
A quarta postura interdisciplinar “tem na dúvida um componente básico de
reflexão” que permitiria ao estudante dar-se ao hábito de nutrir a possibilidade de
analisar diferentes pontos de vista.
A quinta, estaria preocupada com a promoção do “diálogo constante entre a
teoria e a prática”. De fato, uma das expectativas das ações interdisciplinares empenhase justamente em superar o prejuízo histórico das superespecializações que conduziu ao
advento de disciplinas puramente teóricas, desvinculadas de habilidades cujo uso
profissional requisitaria maior vivência prática do que uma sistemática revisão teórica
tem sido capaz de comportar.
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Por fim, a referida autora sugere a postura de “habituar-se ao exercício da
ambiguidade”. De acordo com minha experiência docente, tenho observado o quanto os
estudantes do ensino superior ainda têm dificuldade de lidar com compreensões que
considerem simultaneamente pelo menos duas possibilidades igualmente válidas de
interpretação analítica. Parece-me que os próprios professores às vezes mostram-se
inseguros diante da requisição dos estudantes por uma única (ou preferível) forma de
compreensão da realidade estudada e acabam reforçando uma anulação da característica
ambígua do próprio saber em vez de estimularem a pesquisa através desse próprio
desconforto, da instabilidade e do caráter fugidio da verdade.
Em música, mesmo através da adoção de um único recurso disponível de
análise harmônica, experimenta-se a possibilidade do estabelecimento de duas, três ou
quatro alternativas de análise em processos modulatórios, em progressões menos
peculiares, na transitoriedade entre diferentes campos harmônicos ou em regiões
enxertadas de acordes de função mediana23. No entanto, o que considero mais
importante e tento descobrir e alimentar com os estudantes é que critérios subjetivos dão
suporte a cada escolha de alternativa analítica. A descoberta desses critérios pode tornar
todas as alternativas de interpretação igualmente válidas sob determinada linha de
raciocínio. O resultado disso é um ambiente de estudos mais investigativo e aberto a
considerar novos pontos de vista, inclusive os inventados pelos próprios estudantes.

4.4 Outros tipos de interdisciplinaridade e algumas reflexões
Schäffer (1995, p. 46-47) apresenta treze categorias interdisciplinares: ID24
Generalizadora, ID Instrumental, ID Administrativa, ID Auxiliar, ID por Disciplina
Líder, ID Interativa, ID por Reconstruções Convergentes, ID a partir de uma Visão
Holística, ID a partir do Paradigma da Linguagem, ID pela História, ID baseada numa
Racionalidade Comunicativa, ID com Princípio da Diferença e da Criação e ID pelo
Paradigma da Comunicação Informática.

23

Utilizo aqui o conceito de acorde de função mediana da forma como Koellreutter (1986, p. 33, 34, 61) o
aplica ao se referir a tríades contempladas pela quarta lei da harmonia funcional, cuja constituição só
conta com uma nota do campo harmônico tratado. Exemplo: no campo de C maior, a tríade de Ab
desvinculada de qualquer processo modulatório.
24
Abreviação de Interdisciplinaridade.
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Faço a opção de mostrar aqui apenas quatro delas por considerá-las mais
especificamente provocadoras no que concerne a elucidação dos objetivos
interdisciplinares propostos pela presente tese.
A função da ID por Disciplina Líder seria “simular um princípio de unidade
curricular” (SCHÄFFER, 1995, p. 46) orientado por uma disciplina com maior status
científico. Apropriando esta ID à pesquisa que ora desenvolvo, entre as quatro
disciplinas musicais que proponho tentar integrar, Harmonia, Contraponto, Solfejo e
Arranjo, talvez tal disciplina líder, considerada como de maior status, fosse a de
Harmonia, por causa de sua ambição em sintetizar séculos de desenvolvimento da
música ocidental através de leituras teóricas baseadas fundamentalmente na
simultaneidade dos sons e suas concatenações, de modo a resultar em análises
estabelecidas e, com isso, transparecer um conhecimento natural (FREITAS, 2012).
A sugestão de disciplina líder, apresentada acima, não significa que concordo
com este ponto de vista. Falei sobre o problema da naturalização da harmonia funcional
para o desenvolvimento da linguagem musical no capítulo anterior. O próprio fato de a
presente tese procurar desenvolver estratégias interdisciplinares que partam da prática à
teoria poderia suscitar argumentos suficientes para que entendêssemos o Solfejo, e não a
Harmonia, como disciplina líder.
A função da ID Auxiliar seria a de favorecer que “uma disciplina apóie-se,
permanente ou ocasionalmente nos métodos da outra” (SCHÄFFER, 1995, p. 46). De
acordo com esta categoria, a interdisciplinaridade que construo teria esta função
Auxiliar quando, apenas a título de ilustração, procurasse relacionar o solfejo móvel à
análise gradual25. Como o solfejo móvel classifica cada função melódica da escala com
sílaba específica, independente do tom, uma relação desse solfejo com a análise gradual
permitiria realizar o solfejo dos baixos de progressões estipuladas a partir da referida
análise de acordo com o ritmo harmônico. “I” como resultado da análise funcional
corresponderia ao solfejo de Dó; “IV” ao solfejo de Fá, “V6” ao solfejo de Ti, I 6/4 a
Sol etc. O uso, a viabilidade e os problemas decorrentes dessa integração careceriam de
maiores esclarecimentos caso tal aplicação não estivesse sendo usada neste capítulo
somente a título de ilustração.

25

A análise gradual é uma ferramenta teórica que busca maior compreensão harmônica ao tomar cada
grau escalar como referência fundamental para a constituição de acordes constituídos, inicialmente, por
duas sobreposições de terças, processo que remete à tríade.
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A ID Interativa teria como objetivo “a interação entre duas ou três disciplinas,
com o objetivo de resolver um problema comum” (SCHÄFFER, 1995, p. 47).
Novamente considerando a presente pesquisa, minha ideia é justamente a de relacionar
as disciplinas de Harmonia, Contraponto e Solfejo na expectativa de ajudar na resolução
das questões técnicas e disposições criativas relacionadas ao problema da elaboração de
Arranjo Musical. No entanto, a expectativa é que essas quatro disciplinas ajudem a criar
um ambiente que favoreça um desenvolvimento da linguagem musical favorecido por
um encontro imediato de aqueles saberes. Fiz esta ressalva porque Schäffer (1995, p.
46) dá-se ao cuidado de diferenciar a ID Interativa da ID Instrumental, ao sustentar que
a Instrumental busca “um conhecimento unicamente funcional, utilizado para atingir-se
um determinado fim [em que] agregam-se ciências, mas estas permanecem isoladas.”
De todo modo, percebo que a diferença entre essas duas IDs é muito sutil e
tende a residir, sobretudo, no campo social em que a integração é mobilizada. Nessa
perspectiva, a ID Instrumental estaria ligada ao modelo fabril e utilitário de produção
com o objetivo específico na objetivação do proveito econômico. A ID Interativa estaria
mais próxima de uma busca integrativa que permitisse redimensionar o uso recíproco
das disciplinas e práticas, com o objetivo maior na qualidade da formação profissional e
do conhecimento resultante. Portanto, sugiro que a diferença entre a ID Instrumental e a

ID Interativa não seja encarada como epistemológica. Ambos os tipos trabalham no
intuito de arrecadar suporte em função da resolução de um problema específico. No
limite, a diferença estaria no grau de interferência entre as próprias disciplinas, no poder
concedido a cada disciplina para interferir na compreensão da outra ou na intenção de
resolver um problema que se considere comum às áreas de conhecimento mobilizadas.
Trazendo

essas

reflexões

para

a

presente

pesquisa,

o

tipo

de

interdisciplinaridade que eu desejo pode ser considerado Instrumental caso as
disciplinas de Contraponto, Harmonia e Solfejo sejam aplicadas como mero suporte
para a construção de arranjos musicais. Dessemelhante, minha proposta pode ser vista
como Interativa ao arrecadar disciplinas complementares no sentido de melhor
desenvolver a aquisição de linguagem musical através do relacionamento imediato entre
prática, teoria e criatividade. Entretanto, admito o risco de que Contraponto, Harmonia,
Solfejo e Arranjo, ainda que reunidos em uma mesma atividade curricular, possam ser
insistentemente trabalhadas como manifestações multidisciplinares do fenômeno
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musical. Portanto, a possibilidade de transpor a multidisciplinaridade tradicional no
ensino dessas disciplinas musicais deve ser vista como uma hipótese.
Retomando a ID por Disciplina Líder, Schäffer (1995, p.45) adverte que
“várias são as disciplinas/ciências que tomam para si o direito de se constituírem como
um paradigma interdisciplinar por excelência”. Já se experimentou essa ambição
recorrente nas ciências que buscam uma espécie de pan-conhecimento integral ou de
integralização do conhecimento de diversas formas de entender a realidade, norteando-a
por um único campo, tendo a filosofia, a física, a matemática ou a história como centro
do saber.
Posto isso, as expectativas interdisciplinares nesta tese são relativamente
modestas, porque visam somente tentar reconstruir dissertativamente e elucidar
ilustrativamente uma forma pessoal, dentre as inúmeras alternativas pedagógicas
possíveis, de reintegrar alguns conhecimentos teóricos e empíricos de uma única área do
conhecimento – a música. Empenho-me tão somente em amenizar o prejuízo
significativo que a disciplinarização trouxe para o ensino de música, cujo reflexo pude
experimentar como estudante e no próprio exercício docente. Por outro lado, o foco no
conhecimento musical me traz o desafio de trabalhar num metier específico, no qual
encontrei raríssimas pesquisas correlacionadas e nenhuma que abordasse relações
disciplinares, tanto menos no ensino superior, meu contexto de trabalho.
Nessa expectativa, antecipei lendo Klein (1998, p. 23) os primeiros riscos que
corro; as questões do pot-pour-ri e da polaridade.
O problema do “pot-pour-ri” ocorre quando unidades e cursos se
tornam uma simples amostra do conhecimento de cada disciplina. O
problema da “polaridade” ocorre quando a interdisciplinaridade e os
campos são [excludentes, ou seja,] vistos como ou isto ou aquilo [em
vez de significar um modo de] investir nas disciplinas e mostrar seu[s]
poder[es] [de explicação recíproca].

Também apreciei outras duas orientações importantes: primeiro, que pode ser
útil partir do princípio de que “o caminho não é negar ou combater a especialização,
mas redimensioná-la numa perspectiva flexível que contemple, em igual medida, a
estabilidade e o movimento, a concordância e a divergência” (SOUZA, 2002, p. 28).
Segundo, que dentro de um ambiente se pretenda interdisciplinar “não se deve esperar
que os alunos integrem qualquer coisa que o corpo docente não [...] faça ele mesmo”
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(KLEIN, 1998, p. 121). Neste sentido, o Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura em Música da Universidade Federal do Ceará, do qual sou membro, tem
procurado discutir propostas de implementação de pelo menos três sínteses dessa
natureza na proposta curricular do referido curso: Solfejo, Teoria Elementar e
Improvisação; Harmonia, Contraponto e Arranjo; Morfologia, Análise e Composição.

As considerações deste capítulo me fazem tirar seis conclusões parciais:
1. Não há consenso em relação ao que seja rigorosamente interdisciplinaridade. Neste
sentido, a interpretação mais moderada talvez seja a de que existem diferentes graus e
âmbitos de interdisciplinaridade.

2. Um ambiente educativo que proponha uma aprendizagem mais significativa, a partir
de uma articulação entre determinado número de disciplinas, pode continuar sendo
compreendido como multidisciplinar.

3. Qualquer disciplina pode ser ministrada através de uma abordagem interdisciplinar.

4. As formas como as disciplinas se articulam são determinadas pelo processo de
ensino. É este processo que torna contingente o sucesso das tentativas interdisciplinares.

5. Uma mudança no plano político escolar ou nas ementas das disciplinas não garante
sozinha uma transformação na forma de ensinar, tampouco no modo de aprender. Esta
asserção torna incerta a importância da preocupação com uma revisão na estrutura
curricular tradicional por disciplinas.

6. Esta tese trabalha com a hipótese de que é possível alcançar sucesso interdisciplinar a
partir do encontro entre disciplinas musicais preestabelecidas.

4.5 Interdisciplinaridade envolvendo formação em música

Este subtítulo é destinado a mostrar pesquisas interdisciplinares atuais
envolvendo

a

formação

musical.

Apresento

15

trabalhos

cujas

relações

74

interdisciplinares identificadas envolvidas possuem relações pelo menos adjacentes com
o ensino de música. Tratam-se de artigos científicos que contemplam, em maior ou
menor grau, integrações disciplinares que associam a performance e outras disciplinas
acadêmico-musicais à Pedagogia, à Psicologia, à Fonoaudiologia, à psicomotricidade, à
administração e gestão de pessoas, à qualificação musical de professores polivalentes, à
integrações entre diferentes licenciaturas, à sociologia da música aplicada ao mercado
musical. Ao final, mostro ainda dois estudos que lançam algumas propostas de
integração disciplinar apenas entre saberes musicais.
Procurando refletir a respeito do músico professor, Jardim (2009, p. 53, 54)
propõe uma relação entre o ensino musical e a performance musical. Nesta perspectiva,
aponta para os malefícios obtidos com a falta de diálogo do professor de música com a
pedagogia e o sistema educacional. Um ponto relevante identificado no decorrer da
história da educação musical brasileira é que o ensino “nas instituições de formação
especializada, era notadamente técnico, estético, artístico e profissional, e com forte
apelo à performance, destinada à elite”. Para a autora, o objetivo dessas instituições não
se dirigia ao preparo de um professor de música, mas ao “desenvolvimento do
instrumentista, do regente, do compositor”. Como resultado, “pouca ou nenhuma ênfase
era dada às questões didático-pedagógicas, mesmo que a realidade profissional
confirmasse o seu encaminhamento para as atividades docentes”.
Propondo uma interface entre ciência e performance musical, Ray (2009, p.
102) registra relatos de experiência relacionados ao cotidiano do ensino de um
instrumento musical e reflete sobre a viabilidade de aplicações pedagógicas decorrentes
do resultado da pesquisa. Para a autora, relacionar pesquisa científica e fazer musical é
uma estratégia que contribui para o reconhecimento do fazer artístico como área de
conhecimento. Como resultado, afirma que “os relatos de experiência têm se revelado
uma importante fonte de estudos sobre a preparação para a performance, bem como,
contribuído para o desenvolvimento de pesquisas em psicologia da música, neurociência
aplicada à música e estudos específicos sobre performance musical.”
Bollos (2009) atenta para uma interdisciplinaridade viabilizada a partir da
relação entre o aprendizado musical e a música popular. Proponho que esse interesse
específico seja abordado com mais detalhes em capítulo mais oportuno. No entanto, é
cabível mencionar que a autora procura fragilizar a divisão entre a música popular e a
música erudita no mesmo artigo, além de evidenciar a importância de o músico interagir
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com áreas como a educação, o jornalismo cultural, a produção musical, a comunicação
entre as mídias, a educação musical e a performance, de modo que possa construir uma
visão mais amadurecida e concreta das suas possibilidades de atuação profissional.
Ao tecer reflexões sobre o “folclore” e reafirmar este conceito como
apropriado para se reportar a cultura popular, Pereira (2009, p. 161) envolve saberes
relacionados à prática docente, à pesquisa acadêmica e à relevância das manifestações
do povo. A autora verifica uma influência recíproca entre as culturas das classes
subalternas e aquela das classes dominantes. Como resultado, constata que
presentemente “amplia-se o campo de ação do folclore que incorpora e interage com as
tecnologias, a globalização e a cultura de massa sem abrir mão do seu substrato
essencial constituído pela espontaneidade e pela aceitação” vistas como características
das manifestações artísticas populares. Pereira me reitera a ideia de aproveitar a riqueza
do material folclórico como possibilidade de solfejar música tonal e modal estudando
harmonização.
Bello (2009, p. 178) realiza um trabalho que considera uma característica
fundamental da interdisciplinaridade: uma correlação estreita entre teoria e prática.
Analisa a correspondência do currículo proposto ao currículo em ação de um programa
de certificação a nível superior de professores da educação infantil e básica em São
Paulo. A referida autora contata por essa via uma falta de diálogo entre professores da
educação básica e pesquisadores da universidade. Também que os professores se sentem
objeto dos pesquisadores e os pesquisadores não sentem que suas pesquisas são
aproveitadas pela escola. Reportando-se ao mencionado programa de formação,
constata ainda que o avanço das pesquisas acadêmicas em sala de aula “não foi
suficiente para que os resultados das mesmas beneficiem professores e alunos”. Como
resultado final, identifica a necessidade de implementação de práticas curriculares que
sejam resultado do relacionamento mais estreito entre as pesquisas acadêmicas e o
espaço escolar, com ênfase no aperfeiçoamento da escola pública e de seus professores.
Portanto, de acordo com a pesquisa de Bello (2009), pude confirmar que não
basta aumentar o quadro quantitativo de pesquisas sobre o ensino de música, é ainda
preciso que tais pesquisas busquem refletir sobre a prática do ensino, interferir no
cotidiano de ensino e identificar os limites do sucesso do aprendizado construído e a
extensão dos fracassos nos experimentos didáticos.
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Castanho (2009) associa a Psicologia da Educação de Vygotsky ao ensino de
música e verifica a importância do surgimento de novas abordagens do ensino de
música em que o papel ativo e criativo do sujeito seja priorizado. O argumento
proveniente da Psicologia da Educação de que a música funcione como atividade
mediadora dos processos de desenvolvimento cognitivo leva a autora a considerar o
aprendizado musical desejável para a formação geral das pessoas. O que considerei
mais interessante no trabalho de Castanho foi sua sugestão geral de que a metodologia
do ensino de música seja baseada em unidades de análise e não por fragmentação do
fenômeno – fator que penso conduzir às primeiras reflexões interdisciplinares. Essa
fragmentação do fenômeno musical tenderia a tornar secundário um conhecimento
construído a partir da música viva e no valor construtivo das experiências subjetivas
compartilhadas.
Uma compreensão de que a performance, a prática e a interpretação musical
possuem diferenças marcantes a ponto de suas ligações manifestarem uma consciência
interdisciplinar é premissa pacífica no artigo de Lima, Apro e Carvalho (2006).
Segundo os autores, entende-se a performance como o resultado obtido da realização
instrumental. A prática é vista como o desenvolvimento da atividade motora necessária
a uma boa execução. E a interpretação é construída a partir dos processos de avaliação e
escolha das possibilidades musicais contidas no texto musical. Portanto, os referidos
autores vêem no que poderia ser considerado como intradisciplinaridade – a
interpretação e a prática como componentes da Performance – uma forma de descobrir
a existência de interdisciplinaridade dentro de uma única disciplina componente de um
único campo de conhecimento. Acredito que a extensão da validade da compreensão
dos autores é limitada pelo que se estabelecer como interdisciplinaridade. Os autores
caminham no sentido contrário da presente tese que, por sua vez, busca apresentar
possibilidades intencionais de ensino combinando disciplinas musicais tradicionalmente
dispostas em separado pelas integralizações curriculares, em vez de investir na
descoberta do que já há de interdisciplinar dentro de disciplinas tradicionais como a
Prática Instrumental.
Em sentido intradisciplinar análogo ao artigo de Lima, Apro e Carvalho
(2006), Amato (2006, p. 77) disserta sobre a relação entre voz cantada e inteligência
vocal traçando um diálogo entre a arte de cantar e a fonoaudiologia. Segundo a autora, a
manutenção de uma vida vocal saudável e um corpo apto para o canto requisita uma
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“consciência das diversas estruturas que se aliam para a emissão vocal, das diversas
formas de avaliação da voz e dos cuidados diariamente necessários”.
Lima (2006, p. 63) realiza um estudo histórico dos usos, limites e relações
entre a escrita musical tradicional e a improvisação fazendo uma sucinta retrospectiva
desde o século XV até os dias atuais. Apesar de não dar exemplos práticos, a autora
desperta para o poder pedagógico do fazer improvisatório ao concluir que,

na atualidade, [o ato de improvisar é] uma prática performática que
não segue um estilo histórico [...] e constitui-se em uma ferramenta
bastante utilizada pelos docente para incentivar a criatividade musical
nos processos de aprendizagem [...] sendo empregada como uma das
formas de aprimoramento técnico, na repetição de certos modelos e
exercícios, invenção de melodias, estudo de escalas etc.

Borém et al. (2006, p. 95) juntam esforços interdisciplinares vindos das áreas
da Educação Musical, Física e Educação Física (Psicomotricidade) para traçarem
constatações a respeito da visão e do tato na execução de instrumentos não-temperados
da família das cordas friccionadas, procurando identificar os movimentos de correção da
afinação que são de modo psicoacústico mais bem tolerados pelo ouvido. Para os
autores, embora ainda não existam estudos conclusivos sobre a tendência dos músicos
que tocam instrumentos não-temperados de preferirem desafinar “para aquém”
(Undershoot) do que “para além” (Overshoot) das frequências-alvo, “pode-se especular
sobre o acirramento desta percepção quando a correção da afinação demanda um
movimento contrário ao movimento inicial, o que pode explicar a sensação
psicoacústica de uma maior desafinação”. Os autores também falam sobre a
possibilidade promissora de descobertas a respeito da técnica do vibrato a partir da
mesma conjunção interdisciplinar que produziu a referida pesquisa. Tais estudos
indicam a validade de trabalhos interdisciplinares na expectativa de elucidar problemas
técnicos e possíveis estratégias de superação, recursos que favorecem a expressão
musical e as respectivas de implementação no contexto da prática instrumental.
O discurso de Zanon (2006, p. 126) reflete uma preocupação com as
possibilidades profissionais atuais do músico. Entre as atividades apresentadas pelo
autor estaria a vertente do ensino de música. Mas a principal relação que o autor
desenvolve é a da sociologia da música aplicada ao mercado da performance. De acordo
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com o que o autor demonstra, o mercado da performance seria muito mais amplo do que
uma atividade musical especificamente ligada à pratica interpretativa. Como ramos de
atuação profissional, Zanon (2006) elenca a possibilidade do agenciamento de artistas,
da promoção de eventos, das relações públicas e assessoria de imprensa, da
administração de órgãos (teatros, centros culturais, orquestras, festivais, etc.) e do
próprio câmbio entre estas atividades. Indagado sobre a possibilidade de ganhar a vida
especificamente com a prática instrumental, responde o conferencista:

A resposta, na maioria das vezes, seria não, ao menos de forma
integral. O quadro mais comum – e em minha opinião o mais saudável
e rico – é o do músico que gasta sua segunda-feira dando aulas
particulares, que faz um trabalho social na terça, que participa de uma
gravação ou tira o dia livre para projetos pessoais na quarta, que toca
num musical ou em eventos nas noites de quinta, sexta e sábado, que
dá um curso aos sábados de manhã e ainda consegue manter o seu
grupo de câmera e se envolver com a organização de um curso de
férias nas horas livres.

Observo, assim, a vantagem de relacionar as possibilidades viabilizadas pela
formação musical a que se teve acesso com as oportunidades profissionais oferecidas na
atualidade, como uma fonte de reflexão capaz de permitir um despertar para os espaços
nos quais se pode desempenhar uma atividade de ensino musical em nosso contexto.
Este tipo de orientação para os estudantes me parece menos trivial do que muitos de
nós, professores, pensamos.
Procurando mapear relações interdisciplinares da educação musical e da
pesquisa em música com outras áreas de conhecimento, Amato (2010, p. 11) faz
referência às áreas da biologia, física, filosofia, sociologia, psicologia, história, estética
e educação como propícias a ajudar a compreender o fenômeno musical em suas
múltiplas dimensões. Entretanto, argumenta que enquanto a pesquisa em música já vem
utilizando com grande frequência o conhecimento gerado em outras ciências, “a
educação musical para fins profissionais [...] parece estar ainda distante de trabalhar a
música em suas interfaces com outros saberes.” Neste sentido, as categorias
interdisciplinares sugeridas pela autora são:
a) A voz cantada para integração interpessoal;
b) O canto coral e fisiologia vocal;
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c)
d)
e)
f)

A História e Geografia a partir de um repertório programado;
A Educação Musical e Sociologia da Educação;
A Administração e a Regência;
A gestão musical e a indústria fonográfica.

Kleber (2010, p. 3) relata uma experiência interdisciplinar vivenciada no curso
de Licenciatura em Música da Universidade Estadual de Londrina. A proposta visava
relacionar ensino e pesquisa em uma experiência acadêmica voltada para a prática do
estágio curricular envolvendo diferentes licenciaturas e cujo eixo conceitual se
construísse mediante a interdisciplinaridade. Aderiram ao projeto os cursos de Biologia,
Ciências Sociais, Educação Física, História, Letras Estrangeiras Modernas, Matemática,
Música e Química. Foram realizados seminários internos com as oito licenciaturas para
conhecimento das dinâmicas de estágios em cada curso envolvido e das possibilidades
de organização do conhecimento interdisciplinar.

O grupo elaborou uma proposta de intervenção, criando um ambiente
colaborativo e criativo nos momentos de planejamento e atuação
docente dos estagiários nas salas de aulas [...] A complexidade
emergia no processo ao se constatar a necessidade de se criar naquele
grupo um vínculo, um vocabulário e objetivos comuns. [Outra
característica marcante dessa experiência foi a convenção de que os
professores] não poderiam abarcar a responsabilidade do exercício dos
estagiários, pois se tratava de uma proposta para preparar nossos
alunos para a ação docente.

Este relato de Kleber é esclarecedor no sentido de observar não só o quanto as
possibilidades interdisciplinares envolvendo o conhecimento musical estão apenas
começando a ser exploradas, mas também a potencialidade dos ensinamentos que os
estudantes estagiários passam a trazer da escola para seus próprios professores
universitários.
O projeto de pesquisa de Braga (2014, p. 6) pretende apresentar propostas
interdisciplinares de formação pedagógica musical. Como se trata de um projeto, os
resultados do trabalho ainda não foram percebidos. Entretanto, a autora quer refletir
sobre uma formação interdisciplinar a ser desenvolvida no componente curricular Piano
Suplementar. Braga almeja estabelecer parceria com variadas áreas de conhecimento
como a fisioterapia (para compreender a anatomia corporal e as suas implicações na
execução instrumental), a psicologia (para melhor compreender o comportamento
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humano e os processos de aprendizagem), a expressão corporal e cênica (para melhor
compreender as emoções na performance e analisar diversos formatos de apresentações)
e a gestão de grupos (oportunizar a prática musical coletiva e a gestão de diferentes
grupos sociais).
Simultaneamente, Braga (2014, p. 7) prenuncia

estabelecer relações horizontais entre as disciplinas da matriz
curricular [de um curso superior de música] pela apreciação, análise e
execução instrumental de músicas da época, por meio do diálogo entre
as disciplinas História da Música, Literatura e Estruturação Musical,
Percepção e Piano.

Portanto, registrar esta referência bibliográfica torna-se importante somente na
medida em que reitera a atualidade do interesse da presente tese em relacionar
intencionalmente disciplinas musicais de modo a aperfeiçoar as oportunidades de
formação musical superior.
Em artigo publicado em 2010, reflito sobre a postura didática tradicional das
aulas de percepção musical baseada em ditados de descriminação de elementos sonoros,
intervalos, ritmos, acordes, progressões, e passo a sugerir uma educação interdisciplinar
baseada na busca coletiva da atitude consciente de expressão. Entendo que as práticas
musicais, corporais, percussivas, vocais e instrumentais sejam dos modos mais
interpessoais, contagiantes e acessíveis de desenvolver a linguagem musical. Com o
objetivo de integrar elementos teóricos a esse movimento prático, sugiro apreciar:
– Consequências harmônicas na melodia principal: como as notas estranhas ao acorde,
os arpejos, a expressão horizontal de um acorde, o uso escalar no processo modulatório;
– Consequências contrapontísticas numa melodia secundária: como a imitação, a
polirritmia, a independência ou complementaridade gestual;
– Consequências histórico-estilísticas na textura: como a homofonia, a complexidade
polifônica do acorde, o tratamento e o valor de cada voz;
– Consequências do uso de motivos ou gestos: como recurso de contraste ou
redundância.
Articulada a esta proposta apreciativa, sugiro algumas técnicas de variação
musical, de modo a favorecer as primeiras intervenções dos estudantes no texto musical,
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na perspectiva pedagógica de estimular a criatividade através da elaboração de arranjos
e improvisações:
– A partir da noção de motivo ou semi-frase, procurar elaborar melodias imitativas e
avaliar os limites da experimentação canônica;
– Improvisando, procurar ambientar uma nova fração de compasso a uma melodia ou
canção através do uso do corpo e adoções de outros padrões rítmicos;
– Na elaboração de arranjo, interferir estilisticamente na dança do discurso musical
como na transformação de um reggae em bossa nova ou de uma valsa em um choro;
– Desenvolvimento rítmico corporal improvisatório mediante padrões rítmicos inerentes
ou acrescidos ao texto musical;
– Ampliação do texto musical mediante experimento de contracantos;
– Elaboração de progressão harmônica alternativa e comparação da expressão;
– Improvisação melódica pentatônica como possibilidade de extensão textual com
manutenção da harmonia convencionada;
– Transposição modal como forma de interferir na expressão musical.

Acredito que tal ambiente de aprendizado tenderia a constituir um espaço não
só interdisciplinar de ensino, mas amplamente desafiador, no qual uma implementação
metodológica rígida seria incompatível com os múltiplos e relativamente incertos
direcionamentos que cada aula poderia tomar. Essa proposta que acabo de apresentar
corresponde ao estopim que deu origem aos estudos relativos ao desenvolvimento da
presente tese.

4.6 Considerações a respeito deste capítulo

Como resultado, observo que apesar do rico espectro de possibilidades
interdisciplinares

envolvendo a

formação

musical,

ainda

se discute

pouco

interdisciplinaridade e criatividade entre saberes musicais. Acredito que isto se deva,
sobretudo, a dois motivos. Em primeiro lugar, devido à pressuposição de efetiva
integração disciplinar implícita baseada na multidisciplinaridade estabelecida pelos
currículos. “Por ser a música uma arte multidisciplinar, os educadores musicais
pressupõem sempre estar agindo sob bases interdisciplinares, o que muitas vezes não é
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real” (LIMA, 2007, p. 51). Em segundo lugar, as múltiplas combinações investigativas,
que efetivamente se abrem para a interdisciplinaridade em música, parecem-me inclinar
o pesquisador a se sentir menos atraído por uma investigação que não contemple pelo
menos dois campos de conhecimentos bem diferenciados. Ambição esta que uma
modesta combinação de disciplinas de um único campo não poderia contemplar.
Como verificado, o interesse em integrar disciplinas, mesmo no ensino de
música, não é novo. Entretanto, de acordo com os trabalhos que ora elenquei, concluo a
tendência do desenvolvimento de três principais tipos de pesquisas neste setor:
a) Escritos que se preocupam com a gênese da interdisciplinaridade em educação e
sua relação com paradigmas científicos que provocam uma ampla discussão a
respeito do sistema educativo por disciplinas;

b) Estudos que visam constatar espécies de atividades musicais que seriam
interdisciplinares desde a origem e, portanto, mais se redescobre como
fortemente relacionadas entre si como o canto e a fonoaudiologia, a performance
e a interpretação;

c) Pesquisas que se preocupam em relatar possibilidades interdisciplinares de
música, inclusive entre licenciaturas, mas envolvendo outros campos de
conhecimento como a física, a matemática, a administração e a fisioterapia.

Considero todas essas pesquisas interessantes e relevantes. Entretanto, apesar
do interesse interdisciplinar dentro do campo musical não excluir de modo nenhum a
validade e importância das pesquisas entre música e outros saberes, penso que avançar
somente em pesquisas entre música e outros conhecimentos contribui para o advento da
impressão de que não há mais o que se integrar dentro do amplo leque de disciplinas
musicais, posto que implicitamente relacionadas. Isto permitiria que produções e
reflexões que contemplem uma contribuição mais imediata e integrada entre disciplinas
práticas e teóricas sejam vistas como triviais ou dadas. Além disso, em decorrência de
uma rígida manutenção tradicional dos currículos multidisciplinares, a rede de
conhecimentos com que se almeja uma formação musical ampla se perpetuaria “em
pressuposições subjacentes e a integração por conta dos alunos” (KLEIN, 1998, p. 120).
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O próximo capítulo é destinado à mostra de experimentos didáticos
interdisciplinares entre as disciplinas musicais de Harmonia, Contraponto, Solfejo e
Arranjo. Primeiramente, trago ilustrações que ajudem a elucidar parte do meu empenho
didático dos últimos oito anos, como professor de música. Em seguida, comparo as
concepções relativas ao ensino tradicional de música, delimitadas introdutoriamente,
com os experimentos interdisciplinares que apresentei.
No capítulo seis, exponho e avalio a subsequente receptividade desses
experimentos e as modificações sugeridas pela turma de Harmonia que acompanhei
durante os dois semestres letivos de 2013/II e 2014/I. Relembro que a metodologia de
pesquisa que atenderá a esse trabalho será a pesquisa ação.
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5 EXPERIMENTOS INTERDISCIPLINARES ENTRE DISCIPLINAS
MUSICAIS

A pretensão dos experimentos didáticos interdisciplinares entre as disciplinas
musicais de Harmonia, Contraponto, Solfejo e Arranjo contidos no presente capítulo é
alimentada pela expectativa de avançar do ensino tradicional de música para formas
mais atualizadas de lidar com a produção do conhecimento em geral, considerando
especificamente o saber musical. Por esse motivo, torna-se necessário antecipar quais
são as concepções relativas ao “ensino tradicional” de música que tomo como
referência. Otutumi (2013) e Bhering (2003), Cury (2007) e Freitas (2012) ajudam-me a
construir a noção de tradicionalismo no ensino de música relacionada ao ensino de
Percepção e Solfejo26, Contraponto e Harmonia, respectivamente. Essas reflexões em
torno do conceito de “ensino tradicional de música”, expostas introdutoriamente,
permitirão uma proposta de análise comparativa entre o ensino disciplinar tradicional e
os experimentos interdisciplinares apresentados.

5.1 O ensino tradicional de Solfejo, Contraponto e Harmonia
Segundo Otutumi (2013), o ensino tradicional de Percepção e Solfejo está
ligado à fragmentação do ensino, a ponto de desvincular da realidade musical os
aprendizados, ao uso restritivo de repertório e ao acolhimento do recurso dos ditados de
discriminação sonora. A referida autora categoriza cinco pontos que ajudam a esclarecer
esse tradicionalismo. O primeiro ponto trata do repertório e dos materiais musicais
utilizados, indica: o uso predominante de repertório da música erudita ocidental ou
européia, a ênfase no tonalismo e o pouco uso de repertório da música popular
brasileira. No que se refere ao repertório, Bhering (2003, p. 45, aspas da autora)
reconhece
uma carência em abordagens que procuram aprimorar a percepção
musical através de um material inspirado em estilos como o samba, o
choro e a bossa-nova. A maioria das propostas de incremento da
26

Na integralização curricular do curso de Licenciatura-Música da UFC, reitera-se a utilização do solfejo
como um importante mediador da percepção musical, batizando “Percepção e Solfejo” uma disciplina que
tende a ser mais conhecida no meio acadêmico como “Percepção Musical”, “Teoria e Solfejo” ou mesmo
“Treinamento Auditivo”.
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percepção utiliza uma visão fragmentada. Muitos músicos
consagrados, que se inserem no “mundo do samba, do choro ou da
bossa-nova”, ressentem-se da dificuldade que tiveram em seu
processo de aprendizado e aprimoramento musicais, justamente
devido à falta de abordagens voltadas para o repertório da música
popular.

O segundo ponto categorizado por Otutumi (2013) trata das concepções
pedagógicas. Nesse sentido, o aspecto tradicional mais enfatizado foi o ensino
fragmentado. Baseando-me em meus estudos apresentados em capítulo anterior,
interpreto

essa

fragmentação

como

uma

potencialização

da

característica

compartimentalizada do ensino disciplinar, conduzindo-o a questões restritamente
intradisciplinares. A este respeito, Bhering (2003, p. 51), relata sua experiência
estudantil nos seguintes termos: “A impressão que eu tinha, às vezes, era que eu
treinava um repertório de ritmos e solfejos que nunca vi em nenhuma música real”.
O terceiro ponto do tradicionalismo apontado por Otutumi (2013) trata das
ferramentas de trabalho e enfatiza o uso do ditado como uma das ferramentas principais
das aulas, com práticas fragmentárias de aprendizado de figuras rítmicas, intervalos
melódicos e acordes específicos, além do uso do piano como instrumento referencial.
O quarto ponto trata do ensino de Percepção e Solfejo para o treinamento. Ao
entrevistar um professor encarregado dessa disciplina, Otutumi (2013, p. 68) registra
uma boa imagem desse problema: “Essa disciplina tem essa tendência de ficar uma
coisa mecanicista: Faça ditado, bata o ritmo! E não sai disso, solfejo e etc.” O resultado
é que através desse procedimento

mecanicista fragmenta-se o conhecimento [...] o que dificulta uma
percepção integralizante da linguagem musical, e secciona-se o texto
musical a ponto de restringir a percepção a aspectos elementares da
música (OTUTUMI, 2013, p. 64).

Por fim, o quinto ponto apresentado por Otutumi (2013, p 39) acerca do
tradicionalismo nas aulas de Percepção e Solfejo versa sobre a atuação do professor. As
principais características apresentadas a respeito da atuação tradicional docente são a
correção das atividades e avaliações por gabarito, a noção do ouvido absoluto como um
privilégio a ser explorado em benefício da aquisição de linguagem e, por fim, a
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dificuldade de “ligar essa disciplina (...) com a realidade musical”, registrada mediante
entrevista a professores.
Ao pesquisar sobre o ensino de Contraponto, indicar formas tradicionais de
ministrar esta matéria e apontar novas tendências didáticas adotadas por alguns autores
do final do século XX, Cury (2007, p. 38-39) verifica que, no perfil metodológico
padrão, “são estabelecidos princípios teóricos que devem ser seguidos [para orientar os
exercícios e a] prática de escrita, [e o professor] trabalha com um material [pronto]
quase sempre distante do universo musical que referencia os alunos hoje”. Em relação a
alguns enfoques didáticos do final do século XX, a pesquisadora constata que “é clara a
intenção de alguns autores de imprimir ao ensino de contraponto um sentido dinâmico,
que seja de utilidade prática dos estudantes”. Neste sentido, além do interesse em
superar expectativas auditivas restritas a poucos estilos e épocas específicas, Cury
identifica que “uma preocupação constante encontrada entre os autores diz respeito ao
estabelecimento ou não de regras, numa tentativa de se desvencilhar dos conceitos do
passado em relação ao ensino que era praticado”.
Outra questão que me interessou na pesquisa de Cury (2007, p. 47) foi a
constatação de que algumas obras didáticas do final do século XX passaram a sugerir
não haver “necessidade de que seja obedecida a sequencia determinada nos capítulos do
livro, ficando a cargo do educador a opção pela orientação mais conveniente.” Nesse
caso, o direcionamento dos estudos é introduzido “sempre [por] exemplos musicais,
seguidos de questões propostas para discussão em aula, para depois incluir informações
e estabelecer conceitos”.
Meu interesse por esta postura docente deve-se a obtenção pessoal de uma
confirmação de que as preocupações com uma progressão didática dos saberes,
pretensamente organizada do mais simples ao mais complicado, precisam ser
partilhadas com o desenvolvimento de abordagens pedagógicas que sejam mais
significativas por introduzir novos saberes a partir da vivência de experiências musicais.
No que tange ao ensino tradicional de harmonia funcional, Freitas (2012)
estranha enfaticamente que o caráter lógico e racional do estudo da harmonia chegue a
ponto de ostentar uma pretensa capacidade de determinar tanto suas próprias leis quanto
alguns efeitos psicológicos subsequentes ao uso das funções tonais. O referido autor
critica a Jazz Theory, vertente da harmonia tradicional vinculada, a princípio, à música
popular americana, devido à audácia daquela de categorizar as funções harmônicas
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como

grandezas

quantitativas

ou

qualitativas

muito

bem

estabelecidas.

Quantitativamente, a partir da sucessão de tensões e distensões do som em si mesmo,
através de conceitos como “estável” e “instável”, por um lado relacionados à estrita
constituição e relação entre os acordes e, por outro, em suposta abstração das sensações,
sentimentos, impressões e associações subjetivas. Ao mesmo tempo, tais funções
harmônicas poderiam ser qualitativamente provocadoras de sensações e emoções
específicas, predeterminadas por conceitos como “repouso”, “afastamento” e
“aproximação”.

Neste respeito, Freitas (2012) propõe que se inclua nas aulas de

Harmonia discussões subjetivas para avaliar aquilo que motiva nossas escolhas,
expectativas e sensações harmônicas.

5.2 O arranjo musical como favorável a elaborações didáticas interdisciplinares

Em primeiro lugar, gostaria de salientar o pensamento de que a própria
expectativa especializada das abordagens disciplinares oferece a oportunidade de
explicar e justificar tal estudo em separado em relação a uma realidade maior que se
busca compreender. Em outros termos, a disciplina brota do próprio gérmen da
interdisciplinaridade de que é constituída a realidade. Portanto, quando apresento a
alternativa de considerar a disciplina de Arranjo como propícia à integração com outras
disciplinas, não estou querendo demonstrar uma característica singular, mas
particularidades que favorecem uma reunião interdisciplinar específica.
Dentro da realidade curricular dos prerrequisitos dos cursos de Música, é
recorrente o entendimento de que as disciplinas de Percepção e Solfejo, Harmonia e
Contraponto devem anteceder, em maior ou menor grau, o ingresso na disciplina de
Arranjo. Penso que este hábito tende, no mínimo, a reduzir as possibilidades de inclusão
da dimensão criativa pelo menos nas demais disciplinas mencionadas.
Grosso modo, solfejar restringe-se a ler cantando. Profissionalmente, nutro
mais esperança no aprendizado decorrente dos exercícios que os estudantes são
orientados a criar do que nos ditados que muito mais avaliam o que já se sabe do que
permitem otimizar o processo de aprendizado. Cursar Harmonia submete os estudantes
a sistemáticos e massacrantes exercícios de encadeamento e análise, muitas vezes fora
de qualquer contexto musical vivo. Estudar Contraponto significa, antes de qualquer
coisa, saber tudo que você não pode fazer, e isto para considerar o apreço por um estilo
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musical específico que, se ainda têm aplicação na música que fazemos hoje, não
necessita tanto rigor. Penso que a tradicional sistematização do exercício de regras em
educação musical representa um grande impacto no sentido de tolher já os primeiros
impulsos criativos. Sentir a necessidade íntima de regras deveria ser preliminar e não,
sentir a necessidade de liberdade ou o sentimento de fracasso em possuir “genialidade”
suficiente para inventar algo interessante diante de tanta regra.
Exemplo: Contraponto de primeira espécie. Regra única: nota contra nota,
ritmo contra ritmo. Escolhe em grupo a música que te aprouver. Escreve, solfeja, toca,
apresenta aos outros e avalia escutando os demais. Se alguma outra regra for capaz de
melhorar o fluxo musical e a independência das vozes dentro das perspectivas
estilísticas que forem se delineando, muito que bem. Ótima oportunidade de apresentála. Em todo caso, melhor o aprendizado motivado em parte pela criatividade e em parte
pelo acidente do que o movido pela constituição jurídica integral do contraponto
renascentista ou barroco.
Essas reflexões fizeram-me considerar saudável amadurecer o solfejo
conjuntamente ao aprendizado de Harmonia e Contraponto mediante arranjos musicais.
O critério norteador dos trabalhos segue a premissa do mínimo de regras para o máximo
de aprendizados significativos motivados por avaliações dos resultados expressivos dos
arranjos a partir das performances das equipes de estudantes.
Proponho esclarecer a súbita aparição da Performance Musical dentro do
contexto interdisciplinar preestabelecido. Em primeiro lugar, ocorre que, como
fenômeno social, nem a composição nem o arranjo musical fazem sentido se não
fizerem parte de uma proposta de apreciação estética voltada para o público. Além
disso, de forma mais acentuada do que nos estudos por disciplinas, os ambientes
interdisciplinares impulsionam a inclusão de outros conhecimentos no processo de
aprendizagem.
Se solfejamos arranjos que foram feitos para serem realizados em grupo,
experimentamos as necessidades de lidar com as técnicas e limitações relativas ligadas à
Performance e, simultaneamente promove-se o amadurecimento da Percepção Musical
trabalhado de modo insubstituível através da Música em Conjunto. Ao confiarmos
numa progressão de acordes, pré-elaborada para ajudar na constituição das vozes,
estamos considerando tanto a força estrutural da seleção de acordes para o delineamento
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da Forma quanto múltiplas funções que cada simultaneidade de sons pode desempenhar
do ponto de vista da Análise Musical.
Em linhas gerais, penso já ser possível passar a apresentar um esquema dos
experimentos didáticos propriamente ditos. Ao final deste capítulo, a potencialidade
interdisciplinar dessas propostas será avaliada em relação às concepções tradicionais de
ensino referenciadas mais acima. No capítulo seguinte, procurarei avaliar o escopo
dessas propostas interdisciplinares enquanto orientações curriculares em ação. Através
de uma pesquisa ação, relato as negociações que ajudaram a constituir uma sistemática
de trabalho para as disciplinas de Harmonia II e III, buscando relacioná-la à visão dos
estudantes e à minha, como professor responsável pela pesquisa e pela aplicação das
alternativas esboçadas abaixo.

5.3 Os experimentos didáticos interdisciplinares

A ordem das sugestões que estruturei abaixo não foi pensada de modo a
impedir a fluidez do trânsito entre os múltiplos assuntos musicais, que podem ser
discutidos a partir de cada exemplo: identificação de motivos, semifrase, terminações de
frase, cadência, forma, progressão, condução e análise harmônica, uso de notas
estranhas ao acorde, acompanhamento, sobreposição ou independência melódica,
textura etc.
A prioridade dos experimentos depende, em parte, do cronograma da
disciplina, porém, torna-se fundamental que a curiosidade dos estudantes e os
encaminhamentos

de

cada

discussão

possam

ajudar

a

dirigir

os

estudos

(KOELLREUTTER, 2008). Preocupo-me, sobretudo, com que tais discussões – por
mais teóricas em que possam se transformar – sejam constantemente conduzidas ao
desafio prático das produções musicais propostas.
Em cada experimento, utilizo como orientação das progressões harmônicas
uma forma de cifragem oriunda de processos de codificações de acordes amplamente
utilizadas por músicos populares.
Baseando-me em critérios derivados dos resultados de minha dissertação de
mestrado (TEIXEIRA, 2011), as melodias dos exemplos que passo a utilizar são
retiradas do cancioneiro popular brasileiro. Os arranjos são feitos por mim. Após os
anexos apresentados no final desta tese, há um índice relacionando cada exemplo,
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alocado neste subtítulo, ao nome da peça e do respectivo compositor, quando não se
tratar de peça de domínio público. Adaptando os conceitos de discriminações e
inferências propostos por Gordon (2000) ao plano de realização de arranjos musicais,
cada exemplo (ou “discriminação”) que apresento representa uma referência inicial em
aberto para novas experimentações (ou “inferências”) feitas pelos estudantes com outras
peças e em equipes formadas para este fim.
A proposta do exemplo 1 é permitir o solfejo de uma melodia acrescida de um
baixo na fundamental de cada acorde. Uma das riquezas da canção popular é o fato de
que o tratamento melódico realizado por cada intérprete interfere, em certa medida, não
só no ritmo, mas em algumas alturas. Na música de concerto não houve espaço para
esse tipo de intervenção, pelo menos até o começo do século XX. Então, fiz uso
didático daquele procedimento popular para variar o ritmo de um dos motivos e para
adaptar algumas alturas na perspectiva de um solfejo mais confortável, do ponto de vista
da tessitura, mas desafiador, como ocorre no intervalo de 4ª aumentada do terceiro, e
quinta diminuta do penúltimo compasso. O objetivo de partida, como é preferível
batizar num contexto interdisciplinar, é solfejar a possibilidade de escrever uma linha
secundária tendo como base uma progressão harmônica pré-estabelecida.
A linha do baixo pode ser encarada como um cantus firmus sobre o qual o tema
aparece enquanto contraponto florido. No entanto, definitivamente não se trata de um
cantus firmus medieval; a quantidade de saltos disjuntos é inversamente proporcional ao
estilisticamente compatível com aquele. Esta consideração, portanto, abre ensejo para
pesquisas, audições e discussões a respeito do comportamento melódico de um cantus
firmus medieval.
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Nas posteriores inferências, os exercícios dos estudantes podem conter uma
proposta de harmonização feita pela equipe ou contar com uma progressão pesquisada
por ela ou sugerida pelo professor.
Comparar formas diferentes de arranjar uma linha do baixo para o mesmo tema
ajuda a introduzir outras técnicas. A utilização de notas no baixo que não correspondem
às fundamentais dos acordes adotados pode ser iniciada a partir da sugestão de evitar
dobramentos entre a linha melódica e o baixo. Esses dobramentos podem ocorrer
exatamente no momento da articulação do acorde seguinte da progressão harmônica
utilizada ou de modo menos explícito, como no exemplo 2. Nele, o baixo movimenta-se
não só com as mudanças de acordes, fato que igualaria seu ritmo ao ritmo harmônico,
mas ainda quando a linha melódica coincide com a fundamental do acorde escolhido. O
objetivo dessa orientação é começar a mostrar modos de estruturar um baixo um pouco
mais movimentado, que ajuda a manifestar independência melódica; uma linha que
além de não coincidir com o ritmo harmônico, preza também pelo movimento contrário,
aproximando-se um pouco mais da textura contrapontística.
No exemplo seguinte, a linha do baixo passa assim a conter mais conduções
por graus conjuntos e dá ensejo à apreciação dos pontos culminantes, porque a nota
mais aguda só é alcançada uma vez. A linha principal é conduzida descendentemente e
ajuda a enfatizar o teor da letra do ponto de vista semiótico27. Este fator pode dar ensejo
a algumas discussões analíticas. Com o devido distanciamento, passa-se a observar que,
o tempo todo, no decorrer da frase, melodia e baixo caminham em sentido contrário e
apresentam igualmente apenas um ponto culminante; técnica que pode ser usada para
fortalecer a expressão musical. O último compasso favorece uma apreciação do sentido
e uma oportunidade de explicação do conceito contrapontístico de nota finalis.

27

Sobre esta questão, ver Tatit, 2001.
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Seguindo para outro experimento, pode-se sugerir a elaboração do baixo (ou de
uma linha secundária) a partir do que Santos (2010) também chama de linha guia; tratase de uma linha melódica, com baixa movimentação rítmica, que ajuda a direcionar
previamente seus próprios contornos em construção. Penso que a linha guia pode ser
confeccionada mediante diversos critérios independentes ou associados: procurar o
mínimo de saltos, não repetir a nota da melodia, mudar ou manter sistematicamente a
direção melódica, usar apenas um tipo de nota do acorde, só terça, só quinta, etc.
Portanto, passa a ser mais primordial experimentar, procurar angariar várias formas de
trabalhar o texto musical, inventar e avaliar os resultados obtidos.
No exemplo 3, de acordo com o ritmo harmônico, procurei manter o critério de
usar as fundamentais dos acordes, exceto no segundo e terceiro compassos. No segundo,
a utilização da fundamental iria promover um dobramento intermitente da melodia com
o baixo nas três partes fortes do compasso. No terceiro, preferi a terça do acorde, mas
agora para evitar o paralelismo que se configuraria. Em casos como este, é desejável
que o paralelismo dos intervalos justos também seja experimentado, identificado e o
relativismo da regra tradicional, discutido não só em termos de estilo e prioridade à
independência das vozes, mas a partir de análises subjetivas em relação ao resultado
sonoro obtido. Do ponto de vista estilístico, acaba sendo mais importante não produzir
sucessivamente a partir de dois paralelismos de intervalos justos, senão sob
circunstâncias especiais que podem ser discutidas ou adiadas para oportunidade melhor.
Eis a linha guia no baixo. Uma característica diferencial da estruturação de
vozes através da linha guia é a expectativa de adiar o desenvolvimento de contornos
melódicos mais contrapontísticos em benefício da obtenção prévia de um
direcionamento, através do qual orientar harmonicamente a independência da voz. O
intervalo de 9M do compasso 4 traz a possibilidade de falar sobre a relação apontada
por Webern (1984) entre a exploração da série harmônica e as decisões estéticas que
nortearam a história da música ocidental, além de trazer à tona questões que tornam
relativo o conceito de dissonância.

93

No exemplo 4, utilizei a linha guia apresentada no exemplo 3 para orientar
movimentos contrapontísticos, geralmente de segunda espécie. Aproveitei os
direcionamentos da linha guia para caminhar melodicamente até a próxima nota guia.
Apenas no compasso 3, optei pelo movimento melódico de bordadura melódica inferior
para alcançar o mesmo objetivo. O interesse em construir uma linha independente que
tem prazo e lugar de chegada definidos previamente enfraquece a necessidade de
cumprimento da regra tradicional de evitar intervalos paralelos de 5ª e 4ªJ, como ocorre
respectivamente nos compassos 2 e 4, ainda mais porque tais intervalos não são
reafirmados sucessivamente. A linha construída toma a forma de um walking bass28
quando passa a caminhar em ritmo regular e é marcada pela utilização frequente de
graus conjuntos, tornando-se intencionalmente compatível com o estilo que a linha
principal ajuda a concretizar.
O aparecimento do sexto grau de A como nota estranha ao acorde do primeiro
compasso (meia bordadura, escapada e apojatura) e como nota do acorde final A6
(tríade com sexta acrescentada) pode dar origem a reflexões teóricas que verifiquem,
entre as possíveis formas históricas de ampliação harmônica (de três para quatro sons
por acorde, por exemplo) a extensão e afirmação rítmica de uma nota estranha ao acorde
(fora do acorde, por definição) que passa a prescindir de resolução. Isto ocorre no
compasso oito. Torna-se interessante observar como o desenvolvimento fraseológico do
tema pode funcionar como um artifício para incorporar a sexta à tríade de A, e como
esses oito compassos podem sintetizar de certo modo um processo histórico lento,
secular. A própria definição de F# como categoria de nota estranha ao acorde passa a só
ser possível dentro de parâmetros triádicos de formação de acordes. Além disso, o
ensejo permite considerar os limites da eficiência do tratado de harmonia de Rameau

28

Literalmente, baixo andando, trata-se de um modo de conduzir a linha melódica mais grave
fundamentalmente por graus conjuntos.
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(1779), quando este teórico analisa constantemente tríades de 6ª acrescentada como
acordes de subdominante; fato que posteriormente seria reavaliado e redimensionado.

O exemplo 5 desafia a solfejar uma proposta de desenvolvimento de melodia
secundária a partir de arpejos. Esse experimento suscita dúvidas sobre o que é um
arpejo e como se pode estruturá-lo, além de dar ao professor a oportunidade de mostrar
várias possibilidades de construção de motivo para um arpejo. A partir do exemplo,
mostro uma alternativa de utilizar um padrão de arpejo que se adéque ao contexto
expressivo da peça. Como o tema trata-se de uma cantiga de ninar, pareceu-me
apropriado utilizar um formato de arpejo consolidado no século XVIII e que ajudou os
compositores a se afastarem da utilização exclusiva das técnicas contrapontísticas e a
criarem ambientações harmônicas que servissem de acompanhamento dentro de uma
textura em que, não raro, apenas uma elaboração melódica clara é escutada.
Historicamente, na música Clássica, o Baixo d’Alberti prestou-se a esse objetivo
(RANDEL, 1986), mas também podemos vivenciá-lo na canção brasileira:

95

No exemplo acima, a tessitura vocal é relativamente confortável, mesmo para a
técnica de cantores iniciantes. Contudo, torna oportuno o aprendizado de que não basta
o padrão de arpejo ser encarado como coerente com a peça escolhida para arranjo, mas a
relação entre a eficiência expressiva da linha construída e o instrumento a que se destina
não pode ser perdida de vista.
O Baixo d’Alberti foi utilizado por excelência para a escrita pianística
(RANDEL, 1986). Por isso, despreza a dificuldade de entoar intervalos melódicos
grandes, desconfortáveis para voz, sobretudo devido à sistemática sucessão de saltos,
sem nenhuma variação pela inclusão de graus conjuntos que os compense. Penso que
esta questão seja capaz de nos aproximar do fato de que os critérios estéticos que
favoreceram a constituição da literatura vocal ocidental interferiram na própria
composição instrumental. O gosto por construção temática cantável (cantábile), por
exemplo, pode ser reconhecido na música instrumental de concerto pelo menos até o
final do romantismo.
No exemplo 6, na expectativa de maior adequação vocal, sugeri arpejos que
mantivessem a direção melódica um pouco mais que o Baixo d’Alberti, aproximando,
em seguida, o intervalo das notas de transição entre os acordes, para tornar cada arpejo
mais cantábile. Estruturalmente, os graus conjuntos só são recorrentes nas transições de
semi-frase (compassos 4 e 8) e são usados como pequenas pontes. O período é formado
por duas frases quase idênticas, secionadas por uma meia cadência (MC) atingida no
compasso 8 e concluída por uma cadência imperfeita no compasso 9 (ou “cadência
mais-que-imperfeita” já que o acorde de dominante nem aparece no final da repetição e,
nesse caso, torna-se pertinente um termo para isso). Penso que a necessidade de criar
conceitos ajuda muito no processo de formação musical porque escancara o caráter não
só parcial quanto artificial das teorias.
Como primeiro exercício de inferências, a segunda parte desse acalanto poderia
ser completada e realizada por equipes de dois ou três estudantes. O tratamento e a
pertinência do arpejo elaborado e das conduções entre os acordes seria particularmente
discutido a partir dos casos das equipes que preferissem fazer uso da performance
instrumental. A cifra utilizada no exemplo abaixo é a mesma do exemplo 5 e ajuda a
mostrar que a inversão de alguns acordes pode ser decorrente do interesse em uma
condução mais melódica do baixo, ou seja, que compense saltos com graus conjuntos.
Nos compassos 3, 4, 8 e 9 aparecem notas estranhas ao acorde no acompanhamento:
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apojatura (3), bordadura superior (4) e notas de passagem (4, 8 e 9). O fato de tais notas
estranhas ao acorde serem submétricas e não acentuadas ajuda a manter a estrutura
harmônica do baixo.

Acredito que solfejar arpejos seja muito importante para o desenvolvimento da
escuta harmônica. Por isso insisti nesse exemplo. Gordon (2000) diz mais. Para o autor,
é mais apropriado para o desenvolvimento da audiação29 solfejá-los inclusive antes dos
graus conjuntos porque as notas vizinhas seriam mais fáceis de reproduzir-se
inconscientemente. De todo modo, tenho observado na prática de ensino que os
exercícios de solfejo de arpejos de progressões harmônicas permitem experimentar, por
esta via, uma estratégia de desenvolvimento da percepção tonal talvez mais significativa
do que os ditados de discriminação harmônica. Esses arpejos podem ser escritos
inclusive de modo a não ultrapassar a confortável tessitura vocal da oitava, através da
inversão dos acordes encadeados.
O problema dos ditados musicais, a meu ver, é que o exercício de percepção
baseado neles cuida mais de avaliar o que presentemente se consegue escutar do que de
gerar um processo de aprendizado mais favorável a incorporação de padrões rítmicos,
melódicos ou harmônicos. Além do mais, num contexto em que o aprendizado de
solfejo, leitura cantada e escrita é simultâneo, fica duvidoso se as dificuldades de ler
(solfejar um texto) e copiar (codificar) não estariam impedindo uma maior fluidez no
desenvolvimento da escuta musical. É por isso que dou preferência a promover
29

Imagem sonoro-musical anterior à sua manifestação física.
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exercícios de escrita de material melódico retirado da memória dos estudantes. Saber de
cor antes de escrever, seja por reminiscências de experiências pessoais anteriores, seja
pelo exercício na própria sala de aula. Como comecei a dar aulas de percepção através
de ditados, tenho experiência comparativa para constatar que os próprios estudantes
tendem a reconhecer espontaneamente (sem que eu os pergunte a respeito) que copiar
memórias musicais prévias é mais significativo do que copiar ditados.
A partir do exemplo 7 estreito a ligação correlata que tenho pretendido
estabelecer entre assuntos de harmonia e contraponto em minhas aulas. É mais difícil do
que eu imaginava. Talvez sinta isso por herdar a posição comum aos bastidores
acadêmicos: harmonia e contraponto são dimensões da mesma realidade polifônica, não
deviam ser estudadas em separado, mas são (ponto). Para começar a enfrentar esse
desafio de integração, diminuí o quanto possível a exposição preliminar de excessivas
regras estilísticas em troca de um mínimo de orientações gerais elaboradas com o intuito
de ajudar a aprender com os experimentos e no decorrer deles. Mas também isto não é
facilmente alcançado porque os estudantes têm muito medo de errar. Por um lado, o
motivo é justo: eles querem aprender corretamente. Por outro, eles acham que existe
uma espécie de acerto musical absoluto, independente das circunstâncias, do estilo, dos
objetivos expressivos e da própria performance.
A propósito: uma questão digna de ser tratada e discutida em sala de aula
procede da esperança, que em algum momento de nossa formação musical tendemos a
nutrir, de que a teoria musical ensine música, bastando para tanto que entendamos,
verdadeiramente, a teoria. Só com intensiva prática musical associada a encontros
periódicos com a teoria é que passamos a verificar que não só é possível conhecer a
teoria sem que isso beneficie em nada a prática, como também é mais significativo para
o músico professor reconhecer a música na teoria e não o esforço contrário, de extrair da
teoria algo, pela primeira vez, musical. É perfeitamente possível refutar essa
desconfiança de que não se pode melhorar a produção musical através da teoria: o
século XX mesmo sistematizou a possibilidade de estudar processos de composição
tendo precisamente a análise como ponto de partida (CORRÊA, 2006). No entanto, para
o compositor sempre importará experimentar imediatamente procedimentos estruturais
que despertarem seu interesse. Como? Realizando enfadonhos exercícios de harmonia?
Não, aplicando-os em uma proposta de composição.
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Ocorre que para o estudante que teve pouco contato com teoria musical, a
teoria é um tabu capaz de inibir a maior parte da criatividade. E a escola ainda diz:
“segue essas 177 regras. Se for realmente criativo, conseguirá fazer arte apesar disso”.
Nas últimas linhas, procurei apresentar porque o excesso de prescrições
teóricas me preocupa como pedagogia musical que estimule a prática. Essas reflexões
me provocaram a tentar trocar as regras de harmonia e contraponto por quatro
orientações gerais que favoreçam em primeiro lugar o experimento e, depois, as
relações com as teorias, o estilo e afins. Não acredito que seja importante apresentá-las
como se houvesse uma ordem mais eficiente de exposição.
Primeira orientação.
Do ponto de vista rítmico, cada espécie de contraponto se movimenta de modo
peculiar. Nota contra, nota contra duas etc. Mas, no contexto da produção de arranjos
baseados em temas populares, o contraponto pode ser realizado em relação à melodia ou
em relação ao baixo ou outra voz que se movimente menos ritmicamente. Isto reduz a
dificuldade de encontrar repertório propício à aplicação de cada espécie.
Segunda orientação.
No que diz respeito ao aprendizado do desenvolvimento de melodias
secundárias a partir da adoção ou estruturação de uma progressão harmônica, acredito
que seja vantajoso que se averigue as notas estranhas ao acorde que vão se
configurando, de modo a adquirir a propriedade de optar por elas. Para isso, é desejável
avaliá-las auditivamente e procurar nomeá-las paulatinamente, ao passo que forem
sendo identificadas, de modo a categorizar que tipos de notas estranhas ao acorde são.
Nesse sentido, não restrinjo, em nenhuma espécie, os tipos e usos de notas estranhas ao
acorde, apesar desse processo de trabalho ser característico nos exercícios de
contraponto tradicional. Tampouco advirto a que restrinjam sistematicamente o uso de
dissonâncias a partes fortes ou fracas do tempo.
A ideia é estimular a fluidez da criatividade e da descoberta baseada em efeitos
surpreendentes ou indesejados. Pode-se encontrar um belo acorde acidentalmente por
causa de dado movimento de contraponto. Em outra circunstância a frustração em
relação ao resultado obtido pode ter mais relação com a expectativa alimentada do que
com a qualidade estética alcançada.
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O que me parece mais caro é ajudar o estudante a aproveitar todas as
oportunidades, felizes ou catastróficas, para aprender. E aproveitar para ter a humildade
de aprender junto (BRAGA, 2014).
Terceira orientação.
Procurar construir o senso de independência melódica atentando para a
contribuição de cada voz à manutenção ou desvio da harmonização e baseando-se no
uso de movimentos contrários e oblíquos, além dos paralelos. Uma manifestação da
textura polifônica pode ser observada pela alternância desses três tipos de movimento
no contraponto, de acordo com o que pretendemos valorizar ou dividir com a linha
principal.
Quarta orientação.
Solfejar cada linha de modo a refletir sobre como o contorno melódico de cada
voz pode ser aperfeiçoado pela alternância de saltos e graus conjuntos. Nesse sentido,
recordo a técnica de compensar saltos, mas os graus conjuntos podem também vir após
uma sucessão de saltos. E tal compensação pode dar-se tanto no sentido contrário
quanto no mesmo sentido.
A este respeito, penso que a imitação instrumental das possibilidades vocais
influenciou a compensação de salto por movimento contrário a se tornar um
direcionamento estético, uma regra que preza pelo próprio equilíbrio. Porém, tal
“equilíbrio” permitia, antes de tudo, a construção de linhas mais adequadas à voz ou, do
ponto de vista polifônico, que se mantivessem em tessituras que não se entrecruzassem
e confundissem. No geral, entretanto, penso que uma sugestão mais aberta seja alternar
saltos, ou arpejos, a movimentos escalares. Não só os contrapontos de Bach estão
repletos deles, quanto o tratamento melódico do nosso Choro segue, igualmente, o
mesmo critério menos rígido.
Do ponto de vista da apreciação do conjunto de melodias de que o arranjo é
constituído, o uso de um software de editoração pode ajudar a confirmar se cada linha
está atendendo a uma função estrutural clara (CURY, 2007).
Em suma, procurando mais mobilizar do que interromper o fluxo de exercícios
que mobilizem uma ligação maior entre criação e reflexão dos resultados expressivos
obtidos, as quatro orientações são: observar o ritmo peculiar de cada espécie; usar,
identificar e escutar as notas estranhas ao acorde (orientação que subentende a
prescrição ou criação de uma progressão harmônica estrutural); procurar independência
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entre as melodias ao buscar variedade no desenho do movimento das vozes entre si,
caso uma sonoridade polifônica seja desejável; e solfejar tudo, avaliado o sentido de
cada linha e confirmando o resultado harmônico da interação entre elas.
No mais, é experimentar e ensaiar. “Não é preciso ensinar nada que o aluno
possa resolver sozinho. É preciso aproveitar o tempo para fazer música, improvisar,
experimentar, discutir e debater” (KOELLREUTTER apud BRITO, 2001).
Apresento a seguir as cinco espécies de contraponto a partir de frases ou
períodos de diferentes canções populares. A ideia básica é trabalhar a três vozes: uma
com o tema, outra com um contraponto e um baixo. Penso que a ocorrência de três
vozes ajuda a intensificar a relação pedagógica entre contraponto e harmonia porque
aumenta a chance de verificar o aparecimento explícito das tríades, base da harmonia
tonal, ao mesmo tempo em que é capaz de mostrar simultaneamente o papel
diferenciado que cada voz pode desempenhar, ora como acompanhamento, ora como
melodia independente.
Além disso, a disposição a três vozes favorece a apreciação concomitante da
ideia relativa de dissonâncias sob pelo menos quatro aspectos:

- como dissonância intervalar: do ponto de vista da distância entre os sons, tendo o
conceito de série harmônica como referência;
- como dissonância melódica: de acordo com o advento contrapontístico de notas
estranhas ao acorde que produzam um efeito harmônico dissonante;
- como dissonância harmônica: em conformidade com o surgimento de um acorde
constituído por tensões (dissonâncias), as quais a liberdade melódica mesma ajudou a
ocasionar;
- como dissonância estilística: considerando o complexo sonoro do período histórico a
que se reporta.

Nas próximas ilustrações, embora apresente uma análise intervalar, pelo menos
entre as vozes em que o contraponto se estrutura, trabalho, sobretudo, com a forma mais
comum de usar o contraponto na música brasileira: a possibilidade de construir o
contraponto na expectativa tonal de considerar o encadeamento harmônico como
elemento norteador que incorpore as notas do acorde como consonâncias (MATTOS,
2014) e desperte a atenção para o resultado sonoro das notas estranhas ao acorde. Essas
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notas estranhas ao acorde tanto podem ocasionar dissonância harmônica, apesar de não
haver dissonância intervalar entre as notas do contraponto, quanto podem ocasionar
dissonância estilística, pois cada período musical tendeu a estender a complexidade da
formação de acordes que se tomava como referência (WEBERN, 1984), desde o
organum, que antecedeu o surgimento da própria tríade, passando por encadeamentos
que sugerem acordes de quatro, cinco ou mais sons, até os simultanóides, que
extrapolam a noção de acorde e nos quais o timbre toma o lugar ocupado durante
séculos pela harmonia (KOELLREUTTER, l980).
Na música popular brasileira, cada estilo, gênero ou movimento musical tem
utilizado esses ganhos históricos de acordo com os conhecimentos musicais e os
objetivos estéticos dos grupos sociais que os reutilizam.
O exemplo 7 ilustra uma forma de aplicar a primeira espécie de contraponto
considerando a melodia principal como cantus firmus (MATTOS, 2014). O ritmo do
baixo coincide com o ritmo harmônico. O baixo é sistematicamente escrito de acordo
com as fundamentais dos acordes adotados, exceto no caso do acorde de F# diminuto,
que não possui fundamental.

A primeira regra do contraponto de primeira espécie, depois da orientação de
seguir o mesmo ritmo do cantus firmus, é a de que se lide somente com consonâncias
(MATTOS, 2014). Porém, tanto uma consonância no intervalo entre o cantus firmus e o
contraponto não garante consonância harmônica, se tivermos uma progressão
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predeterminada, quanto o interesse em cada sentido melódico independente pode gerar
tensões devidas ao massagear de harmônicos serialmente distantes do baixo, como
ocorre no primeiro pulso do compasso 11.
Precisamos enfrentar essas questões.
No compasso 10, temos uma consonância entre as vozes superiores, uma nona
entre o contraponto e o baixo, mas que ajuda a configurar uma apojatura. No compasso
6, a 2ªm seguida de uma 5ª diminuta desafia a execução vocal, mas procede de linhas
melódicas com traços tonais muito familiares ao mesmo tempo em que procuram um
sentido de independência apesar do ritmo igual. Nesse sentido, considerar consonância
apenas 5ª, 8ª, 3ª, 6ª, facilita a realização vocal, mas reduz as possibilidades de liberdade
da linha do contraponto. Certamente essas circunstâncias devem ser postas na balança
de modo que as limitações técnicas dos músicos não comprometam a expressão
musical, apesar de entender que desafios na emissão de intervalos harmônicos mais
difíceis de afinar ajudem a facilitar a fluência de encadeamentos mais consonantes. Com
a prática, os estudantes acabam passando a se preocupar com essa questão, devido à
necessidade de apresentar suas produções uns aos outros.
Então, penso que a utilização somente de consonâncias, mesmo no contexto de
aplicação de 1ª espécie, pode ser afrouxada inclusive para explorar os limites da
interface entre as melodias independentes e a progressão harmônica. Outra perspectiva
do mesmo afrouxamento seria, esporadicamente, a de desalinhar, em cada voz, a
resolução das notas estranhas ao acorde em relação ao acorde do momento. Isso ocorre,
por exemplo, no primeiro tempo do compasso 12, em que o intervalo de 11ª com o
baixo funciona como um presságio dos acordes com 11ª acrescentada, e na sucessão de
dissonâncias do penúltimo compasso, que aparecem entre duas consonâncias sucessivas,
nas vozes superiores.
No exemplo 8, a proposta é ilustrar o funcionamento da segunda espécie – nota
contra duas. As regras do contraponto tradicional limitam os exercícios à utilização de
notas estranhas ao acorde semelhantes a notas de passagem ou bordaduras (MATTOS,
2014). Não sugiro restringir o uso de notas estranhas ao acorde. O curto contraponto
livre delineado no último compasso acomoda uma escapada seguida por apojatura na
voz do contraponto, na expectativa de ligar o tema à sua própria reexposição.
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A distância intervalar entre a voz intermediária e a mais aguda não proporciona
o cruzamento de vozes e o salto de oitava no segundo tempo do contraponto do 4º
compasso é generosamente compensado pela sequencia de dois compassos em
movimento contrário. No entanto, torna-se oportuno lembrar que o grau de amplitude
dos gestos melódicos do contraponto é determinantemente comprometido pela
quantidade de vozes. Daí a regra tradicional de não ultrapassar o intervalo de oitava
entre as vozes superiores. Vozes que se cruzam muitas vezes não soam independentes
porque confundem a percepção sonora, a não ser que a instrumentação demarque o
contraponto a partir do timbre ou da dinâmica. Estratégia cuja eficácia é experimentada
intuitivamente pelos estudantes.
O baixo comporta as fundamentais dos acordes, sendo articulado basicamente
de acordo com o ritmo harmônico e a segunda espécie é experimentada no contraponto
da voz intermediária em relação ao soprano. Nestas vozes, a opção pelo movimento
oblíquo realizado entre o primeiro e o segundo pulsos do primeiro compasso
proporciona ao segundo pulso a aparição da tríade de Bm, na segunda inversão. Da
construção melódica que determina a disposição das vozes podem surgir
rearmonizações interessantes ou indesejadas.
Do ponto de vista fenomenológico, a oscilação que a frase desempenha entre
os modos maior e menor parece favorecer, à letra da canção, a produção de um
ambiente psicológico constituído de sensações contraditórias30.
No experimento de 3ª espécie a seguir, preferi escrever as quatro notas
características de contraponto contra uma do baixo. O aproveitamento de uma melodia
popular como cantus firmus para a aplicação do contraponto de 3ª espécie carece de
aumentação rítmica da melodia para que o contraponto não se torne rápido demais. No
entanto, esse procedimento tende a tornar o efeito forçado e, em vez de realçar o
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Sobre algumas relações semióticas possíveis entre música e letra em canções, ver Tatit (2001).
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material temático, tende a desconfigurar a melodia principal de modo a funcionar como
mero pretexto da aplicação de uma técnica.
Para exercitar um dos princípios da arte do arranjo pelo realce da voz principal
enquanto se procura trabalhar no âmbito do contraponto de 3ª espécie, parece então
preferível escolher uma voz menos movimentada como cantus firmus. No exemplo 9,
esse procedimento gerou uma dupla vantagem: a linha principal se mantém com a maior
frequencia rítmica da textura e cada linha alcança uma forma própria de se articular. Isto
conduz ao aprendizado de que “uma boa técnica para não sobrepor as melodias
subordinadas à principal é estruturá-las com valores [figurações rítmicas] maiores”
(SANTOS, 2010, p. 189). Além do mais, do ponto de vista acústico, a utilização
gradativa de menos subdivisões rítmicas do agudo para o grave, considera o fato de que
a projeção das notas graves tende a ser mais lenta. Embora isso não impeça que o baixo
seja pensado para trabalhar mais do que as demais vozes, ajuda a mostrar que uma
organização rítmica que exija mais das linhas graves do que das agudas, merecerá
cuidado técnico maior.

Como a tessitura do contraponto é relativamente ampla e feita numa região
baixa, somente as contraltos mais graves conseguirão realizar o contraponto. Nesse
caso, é mais confortável que dobrem o baixo, oitava acima, enquanto os tenores entoam
o contraponto.
No exemplo 9 o uso de notas estranhas ao acorde também não é restrito. No
compasso 2, a segunda colcheia da voz do meio trata-se de uma apojatura. Nos dois
compassos seguintes, no entanto, utilizo o movimento de cambiata que se caracteriza
pelo movimento intervalar de 2ª e 3ª no mesmo sentido, seguido de segunda no sentido
contrário. Esse movimento de cambiata procura respaldo harmônico para se constituir:
caminha da 5ª para a 3ª do acorde de Bm e Am, revogando a regra de evitar sequencias
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melódicas, em que um único motivo é sucessivamente enunciado a partir de diferentes
graus. Em nome dessa sequência melódica, tão recorrente na música tonal, ocorre um
paralelismo intermitente31 entre as duas partes fortes do compasso três e quatro, entre o
contralto e o baixo, amenizado pela conservação da nota ré na melodia principal.
Em relação à 4ª espécie de contraponto, no exemplo 10 apresento outro
experimento que busque representar o esforço de relacionar o estudo de harmonia e
contraponto no ambiente de arranjos de repertório popular brasileiro procurando não
forçar os limites do texto musical de base, mas antes, procurando valorizá-lo.
Definitivamente não é fácil. Mas, nessa expectativa, o balanço de uma ciranda pareceume favorecer a empreita.
No capítulo final, em que descrevo o cotidiano de ensino que tentei construir,
além das modificações na sistemática de trabalho sugeridas pela turma, discuto mais
sobre o problema de uma escolha de repertório que, além de familiar, também seja
capaz de favorecer a aplicação do conteúdo teórico que se está a estudar.
Para fazer o exemplo 10, novamente articulo a rítmica característica do
contraponto proposto (neste caso, de 4ª espécie) em relação ao baixo, pelos mesmos
motivos expostos no exemplo 9. O gesto melódico do arpejo do baixo é recorrente:
compensação de salto em um compasso por um novo salto em sentido contrário no
compasso seguinte. Interrompo esse fluxo apenas no 7º compasso, para favorecer a
tessitura dos barítonos, e no antepenúltimo, para alcançar o ponto culminante da linha
do baixo no momento da cadência V-I e, assim, valorizar simultaneamente linha
melódica e progressão harmônica.

31

Condução de vozes, no mesmo sentido, em que se observa a repetição do intervalo de saída no
intervalo de chegada, intercalada por uma breve ornamentação melódica.
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Por ocasião do experimento solfejado das vozes, sugiro que se cante, em
primeiro lugar, a linha principal (a mais aguda) acompanhada por um instrumento
harmônico. O intuito disso é que se tenha um referencial definido de progressão
harmônica para comparar com o grau de interferência estética e formal no resultado
expressivo posterior da textura a três partes. Em segundo lugar, parece-me interessante
solfejar dividindo a sala em dois grupos de modo que cada qual cante o baixo ou o
contraponto (voz intermediária). Em terceiro lugar, cantar o baixo e a linha superior
observando como a ausência de notas estranhas ao acorde na linha do baixo. Este
procedimento reforça o caráter acompanhador do baixo. Além disso, a interação entre
ambas as vozes, baixo e soprano, já é capaz de tornar prescindível a presença de um
instrumento harmônico. Certamente que, por fim, a realização simultânea das três vozes
não pode faltar.
Analisar a relação entre a voz do contraponto, o baixo e a cifra harmônica entre
elas escrita no exemplo 10, ajuda a direcionar o sentido contrapontístico de suspensão,
como uma forma de atingir uma dissonância intervalar entre dois sons, ao surgimento
de notas estranhas ao acorde vinculadas a cada um ou dois acordes e identificadas não
só como suspensão (que ocorre nos compassos 4, 11, 13), mas como bordadura superior
(compasso 9, 10, 14), nota de passagem (compasso 6-7, 7-8) e um tipo de apojatura
dupla que ocorre a partir do salto ascendente do contraponto seguido de resolução por
grau conjunto (compasso 1-2).
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A regra tradicional do contraponto de 4ª espécie diz que todas as dissonâncias
devem ocorrer como suspensões (MATTOS, 2014) e, nesse caso, pareço mostrar-me em
dificuldade aqui. Ocorre que, por um lado, a melodia já está pronta. Torna-se mais
difícil engendrar caprichosamente uma sequencia de suspensões, mesmo neste caso em
que aproveito o caráter sincopado de uma ciranda para uma aplicação contrapontística.
Por outro lado, aprendi a verificar através da experiência de J. S. Bach com a técnica
contrapontística, que o tratamento sincopado constituído de surpresa melódica e
resolução harmônica é mais importante, como exercício de 4ª espécie, do que a
sistematização rigorosa e exclusiva de suspensões; a fluidez e o sentido das articulações
melódicas ritmicamente alternadas sobrepujam a utilização irrevogável de suspensões.
O exemplo 11, a seguir, procura despertar para uma forma de contraponto com
uma rítmica mais livre e menos sistemática, visto se desdobrar de acordo com as
possibilidades e aberturas que o cantus firmus (no caso, a melodia principal) é capaz de
oferecer. Nele, considero a 5ª espécie, chamada de contraponto florido, cuja pretensão é
combinar todas as espécies anteriores. (MATTOS, 2014). Contraltos podem fazer o
dobramento do baixo para soar como um órgão com um registro de oitava acionado.
Em relação à sistemática de construção do exemplo 11, escrevi primeiro a voz
do contraponto florido e só depois a do baixo. A ideia foi procurar conferir mais
liberdade ao contraponto. O baixo aparece para explicitar, do melhor modo possível,
cada tríade ou tétrade, tornando prescindível a realização das cifras por um instrumento
harmônico. A configuração dos cinco primeiros compassos sugeriu-me a possibilidade
de adotar uma nota pedal pela debilidade mesma do ritmo harmônico do trecho. No
compasso 7, preferi dobrar a fundamental de Gm com o objetivo de reforçar o
surgimento do modelo ii V i que conduz ao quarto grau. Observa-se então, na prática,
como a omissão da quinta de Gm pode não interferir na leitura do acorde como tal.
A partir do compasso 9, passo a aproveitar os motivos com menor atividade
rítmica do tema para construir um diálogo com a segunda voz. No compasso 18, vario a
articulação do contraponto com o movimento por contratempos e resoluções
descendentes que ajudam a caracterizar a 4ª espécie. No compasso final, omiti a terça do
acorde para mostrar que o contexto pode ajudar a determinar a tendência de uma nota a
soar, independente da sua presença; ao esboçar a 3ª maior de D no penúltimo compasso,
dificulto a audiação de uma possível finalização no tom menor. Foi isso que me fez
analisar os dois últimos compassos como um só D maior.
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A proposta do exemplo 12 é experimentar algumas possibilidades imitativas
por tratar-se de um dos elementos importantes nas construções musicais. Segundo
Santos (2010), há diversos modos de imitação melódica: rigorosa, semi-rigorosa, livre,
com aumento, com diminuição, invertida regular e invertida irregular (SANTOS, 2010).
Almada (2000) considera a imitação retrógrada mais racional e menos propícia à
identificação propriamente auditiva de um processo imitativo em curso. Concordo.
No exemplo 12, se interpretarmos o motivo dos dois primeiros compassos da
primeira voz como tema, podemos passar a discutir esses conceitos especificamente a
partir da imitação enquanto resposta tonal da 2ª voz (compassos 2 e 3) e das imitações
livres (compassos 4-8), além da imitação semi-rigorosa invertida (ao espelho) e
aumentada constante na voz do baixo.
Pode também ser feito um experimento de pequena fuga a partir dessa dúzia de
compassos, encarando-os como um esboço, se solfejarmos o exemplo 12 do seguinte
modo:
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a) Da primeira vez, solfejam apenas tenores a 1ª voz numa pseudo-exposição;
b) Da segunda vez, sopranos imitam os tenores enquanto os tenores cantam em
falsete junto com os contraltos a 2ª voz como um pseudo contra-sujeito.
c) Da terceira vez, tenores passam a realizar a 3ª voz com os barítonos e, seguidos
por sopranos e contraltos, ajudam a demonstrar uma forma de apresentar o tema
em stretto aumentado ao espelho.
d) Da quarta vez, se houver algum baixo que cante o E1, ou mesmo um teclado
disponível, pode-se experimentar as três vozes simultâneas acrescidas de um
baixo pedal para praticar uma estratégia estilística de preparar uma finalização
de fuga.

Acordes com uma ou várias notas omitidas, como o A9, o B7(3omt) e o C(#11)
podem ser discutidos e vistos como tendências e passíveis de outras interpretações
analíticas. O fato das três vozes não serem suficientes para cobrir o aparecimento
explícito ao menos dos acordes de tríade demonstra que a preocupação estrutural com a
imitação é, neste caso, maior do que com a apresentação completa da harmonia.
É importante verificar ainda que ocorre um cruzamento entre as linhas
superiores nos dois últimos compassos. A linha do contralto torna-se mais aguda no
ponto em que a melodia principal alcança a finalis da frase, no começo do compasso 11.
Mas como o F# do contralto (compasso 10) ajuda a gerar a expectativa de resolução na
tônica concretizada pelo soprano e enfatizada pelo baixo (compasso 11), o efeito de
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obstrução do desenho melódico torna-se pequeno, além de encontrado na literatura
musical que utiliza procedimentos de fuga.
O exemplo acima tenta demonstrar que a utilização de técnicas tradicionais de
composição, como o estilo fugato, pode chegar a ser razoavelmente absorvida em um
arranjo de música popular.
Na sequencia, experimentaremos atividades práticas relativas às cinco leis da
harmonia. Essas circunstâncias favorecem uma avaliação funcional da progressão
harmônica adotada, de modo a que se tenha a oportunidade de vivenciar como cada lei
pode ser identificada em um exemplo musical culturalmente próximo.
No exemplo 13: experimentamos as três funções principais indicadas pela 1ª lei
da harmonia funcional: Tônica, Subdominante e Dominante (KOELLREUTTER, 1986).
As cifras aparecem entre as pautas e a análise funcional é feita abaixo delas. Opto por
não realizar a cifragem das inversões dos acordes primeiramente, porque o baixo salta
frequentemente entre as notas componentes de cada acorde, não enfatizando
demasiadamente nenhuma delas em especial. Em segundo lugar, o problema da
cifragem da inversão de acordes não é o foco deste experimento, por mais que
questionamentos a respeito dela sejam bem-vindos.

No exemplo acima, mantenho a melodia no soprano. A articulação do baixo é
feita com base em arpejos, exceto no compasso 6 em que aparece uma nota de passagem
(np) no segundo pulso. A linha intermediária é a que menos se movimenta. Entretanto,
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aproveita as pausas da melodia principal para aparecer como um contracanto. Santos
(2010) chama esse procedimento de feedback melódico e o considera uma técnica
contrapontística. Observa-se que o contralto trata-se de uma linha com sentido melódico
realçado pelos prolongamentos de notas entre os compassos, com função complementar
de dialogar com a melodia principal, e cujo maior salto – o de 6M, entre os compassos
5-6 – é compensado em sentido contrário, de acordo com as orientações do contraponto
tradicional (MATTOS, 2014).
O exemplo 14 antecipa uma amostra de possibilidade de dilatação da
circunscrição da 2ª lei da harmonia funcional. Esta lei trata da relação entre as três
funções principais, indicadas pela 1ª lei, e seus respectivos vizinhos de terça
(KOELLREUTTER, 1986). Ocorre que a própria relação por acordes relativos e antirelativos escancara o fato de que a teoria da harmonia funcional não é inteiramente
objetiva, porque dentro de um campo harmônico, os acordes construídos sobre o
segundo, terceiro e sexto graus, podem ser lidos como acordes relativos ou antirelativos. Por um lado, a interpretação analítica pode ser favorecida pelo contexto
harmônico, mas por outro, no ato da análise, poderão existir argumentos subjetivos que
ajudem a nortear uma análise mais satisfatória.
Um acorde meio diminuto, construídos sobre o segundo grau do modo menor,
pode ser o estopim para se que se discuta uma situação de ambiguidade analítica, no que
diz respeito à segunda lei tonal, gerada pela busca de síntese entre a análise funcional e
a gradual:
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No exemplo acima, em A menor, a distribuição das vozes escritas na clave de
fá pode ser interpretada como uma forma de realizar um contraponto de 3ª e 2ª espécie
no tenor em relação ao baixo como cantus firmus. A 5ª dim do tenor, no 7º compasso,
tornou-se culturalmente familiar de modo que não considero dificultar o desempenho,
mesmo de cantores iniciantes.
Se estivesse em A maior, existiria a possibilidade de analisarmos o acorde do
6º compasso como uma Sr7 5>. No entanto, o fato da frase musical ser construída em A
menor torna a questão mais problemática: nesse contexto, a subdominante relativa de
Dm não é Bm, mas F, por definição. Por outro lado, a Sa de Dm não pode ser Bm, mas
um acorde erguido 3ª maior abaixo de D: Bb. A teoria tradicional preenche esta lacuna
considerando o acorde de Bm7(b5) como a dominante G7 da Tr, sem fundamental, ou
como a própria dominante E7, sem fundamental e sem terça, com a nona menor
acrescentada.
A meu ver, contudo, a função que Bm7(b5) ocupa em A menor é a mesma que
Dm ocuparia em C, por analogia. Do ponto de vista gradual, a correlação do protótipo
da progressão dos três últimos compassos do exemplo 14 é direta, se não variarmos as
cifras em função do modo: II – V – I. Como resultado, interpreto o acorde do sexto
compasso como uma Sr por empréstimo funcional do modo maior [Sr e], apesar de se
tratar de um acorde cuja sobreposição de terças das primeiras notas componentes
configure uma tríade diminuta. As leituras da harmonia funcional deste acorde como
sendo a dominante individual da tônica relativa ou a própria dominante com sétima,
nona menor e décima primeira, sem fundamental e sem terça não é incoerente, mas
fragiliza a definição de um acorde ao dirigir o cerne de sua função a duas notas ocultas.
Mais à frente, nos exemplos 21 e 22, apresento uma forma de lidar com uma
relação mais estreita entre 1ª e 2ª lei, através de processos de harmonização
comparativa. O exemplo seguinte (ex. 15) também traz outras análises que contemplam
mais caracteristicamente a 2ª lei, embora já pretenda passar a experimentar a presença
de subdominantes e dominantes individuais destacada pela 3ª lei (KOELLREUTTER,
1986). De todo modo, acredito que o exemplo 14 seja mais proveitoso para discussão e
análise após uma compreensão da 3ª lei.
No arranjo da frase exposta no exemplo 15, o baixo destaca as fundamentais
dos acordes. O tenor (voz intermediária) movimenta-se com uma variação rítmica
própria do contraponto florido. No entanto, é realizado um movimento de arpejo no
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compasso 6, resultando em saltos sem compensação por grau conjunto. Esses saltos se
justificam pelo interesse na manutenção de consonância em relação aos acordes
envolvidos (MATTOS, 2014). A utilização de notas estranhas ao acorde do tenor
restringe-se a notas de passagem (compassos 5 e 7). A voz aguda entoa a parte
principal.

No exemplo acima, aparece duas vezes a mesma dominante individual, a partir
do compasso 6, precedida do acorde de Bm. Este acorde, por sua vez, pode ser lido
como dominante relativa (em G maior), mas assume um papel preparatório da
dominante da Sr ao introduzir o movimento ii – V – i em A menor. Num possível
processo de modulação diatônica, que não chega a ocorrer neste experimento, o acorde
de Bm poderia ser utilizado como acorde pivô por pertencer, simultaneamente, ao
campo harmônico de G e de A menor melódico.
Seguindo para outro experimento, passaremos a observar aspectos importantes
da 4ª lei da harmonia funcional. Esta lei esforça-se para justificar, em certas progressões
tonais, a presença de acordes cujas notas constituintes não estão inteiramente previstas
pela escala do tom, apesar de não ter havido modulação. Para concretizar este objetivo,
essa lei apóia-se na possibilidade inaugurada, já pela 2ª lei, de identificar relações entre
acordes vizinhos de terça. Mas essa relação precisa ser feita a partir da alteração da terça
de um acorde que pertença ao tom de partida e interpretado como proveniente dele.
Portanto, a 4ª lei oferece uma das últimas ferramentas de análise que permite abarcar
acordes relativamente afastados a ponto de justificá-los como produtos da expansão
tonal. Aos acordes derivados desse processo dá-se o nome de acordes de função
mediana. No limite da evolução tonal (final do século XIX), a utilização desses
medianos deu início a uma tendência de progressão cromática por acordes vizinhos de
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terça como forma de expandir as progressões tonais caracterizadas por movimentos de
quarta e quinta (KOELLREUTTER, 1986).
No exemplo 16, proponho uma linha de coerência na minha proposta analítica
tendo como referência a relação elementar entre as três funções principais que a 1ª lei
apresenta. É nesse sentido que não interpreto o acorde de G7M como SS (segunda
subdominante) porque esse acorde não estabelece conexão, progressiva ou retroativa,
com a própria S do tom. Portanto, prefiro relacioná-lo a dominante E menorizada, como
está indicado na análise entre colchetes do compasso 3. Esse critério subjetivo ajuda-me
a nortear os primeiros 8 compassos (1ª frase com duas semifrases iguais) pela relação
entre medianos de T – D, ao passo que os outros 9 compassos seguem baseados na
relação entre vizinhos de T – S até a tônica de A maior, no compasso 17.

Esse ambiente de análise de experimentos de 4ª lei ajuda-me a angariar dúvidas
dos estudantes que tanto me levam a discutir quanto a aprofundar esse assunto
específico da disciplina de Harmonia. Eles querem saber se há relação entre os acordes
de função mediana e os acordes de empréstimo modal; a diferença entre os acordes
relativos e os medianos; como um acorde que não pertence a um campo harmônico pode
chegar a ser analisado em relação a ele; e como a relação entre dois acordes que só
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possuem uma nota (no caso da tríade) pode ser pensada em relação a uma progressão
tonal que não está sofrendo um processo modulatório, mas somente uma expansão
harmônica.
É preciso explicar que a questão se trata de um esforço teórico para explicar
esse fenômeno musical específico do período romântico, muito explorado já nas
canções alemãs do século XIX, os lieds, com o objetivo de intensificar o efeito
psicológico gerado pela letra. E, no caso da relação entre os medianos e os acordes de
empréstimo, que se trata de dois esforços paralelos, oriundos de teorias diferentes.
O material temático, melodia principal do trecho da canção escolhida, transita
do contralto (compassos 1-8) ao soprano (compassos 8-12), passando pelo barítono
(compassos 12-16) e terminando no contralto, entoando apenas o começo do refrão
(compassos 16-17).
Se fizermos a exclusão sistemática desse material temático no decorrer dos 17
compassos escritos, observaremos a possibilidade de desenvolver uma introdução ou
outra parte para o arranjo, utilizando o próprio contraponto livre que se configura entre
as linhas extras. O contraponto livre é uma técnica de polifonia que pode ser aplicada a
partes de ligação em que o tema principal não está presente (MATTOS, 2014). Portanto,
experimentar esse contraponto secundário também ajudará a perceber e discutir com os
alunos a diferença entre um acompanhamento estritamente rítmico-harmônico e partes
secundárias que poderão ser melodicamente reaproveitadas em uma eventual nova seção
composicional.
Como primeiro exercício decorrente do solfejo e da análise do exemplo 16,
uma nova terceira voz pode ser composta para ocupar a lacuna da exclusão da melodia
principal num eventual desenvolvimento de introdução e o trecho omitido da canção (a
partir do compasso 18) pode ser completado com a preocupação de se tentar manter
unidade na textura e na configuração rítmica do arranjo.
O experimento seguinte procura introduzir à 5ª lei tonal e ao seu tema,
modulação. Tal lei parte da premissa de que um acorde que muda de função durante
uma progressão deve ser observado como índice de um processo de mudança de tom
(KOELLREUTTER, 1986). Contudo, fica implícito que os critérios que ajudam a
analisar um acorde, ainda que parcialmente subjetivos, se conservem; variar as
possibilidades de análise de um mesmo acorde, sem direção e confirmação tonais claras,
pode levar a uma falsa interpretação de modulação.
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O exemplo 17 é relativamente mais extenso do que os demais justamente
porque a confirmação de um processo modulatório despende mais tempo. Neste
contexto, se o compositor estiver preocupado com uma unidade formal favorecida por
processos de iteração, se observa pelo menos parte dos mesmos materiais temáticos
sendo re-expostos no novo tom. Por isso foram necessários mais compassos para diluir
a ilustração desse comportamento harmônico-estrutural.
Sugiro que a análise não seja antecipada, nem pensada como tarefa individual,
mas que seja realizada em grupo. O objetivo da omissão da armadura de F pelo menos a

117

partir do compasso 24 é tentar provocar o juízo de que poderia ser viável estabelecê-la,
como resultado da análise.
O exemplo 17 também ajuda a refletir sobre a relação entre distância intervalar
e distância tonal. Quem ajuda a mensurar a distância tonal é o ciclo das quintas e não o
intervalo melódico entre A e F; a distância intervalar entre A e Bb é mínima, mas a
distância tonal é relativamente maior.
Do ponto de vista modulatório, oferece ensejo para se começar a falar sobre os
tipos de modulação a partir de um procedimento consolidado no século XVIII:
encaminhar o novo tom a partir da terceira dominante do tom de chegada (ROSEN,
1988), dando preferência a um lugar da progressão em que se possa identificar algum
vínculo harmônico do tom de origem ao tom de transição ou àquele a que se modula.
No exemplo 17, isso ocorre no compasso 19 entre os acordes de F#m e D; vizinhos de
terça. Ambos pertenceriam inteiramente ao campo harmônico de A, não fosse a 7ª de D
dando origem à modulação.
Neste capítulo, tenho trabalhado com a ideia de estruturar uma exposição de
possibilidades de apreciação teórica a partir da realização prática de textos musicais
provenientes de canções populares, incluindo comentários que representam parte das
discussões que tenho procurado estimular em minhas aulas, além de algumas sugestões
de planejamento didático de aplicação dos exemplos. Na maioria das vezes, tenho
optado por limitar-me a apresentação de frases ou de período único, para que a aula não
se restrinja a um ensaio. Penso que tais considerações não devam ser tomadas como
uma tentativa de inventar um modelo metodológico, muito menos novo, mas como uma
forma de ilustrar esquemas de ensino pelos quais eu tenho procurado provocar
momentos de formação interdisciplinar.
A necessidade de escrever em capítulo posterior sobre a sistemática de trabalho
que tenho constituído junto às turmas de Harmonia nas quais tenho lecionado impeleme a procurar ser ainda mais sucinto na apresentação dos últimos 16 exemplos. Penso
que já ilustrei algumas questões que permeiam a produção de um aprendizado teórico
intencional integrado a uma prática musical recém-realizada.
Portanto, dos exemplos 18-33, continuarei procurando propiciar uma
introdução prática a novos assuntos teóricos ou enfoques técnicos, mas passarei a
pontuar, mais resumidamente, somente algumas considerações a respeito de cada
experimento. Por último, teço reflexões que me ajudam a identificar diferenças entre as
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concepções tradicionais de ensino de música – apresentadas no começo deste capítulo –
e meus esforços didáticos interdisciplinares.
O exemplo 18 apresenta uma aplicação característica do acorde de sexta quarta
cadencial, antecedendo a dominante do tom, no final da frase. Na linha intermediária,
mostra a possibilidade de criação de uma linha melódica secundária que se manifeste
em forma de contracanto, aproveitando as pausas entre os motivos da melodia principal
para dialogar com ela.

O exemplo 19 apresenta um modo de aplicação do acorde de 5ª aumentada,
embora o cromatismo da voz intermediária também possa ser lido como nota de
passagem. A apojatura que ocorre justo na indicação por extenso “5+” acima do
soprano – através da passagem enarmônica por G#aum. – o exato tratamento melódico
que penso ter dado origem a uma aplicação harmônica sistemática do referido acorde.

A cadência final do exemplo 17 traz uma 5ª aumentada na dominante. No
referido exemplo, a 5ª aum. presente pode mais claramente ser identificada como uma
nota do acorde.
No exemplo 20, a utilização do acorde napolitano, caracteristicamente
invertido na 1ª posição, aparece antecedendo uma sexta quarta cadencial cuja resolução
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é adiada por uma cadencia plagal com a subdominante abaixada. A linha intermediária
funciona de modo melodicamente semelhante aos tratamentos homofônicos dos corais
luteranos de Bach para linha de tenor, apresentando comportamento contrapontístico
apesar de não se tratar de uma fuga e da linha principal de manter sempre no soprano.

Os próximos nove exemplos foram confeccionados a quatro vozes neste
mesmo terreno ambíguo, entre a homofonia e a polifonia. Neles, sistematizo algumas
possibilidades de harmonização e revisar as quatro primeiras leis da harmonia funcional,
de modo a tentar utilizar essas teorias para ampliar as possibilidades práticas de
composição tonal.
Por ser antinatural, não é fácil potencializar as possibilidades práticas de uma
arte através da teoria, por mais que seja habitual esta previsão curricular em diversas
integralizações. Não obstante, faço aqui uma tentativa docente na expectativa de não
disseminar a frustração acadêmica de não ter auferido essa oportunidade, enquanto
discente.
Também favoreço a descoberta ou apreciação da utilização de alguns outros
acordes ainda não contemplados nos exemplos anteriores, como o de 6ª aum. e o
diminuto, como dominante sem fundamental e como substituto de dominante de função
secundária.
Para facilitar o desafio de sistematizar algumas formas de harmonizar uma
melodia, trabalho algumas vezes comparativamente utilizando a mesma frase musical a
cada dois exemplos, para voltar a harmonizá-la de acordo com critérios dessemelhantes.
Nesse sentido, dei preferência a trabalhar com cantigas de roda por entender se tratar de
um tipo de música cuja construção melódica tende a absorver um maior número de
harmonizações.
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No exemplo 21, experimento uma harmonização baseada exclusivamente na 1ª
lei da harmonia funcional:

Em comparação com o exemplo 21, proponho abaixo uma harmonização com a
utilização de funções secundárias. Tais funções ora alternam-se às funções principais
(compasso 2), ora substituem-nas (compasso 4 e 5):

O exemplo 23 traz uma possibilidade de que se experimente uma estruturação
harmônica que originou a 3ª lei pela anunciação das funções se subdominante e
dominante preparada por suas dominantes próprias. Antes de modificar o exemplo 23 de
acordo com os critérios do exemplo 24, pode-se exercitar resumir a progressão abaixo
de modo a voltar a vinculá-la somente à 1ª lei.
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No exemplo 24, introduzi outra harmonização à melodia do exemplo 23, desta
feita, preparando com dominantes individuais o surgimento de funções secundárias
(acordes relativos e anti-relativos), usadas como substitutas de suas respectivas funções
principais.

A partir do exemplo 25, apresento uma possibilidade de harmonização em que
a própria dominante individual de função secundária é antecedida pela subdominante
relativa da referida função. Aplico minha concepção de análise funcional para os
acordes erguidos a partir do 2º grau de micro-campos em tom menor, nomeando-os
subdominantes relativas por empréstimo funcional: Sr e.
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No exemplo 26, aplico uma harmonização que utiliza o acorde de 6+,
precedendo a dominante do tom, com a resolução característica de vozes que ajudam a
distinguir um acorde maior com sétima de uma sexta alemã. Teóricos brasileiros
vinculados ao jazz analisariam o acorde enarmônico C7 como um substituto de
dominante, denominando-o Sub V/V (ALMADA, 2009; MATTOS, 2014).

O texto musical do exemplo 27 propõe experimentar uma harmonização com
acorde de 6+ seguido de função secundária. A dificuldade de encadeá-los de modo a
atenderem a uma condução melódica que facilitasse a compensação de saltos, sobretudo
no contralto, orientou-me a atingir as sextas aumentadas através de harmonização de
nota estranha ao acorde submétrica (final do compasso 1) ou pela harmonização de
notas do acorde não-acentuadas (final dos compassos 3 e 7). Teóricos brasileiros
vinculados ao jazz analisariam o acorde de A7 como uma dominante napolitana
(ALMADA, 2009; MATTOS, 2014).
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Os exemplos 28 e 29 voltam a ser harmonizados comparativamente, tendo uma
única melodia como referência. No final do exemplo 28 utilizo um acorde diminuto
como sucessor e substituto da dominante do tom.

Comparativamente, o exemplo 29 explora uma harmonização repleta de
acordes diminutos, usados como substituto de dominante tanto de funções principais
quanto de secundárias. Neste caso, prefiro analisar os acordes de Bº/F (compasso 3) e
Dº (compasso 5) como dominantes sem fundamental nem terça. Não os considero
regidos sob a função de subdominantes relativas por empréstimo funcional (Sr e),
anteriormente proposta por mim, porque não são sucedidas pela respectiva dominante
individual do acorde seguinte, assumindo justamente o lugar das referidas dominantes
próprias.

Os exemplos 30 e 31 trazem estruturações de vozes mais características de
formações instrumentais. Utilizo as noções de voicing (GUEST, 1996) e faixa sonora
(MATTOS, 2014) para desenvolvê-los. O voicing é uma técnica que permite ao
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acompanhamento contemplar as notas componentes do acorde escolhido de acordo com
possibilidades de cerrar ou abrir cada acorde. O primeiro encadeamento das notas do
primeiro acorde estão estruturados de acordo com o critério do drop 2. Nele, a nota do
meio da estruturação cerrada de uma tríade em relação à melodia principal, ou seja, não
necessariamente a terça do acorde, como é o caso, é lançada oitava abaixo, abrindo o
acorde por essa via (GUEST, 1996). Mas também utilizo a noção de faixa sonora ao
manter o movimento paralelo ou direto das vozes (MATTOS, 2014), optando, neste
caso, por usar as notas estranhas ao acorde em uma escala compatível com o tom de
cada passagem da progressão para conservar tal movimento.

Uma harmonização de todas as notas da linha principal requer uma
identificação prévia das notas estranhas ao acorde e das estratégias que permitam
incorporá-la a determinados acordes diatônicos, diminutos, dominantes individuais,
acordes de quinta ou sexta aumentada, ou como nota estranha ao acorde incorporada à
tríade (6ª ou 7ª) ou à tétrade (9ª, 11ª, 13ª) anteriormente especificados (ALMADA,
2010).
Através da manutenção das noções de voicing e faixa sonora, é possível pensar
numa estratégia de arranjo muito utilizada por bigbands: o contraponto em bloco. Este
contraponto geralmente funciona com um único ritmo contra outro, com o qual dialoga.
Portanto, cada estruturação rítmica, seja a da linha principal, seja a do contraponto, pode
ser usada para orientar o arranjamento de naipes inteiros de madeiras, metais ou cordas.
“O segredo de tudo está na [...] melodia principal [...] e a secundária [...] auditivamente
claras, e que uma não se confunda ou embaralhe com a outra” (SANTOS, 2010, p. 82).
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No exemplo 31, sugiro três etapas de trabalho para a construção de um
contraponto em bloco a quatro linhas. No exemplo 31a, deparo a linha principal com
uma proposta rítmica para o contraponto.

No exemplo 32b, idealizo as notas do contraponto tendo como referência a
progressão harmônica, buscando variar as alturas utilizadas e procurando evitar
dobramentos. Síncopes próximas a novos acordes tendem a antecipá-los como ocorre no
final dos compassos 2, 4, 6 e 7.

Por fim, mostro abaixo as duas vozes superiores desenvolvendo-se a partir do
tema enquanto a linha do contraponto é duplicada, observando as antecipações dos
acordes indicadas no exemplo 31b.
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O experimento favorecido pelo exemplo 32 busca tecer considerações básicas a
respeito de uma harmonização modal. Incluir este experimento entre os outros que ora
apresento acontece em decorrência das discussões do Núcleo Docente Estruturante do
Curso de Licenciatura-Música da Universidade Federal do Ceará, do qual faço parte.
Tal Núcleo tem sugerido que a estruturação do letramento musical contemple estudos
modais como forma de complementar a concentração dos estudos musicais em
abordagens meramente vinculadas ao sistema tonal e para manifestar o reconhecimento
de que nossa cultura musical também é modal.
A melodia do exemplo 32 contempla a escala pentatônica menor. A omissão do
segundo e do sexto graus aliada ao uso do terceiro e do sétimo graus menores ajuda a
configurar a sonoridade de um universo modal ambíguo. Também não apresenta os
característicos graus da escala maior, imitados pelo modo menor melódico ascendente:
o 6º e o 7º graus.
Para estruturar a harmonização do exemplo 32, considerei a necessidade de
evitar massagear o acorde que mais determina a noção de polaridade tonal: a dominante
(MATTOS, 2014), tríade maior erguida sobre o 5º grau da escala maior, com sétima ou
não, e enxertada ao modo eólio. A estrutura do arranjo se dá a três vozes, com o
acompanhamento como um cantus firmus com contraponto de 1ª espécie sob a melodia
principal feito um contraponto florido. Contudo, é necessário compreender a forma
diferenciada pela qual esses conceitos podem se manifestar na canção popular brasileira
para não encontrar exagero na minha descrição.
Ocorre que, a meu ver, o exemplo abaixo apresenta uma livre manifestação da
sonoridade modal, dentre as inventadas por compositores populares brasileiros do
século XX. Portanto, penso que são os conceitos que precisam se ajustar a ele.
Apresento ainda uma proposta de análise harmônica do arranjo, calcada em
ferramentas oferecidas pela 4ª lei da harmonia funcional:
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Para finalizar a tentativa deste capítulo de apresentar esboços de atividades
experimentais que tenho utilizado como vivências musicais que antecipam e provocam
discussões teóricas em minhas turmas de Harmonia, escolhi o texto enunciado no
exemplo 33. O objetivo do exemplo é apresentar uma forma de ampliar a expectativa de
esclarecimento do sentido harmônico que o solfejo móvel procura atingir, haja vista,
que no solfejo móvel, procura-se estabelecer uma direta relação entre os graus da escala
e as sílabas tonais. Para tanto, minha ideia é relacionar o resultado da análise gradual ao
solfejo de uma linha de baixo decorrente da referida análise.
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Penso que a fluência da realização e o significado harmônico das sílabas
móveis, neste solfejo, são potencializados pela redução do solfejo às fundamentais dos
acordes e pela indicação em maiúsculo das sílabas ligadas a acordes de dominante. A
expectativa do solfejo móvel é sintética: conduzir cada um dos Modos a uma silabação
sequencial única. Independente do tom. Nesse sentido, o mais importante não é a
fluência na leitura – afinal, a indicação de clave se configura a cada tom – mas impelir
um mergulho na estrutura das funções melódicas. Minha proposição a este respeito é
que reduzir a leitura móvel às análises graduais a um só tempo ajudaria a visualizar a
proposta mais importante do solfejo móvel ao passo que tornaria a leitura menos difícil.
Esse experimento surgiu quando observei dificuldade de silabação (não
propriamente de leitura) nas turmas de Harmonia em que tenho procurado utilizar o
conhecimento do solfejo móvel adquirido nos seus primeiros dois anos de formação
musical. Como estratégia de aviamento do solfejo das linhas melódicas, tenho precisado
partir da análise do tom e respectivas adoções silábicas, antes de propor uma leitura
cantada. Esforço que se minimiza quando reduzido à missão de solfejar representações
silábicas de uma análise gradual, ao mesmo tempo em que aproxima da expectativa de
estimular uma visão harmônica mais aprofundada, nutrida pelo solfejo móvel.

5.4 Comparação entre as concepções de ensino tradicionais e interdisciplinares

A pretensão dos Experimentos didáticos interdisciplinares entre as disciplinas
musicais de Harmonia, Contraponto, Solfejo e Arranjo contidos no presente capítulo é
alimentada pela expectativa de avançar do ensino tradicional de música para formas
mais atualizadas de lidar com a produção do conhecimento, considerando
especificamente o saber musical. Para completar as expectativas deste capítulo, resta-me
procurar comparar as concepções relativas ao “ensino tradicional” de música que tomo
inicialmente como referência aos primeiros esclarecimentos em relação à minha
sistemática de ensino a qual detalharei no capítulo final.
As pesquisas de Otutumi (2013) e Bhering (2003) em relação ao ensino
tradicional de Percepção e Solfejo resultaram em cinco pontos que ajudam a especificar
esse tradicionalismo. O primeiro ponto categorizado por Otutumi (2013) trata do uso
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predominante de repertório da música erudita ocidental ou européia e constata o pouco
uso de repertório da música popular brasileira.
Tomando essas concepções tradicionais como referência crítica, tenho
procurado lidar basicamente com canções e cantigas populares brasileiras, buscando
aproximar o estudante das teorias musicais a partir de um repertório que tenda a ser
sentido pelos estudantes como culturalmente mais próximo.
O segundo ponto categorizado por Otutumi (2013) e referido por Bhering
(2003) trata de concepções pedagógicas resultantes de um ensino fragmentado
caracterizado pela restrição dos estudos a questões intradisciplinares.
Tenho procurado me afastar dessa tendência justamente através de
experimentos didáticos que partam do objetivo interdisciplinar de integrar Solfejo,
Harmonia, Contraponto e Arranjos Musicais em um único movimento de produção de
saber musical.
O terceiro ponto do tradicionalismo apontado por Otutumi (2013) indica o
ditado como uma das ferramentas principais das aulas, com práticas fragmentárias de
aprendizado de figuras rítmicas, intervalos melódicos e acordes específicos, além do uso
do piano como instrumento referencial.
Tenho procurado lidar com essa terceira questão partindo de um texto musical
pronto, sugerindo o solfejo dos experimentos e incluindo apreciações de progressões
harmônicas através do violão, além de incentivar a produção de arranjos para
instrumentos com os quais os estudantes se sentirem mais à vontade para executar. Seja
a voz, um instrumento melódico, harmônico ou percussivo. No entanto, questões
relativas à administração do tempo de cada aula, levam-me a precisar lidar também com
trechos de textos musicais, embora tome o cuidado de apresentar pelo menos uma frase
ou período musical completo.
O quarto ponto relativo ao ensino tradicional de Percepção e Solfejo indica a
tendência dessa disciplina a ser tratada a título de treinamento, conduzindo a abordagens
mecanicistas (OTUTUMI, 2013, p. 64, 68). Fator que dificultaria uma percepção
integralizante da linguagem musical, limitando a percepção musical a aspectos
elementares da música.
As considerações que teci a respeito de cada exemplo ajudam a manifestar meu
interesse em experimentar, analisar e produzir música a partir de textos musicais
observados sob a ótica da textura, da harmonia, do contraponto e da história da música
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tonal, como tentativa de superar estudos que se restrinjam a definição de ritmos,
intervalos, escalas e acordes desvinculados de uma proposta de ilustração musical viva.
Por fim, o quinto ponto apresentado por Otutumi (2013, p 39) versa sobre a
atuação tradicional do professor de Percepção e Solfejo, indicando questões como a
correção das atividades através de gabarito, a noção do ouvido absoluto como um
privilégio que beneficia a aquisição de linguagem e a dificuldade de “ligar essa
disciplina com a realidade musical”32.
A primeira coisa que eu gosto de dizer às minhas turmas de Harmonia é
inspirada no que o professor H. J. Koellreutter disse na aula inaugural de um Curso de
Especialização em Música que ministrou em Fortaleza, em 1986. Ele dizia algo
parecido com isto: “Não acredite em mim, não acredite nos livros, não acredite nos
colegas, enfim, questionem sempre”. Avaliar atividades através de gabaritos não
poderia encontrar consonância com essas palavras. Gosto de avaliar através da produção
de trabalhos individuais e coletivos baseado em critérios qualitativos, não objetivos.
Além disso, aprecio discutir sobre a subjetividade e as limitações da própria teoria
musical, em especial no que diz respeito à análise harmônica funcional.
Em relação ao ouvido absoluto, acredito ser membro de um colegiado unânime
em acreditar que um ouvido absoluto não define o grau de amadurecimento musical dos
estudantes, e que o desenvolvimento de um ouvido relativo é totalmente suficiente a um
profissional da música. Quanto à necessidade de conexão com a “realidade musical”,
me aproximo disso através da utilização de música popular brasileira. Fato que não me
impediu, certa vez, de concordar com a proposta dos estudantes de que um dos ciclos de
produção de arranjos tivesse como repertório-tema canções populares estrangeiras.
Especificando o perfil tradicional de ensino de Contraponto, Cury (2007)
constata que esta matéria é historicamente regida por princípios teóricos que devem ser
seguidos para orientar a prática e que os livros a respeito do assunto trazem como
ilustrações textos musicais quase sempre distantes do universo musical que referencia
os alunos hoje.
32

As primeiras autoras que se preocuparam e começam a trabalhar as questões referidas por Otutumi
(2011; 2013) em forma de categorias foram Grossi (2001) e Bernardes (2001, p. 75), cujas concepções a
respeito do ensino de percepção musical incluem uma crítica aos exercícios estereotipados, que não são
retirados da literatura, além de críticas aos ditados musicais “para serem escritos pelo aluno [...] intervalos
melódicos e harmônicos, acordes isolados ou encadeados, enfim, toda uma sorte de signos musicais
isolados ou na forma de fragmentos musicais [...] que apresentam determinadas questões [a serem]
trabalhadas auditivamente”.
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Tomando essa referência comparativa, trabalho mais de acordo com alguns
enfoques didáticos do final do século XX (CURY, 2007), tendo como objetivos:
a) Imprimir ao ensino de Contraponto um sentido que seja de utilidade prática dos
estudantes;
b) Minimizar as regras, numa tentativa de se desvencilhar dos conceitos do passado
em relação ao ensino dessa disciplina;
c) Tornar contingente a sequência determinada de conteúdos, apostilas ou capítulos
do livro, adaptando a progressão didática às necessidades que vão se
apresentando;
d) Apreciar e discutir questões teóricas propostas pelos estudantes para discussão
em aula.

Tomando os indicadores de Freitas (2012) como referência do ensino
tradicional de Harmonia, passei a compreender que o caráter lógico e racional do estudo
da harmonia chega a ponto de ostentar tanto uma pretensa capacidade de determinar
tanto suas próprias leis quanto alguns efeitos psicológicos subsequentes ao uso das
funções tonais. Ao passar a entender com Freitas (2012) que a Harmonia Funcional é
insuficiente para explicar aquilo que motiva nossas escolhas, passei a procurar estimular
os estudantes a elaborar suas propostas de progressão harmônicas, isentando-os da
referência do “original” das gravações como indicativo absoluto de qualidade na escuta.
Além disso, questiono com eles algumas propostas analíticas tradicionais, lhes
apresentado a possibilidade de aprender a teoria para aperfeiçoá-la.
Como professor, tenho observado que o considerável número de regras
aplicadas ao ensino de teoria Harmonia e Contraponto representa um grande impacto no
sentido de tolher os primeiros impulsos criativos. Por outro lado, também vejo o quanto
a ausência de um mínimo de critérios a cumprir os desorienta e inibe.
Por causa disso, penso em ajudá-los a sentir que a necessidade de descobrir ou
reinventar essas regras, de modo a não se deixarem consumir pelo improdutivo
sentimento de fracasso por não possuírem “genialidade” suficiente para inventar algo
interessante, mesmo depois do atendimento dos requisitos de todas as regras previstas.
É neste sentido que o critério norteador do ensino segue a premissa do mínimo de regras
para o máximo de aprendizados significativos, motivados por avaliações dos resultados
expressivos dos arranjos a partir das performances das equipes de estudantes.
Gostaria de concluir este capítulo apresentando algumas considerações em
relação ao problema de tentar empreender uma relação mais estreita e direta entre

132

disciplinas teóricas tradicionalmente desvinculadas como Harmonia e Contraponto. A
forma como durante a maior parte da história ocidental procuramos organizar o
conhecimento, faz-me reproduzir a impressão de que precisaríamos dar-nos ao trabalho
de sistematizar minuciosamente a relação entre aquelas duas disciplinas. Sugere
requisitar, por exemplo, que se informe que lei da harmonia e que espécie de
contraponto estão sendo relacionadas.
Percebo que o desafio de integrar esses saberes passa pelo esforço de procurar
compreender o que há de indivisível entre eles. A disciplinarização da Harmonia e do
Contraponto, enquanto processo racional que as desvinculou, parte da intenção de
estruturar dois grupos de estudos teóricos que usufruam do conforto artificial do
distanciamento entre a lógica autônoma das progressões harmônicas e a lógica
autônoma das melodias simultâneas.
No entanto, não pode o contraponto de 1ª espécie ser considerado uma
modalidade técnica de homofonia? E os exaustivos exercícios de encadeamento
harmônico não prezam justo por questões de tratamento melódico? Não pretendo aqui
negar a compreensão de que tais saberes sejam dimensões relativamente diferentes, mas
questionar se é proveitoso, por exemplo, só procurar integrá-los numa disciplina
posterior de composição ou arranjo, que talvez nem seja cursada ou que nem seja
contemplada por dada integralização curricular.
Neste sentido, penso que o Núcleo Docente Estruturante do Curso de
Licenciatura-Música da UFC deu um passo à frente ao assumir esse desafio de
integração e reconheço a necessidade de que novas pesquisas alimentem essa discussão
pedagógico-musical.
O objetivo do próximo capítulo, último desta tese, é procurar aprofundar a
descrição da sistemática de trabalho que favoreceu a elaboração dos exemplos
apresentados durante o presente capítulo, que comecei a arrecadar durante o ano de
2013 com minha turma de Harmonia II (semestre 2013/II), desfechando com o trabalho
realizado com a mesma turma cursando a disciplina de Harmonia III (semestre 2014/I).
Mostro as orientações didáticas que sucedem o planejamento inicial das aulas,
apresento o resultado da implementação das sugestões da referida turma, discutida,
sobretudo, por ocasião da realização das disciplinas mencionadas e, por fim, teço
minhas considerações finais.
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6 OS EXPERIMENTOS INTERDISCIPLINARES COMO PRÁTICA DE
ENSINO MUSICAL

Inicio este capítulo procurando relatar onde e como comecei a experimentar
ambientes de ensino interdisciplinares entre disciplinas musicais. Em seguida, mostro o
perfil geral das disciplinas de Harmonia II e III do curso de Licenciatura-Música da
Universidade Federal do Ceará. Em terceiro lugar, descrevo como procurei trabalhar de
modo interdisciplinar durante os semestres 2013/II e 2014/I, nas referidas disciplinas.
Na sequencia, categorizo o resultado das sugestões dos estudantes, por ocasião das três
reuniões que fizemos durante o referido ano e apresento minhas próprias avaliações a
respeito das modificações sugeridas e do empenho dos estudantes durante o processo de
aprendizado. Como preâmbulo da finalização do trabalho, mostro a forma como o
Núcleo Docente Estruturante reestruturou o funcionamento da disciplina de Harmonia
para a nova integralização, a vigorar a partir de 2016. Por fim, a partir desse processo de
pesquisa ação envolvendo minhas intervenções e reflexões docentes em diálogo
periódico com as sugestões discentes, analiso como os processos interativos decorrentes
dos experimentos interdisciplinares de ensino modificaram minha prática docente; os
avanços e as lacunas identificadas.

6.1 Origem dos meus experimentos didáticos interdisciplinares de ensino de música

Logo após o término de meu Bacharelado em Música, realizado na
Universidade Estadual do Ceará, em 2005, ingressei na carreira pública de magistério
com o cargo de professor substituto do Curso Técnico em Música, no então Centro
Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (atual Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará). Permaneci lecionando nessa instituição até
2012. Durante esses sete anos, eu ministrei a disciplina de Treinamento Auditivo.
Tratava-se de uma disciplina que integrava cada um dos quatro semestres do referido
curso técnico.
Ao começar a lecionar Treinamento Auditivo III e IV passei a tomar como
referência o modo como tive contato com essa disciplina durante a minha formação.
Principiei por reproduzir uma abordagem de desenvolvimento da percepção musical que
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só descobri se tratar de procedimentos didáticos tradicionais brasileiros a partir de 2007,
quando comecei a articular ensino e pesquisa, durante a minha especialização. Portanto,
em vez de me precipitar em dizer que as disciplinas de Treinamento Auditivo que cursei
durante minha graduação não me satisfizeram, preciso reconhecer que as aulas que eu
recebia eram concebidas de acordo com as abordagens tradicionais postas em prática
durante várias décadas do século XX, em Conservatórios, Escolas de Música e
Universidades brasileiras (OTUTUMI, 2008): o desenvolvimento da percepção
mediante o estudo de teoria musical elementar, a leitura cantada e o ditado de
discriminação sonora de ritmos, intervalos, escalas, acordes e progressões.
Ao reproduzir tais abordagens, já na figura de professor, foi que passei a me
inquietar. Passei a refletir a respeito de constatações importantes. Em relação à leitura
cantada, eu sentia que não era propriamente a adoção de sílabas tonais o que ajudava no
aperfeiçoamento da relação entre as funções melódico-escalares na perspectiva
diatônica ocidental. Havia algo que precisava ser amadurecido antes, talvez relacionado
à autoconfiança, à destreza sinestésica e a fluência vocal. Em relação aos ditados
musicais, cada exercício proposto aos estudantes configurava-se muito mais como um
momento avaliativo a respeito de dois problemas: o da escuta e o da codificação.
Parecia-me que os estudantes eram expostos ao problema da codificação antes de
adquirir suficiente desenvoltura em relação à escuta e à memória (GORDON, 2000).
Em relação à teoria, passei a me sentir cada vez mais escandalizado com a
artificialidade metodológica de partir da teoria. Explicar como se constitui um modo
para poder cantar a respectiva escala. Explicar o processo de constituição dos acordes,
na expectativa de discriminá-los com maior precisão. Afinal, uma tríade perfeita maior é
constituída de uma sobreposição de terças; a primeira, maior, a segunda, menor! Mas eu
já notava, e continuo observando algo ainda pior, sobretudo porque penso que faça parte
de um aprendizado que os estudantes têm herdado da escola mesma: os estudantes
esperam que a teoria musical ensine música, quando na verdade ela ajuda a constatar e
categorizar aprendizados. A organização estrutural de uma composição pode ter
referência teórica ou analítica, mas a forma musical se delineia de modo muito mais
complexamente conectado com a intuição e a criatividade.
Não quero induzir o leitor à inequívoca interpretação de que não acredito que a
teoria musical possa ser usada de modo didaticamente destinado a facilitar vivências
musicais significativas. As práticas de harmonização comparativa que constituem os
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exemplos expostos no capítulo 5 desta tese partem justamente desse esforço de tentar
democratizar aprendizados práticos com certo grau de sistematização, embora eu os
tenha adquirido de forma prática, brincando de harmonizar melodias. Não obstante,
minhas proposições de experimentos musicais a respeito de possibilidades tonais de
harmonização não são bem aproveitadas pelos estudantes que não se dão ao trabalho de
se expor ao procedimento exploratório e extraescolar de brincar de harmonizar.
Oferecer sugestões de sistematização dessa brincadeira para os alunos mais inseguros
em relação a um planejamento de estudos viável é responsabilidade do professor. Esta
ciência me obriga a retomar essa questão no decorrer dos subtítulos 6.3 e 6.4.
Procurando, antes, finalizar este subtítulo retomando sua proposição de modo
mais resumido, comecei a experimentar procedimentos didáticos interdisciplinares há
sete anos. Época em que passei a alimentar duas necessidades pedagógico-musicais tão
elementares quanto complementares e difíceis de concretizar:

1º - necessidade de estreitar o vínculo entre teoria e prática na formação musical de
modo a facilitar o desafio de usar a teoria para melhorar a prática, procurando afastar o
risco constante de que o estudo da teoria resulte vazio e improdutivo;

2º - necessidade de estudar as teorias como formas racionais de organizar e sintetizar as
práticas, esforçando-me para encontrar meios de fazer com que a teoria pudesse
efetivamente fecundar a prática.

No entanto, acrescento uma última consideração. Desde que tenho me
esforçado para intensificar a correlação entre prática e teoria musical no ensino de
música observo que o estudo de teoria tende a frustrar àqueles que procuram
compreender a prática através da compreensão preliminar da teoria. E que estudar teoria
musical é mais útil e gratificante àqueles que possuem vivências musicais em número
suficiente para relacionar a teoria abordada a elas.
Em subtítulo mais abaixo, Como procurei trabalhar de modo interdisciplinar,
relato de que forma tentei amenizar essas tensões entre teoria e prática no ensino de
música, correlacionando vivências práticas prévias a reflexões teóricas posteriores. A
seguir, apresento o perfil inicial das disciplinas de Harmonia II e III, nas quais passaria
em seguida a realizar as referidas intervenções interdisciplinares.
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6.2 Algumas previsões programáticas nas disciplinas de Harmonia II e III do curso
de Licenciatura-Música da Universidade Federal do Ceará

Para procurar aprofundar a descrição das formas pelas quais eu tento constituir
ambientes de ensino interdisciplinar e apresentar as consequências disso na constituição
das disciplinas de Harmonia II e III, penso ser necessário fazer um recuo histórico que
permita enfatizar pontos de intercessão entre minhas abordagens interdisciplinares e as
previsões programáticas que me chegaram às mãos quando ingressei na UFC como
docente em 2013. De acordo com o Programa das disciplinas de Harmonia II e III
vigente a partir de 2006, a justificativa das referidas disciplinas na integralização
curricular é “permitir que os estudantes conheçam as normas harmônicas que regem a
música tonal, através do conhecimento das leis que estabelecem as relações entre os
acordes, bem como das normas tradicionais de condução de vozes33.”
A ementa da disciplina de Harmonia II contempla: “Encadeamento das funções
harmônicas da terceira e quarta lei tonal. Realização de arranjos sobre temas folclóricos
para vozes mistas e iguais. Estudo dos caminhos harmônicos da música brasileira”. A
respectiva descrição de conteúdo inclui além de “Exercícios de Condução de Vozes e
Composição a três e quatro vozes, empregando as quatro leis tonais”, a “Produção de
Arranjos a três ou quatro vozes para diversas formações instrumentais e/ou vocais,
empregando a Terceira e Quarta Lei Tonal”.
Enquanto a ementa da disciplina de Harmonia III contempla “Estudo prático da
quinta lei tonal em realizações vocais e instrumentais. Estudo de arranjos de música
brasileira com especial atenção para as questões rítmicas nas execuções à capela.” E a
respectiva descrição de conteúdo inclui “Procedimentos de Harmonização da MPB” e
ainda “Produção de Arranjos a três ou quatro vozes para diversas formações
instrumentais e/ou vocais a partir do repertório da Música Popular Brasileira”.
A avaliação de aprendizagem prevista para as referidas disciplinas de
Harmonia II e III era “realizada a partir da observação da participação dos alunos nas
atividades de condução de vozes, da composição de músicas e produção de arranjos,
bem como pela realização de provas escritas”.
Esta tese não pretende realizar uma análise comparativa entre as práticas
docentes dos outros professores do curso e as minhas. Contudo, considero importante
33

Cf. Anexos B e C.
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ressaltar a proximidade dos Programas de Harmonia II e III previstos e minhas formas
de selecionar e organizar as temáticas a abordar. Assim, essa tese indica algumas
possibilidades de abordagem interdisciplinar em caráter aditivo, e não substitutivo dos
referidos Programas.
As preocupações com a prática de arranjos de temas folclóricos, com a
harmonia e os processos de harmonização na música brasileira e com a produção de
arranjos em que se aplique e justifique a aquisição de saberes teóricos são pontos de
grande convergência entre as previsões programáticas elaboradas a partir das minhas
expectativas de ensino.
Talvez o que eu tenha estimulado através desta pesquisa tenha sido um
repensar em relação ao ensino musical interdisciplinar, sobretudo no que se refere à
incorporação do estudo de Contraponto e à sistematização do Solfejo como parte do
processo que integra o estudo de Harmonia e as respectivas produções de arranjo. Do
ponto de vista da avaliação, esclareço mais abaixo de que modo constituí e modifiquei
os processos avaliativos de modo a convencionar junto aos estudantes a exclusão de
provas escritas nas disciplinas de Harmonia.

6.3 Como procurei trabalhar de modo interdisciplinar

Apresento meu planejamento geral da disciplina de Harmonia durante o
segundo semestre de 2013 e primeiro de 2014, no qual lecionei as disciplinas de
Harmonia II e III, seguidamente, para a mesma turma. Meu critério geral de trabalho foi
minimizar os conflitos que acompanham o aprendizado de teoria imediatamente
vinculado à prática musical. Nesse sentido, procurei inverter a ordem recorrente de
abordagem didática aplicada a disciplinas teóricas: começar pela teoria.
Dimensionei os critérios de escolha das músicas constantes no capítulo anterior
a partir do potencial técnico das canções ou cantigas populares brasileiras em relação às
aplicações teóricas específicas. Reflito sobre os critérios de escolha das músicas com as
quais os estudantes trabalhariam seus arranjos mais abaixo, no subtítulo 6.5. No entanto,
a ideia foi introduzir e fechar cada ciclo de aprendizado teórico com práticas musicais.
Nesse sentido o fio condutor das aulas foi o solfejo. Os exemplos que eu trazia eram
para solfejar, embora os estudantes fossem motivados a produzir e realizar seus arranjos
nos instrumentos com que tivessem mais afinidade.
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No início da aula, se o arranjo a solfejar tinha três vozes, solfejávamos cada
uma em uníssono e depois dividíamos os naipes de acordos com o maior conforto
possível dos estudantes em relação às suas classificações vocais. Como a carga horária
prevista das disciplinas de Harmonia correspondia a quatro aulas por semana, precisei
exercitar a necessidade de trabalhar com trechos de peças. Se fôssemos cantar músicas
inteiras, levaríamos aulas inteiras e o objetivo se restringiria à prática vocal. No entanto,
me preocupei com que tanto o trecho fosse objetivo em relação à teoria adjacente a
discutir quanto que se tratasse de pelo menos uma ou duas frases musicais. Enquanto
elemento estrutural, tais frases foram consideradas, implicitamente, possibilidades de
manifestação fraseológica, e explicitamente, ensejo para análises cadenciais. Em
comparação às canções populares, um pouco mais extensas, o caráter curto das cantigas
brasileiras também adotadas favorecia naturalmente essa abreviação necessária das
práticas musicais dentro de uma aula com duas horas de duração em que eu precisava de
tempo para reconsiderar o texto musical exposto de alguns pontos de vista apreciativos,
discorrendo sobre a textura, a confecção e a função de cada voz, os acordes envolvidos,
as análises harmônicas e o lugar do contraponto na estrutura do arranjo. Contudo, o
principal motivo de selecionar cantigas para arranjar foi a necessidade de aproveitar a
propriedade delas de absorver maior número de possibilidades de harmonização,
facilitando a objetivação dos assuntos.
Portanto, a partir do solfejo dessas peças, tínhamos a oportunidade de
experimentar compreensões harmônicas e procedimentos contrapontísticos mediados
pelo arranjamento. Contudo, nem sempre fui bem compreendido em relação ao modo
flexível de ligação inseparável entre as dimensões harmônica e contrapontística do texto
musical. Ocorre que, por mais que o encadeamento das vozes esteja homofonicamente
ligado ao ritmo harmônico e a critérios de condução de voz, na própria base da
elaboração desses critérios está a necessidade de contemplar, minimamente, o apelo
melódico de cada voz. Por outro lado, o próprio estudo tradicional do Contraponto
inicia-se por uma Espécie que pode dificultar a compreensão inicial das possibilidades
de liberdade melódica: como um contraponto que conserva o mesmo ritmo do seu
cantus pode soar independente? É certo que a variação de movimento entre as vozes
contribui para constituir essa independência, mas isso não impede que seja coerente
encontrar noções de contraponto numa condução harmônica de vozes, mesmo que essas
noções não se enquadrem a Espécie alguma.
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Na expectativa de introduzir e construir melhor noções básicas de composição
melódica, penso que seja desejável que haja espaço curricular para que se trabalhe essa
questão mais elementar e, portanto, fundamental, num âmbito interdisciplinar
constituído em disciplinas como a de Percepção e Solfejo, geralmente cursada antes das
disciplinas de Harmonia e Contraponto.
Apesar disso, procurei apresentar sugestões de encontro entre a dimensão
harmônica e a contrapontística em ilustrações que contemplassem a um só tempo um
contraponto de cada espécie, e um baixo, movendo-se menos ou articulando, sobretudo,
as notas do acorde. Ambos, contraponto e baixo, sempre escritos sob uma linha
melódica principal.
Nesse contexto, a forma de aplicação dos conceitos de discriminação e
inferências (GORDON, 2000) apresentados no capítulo 3 é direta. Cada um dos 33
exemplos ajuda a discriminar formas de realizar, produzir e compreender textos
musicais. Os exemplos iniciais representam assim uma referência, não um modelo de
perfeição, para novas experimentações realizadas pelos estudantes através da confecção
dos arranjos. Os arranjos são as inferências propriamente ditas, realizadas com outras
peças, em equipes formadas para este fim.
A propósito da formação das equipes, sugeri que os estudantes se organizassem
por grau de afinidade em número de três ou quatro integrantes por equipe. Assim cada
equipe podia contar com duas ou três linhas melódicas acompanhadas por um
instrumento harmônico. Contudo, nem sempre confirmei, a partir do critério da
afinidade, uma maior fluência no aprendizado e uma melhor desenvoltura nas
apresentações das equipes assim reunidas, como defenderia Green (2008). Se o grau de
compromisso dos integrantes de algumas equipes ajudou a potencializar os resultados
alcançados, outros reunidos em grupos mais imaturos, não conseguiam render tanto
quanto eu sabia que cada um deles era capaz.
Deste modo, minha forma de procurar estimular a obtenção de meios de
harmonização e oferecer recursos de sistematização desse estudo a partir de temas
populares foi o seguinte. Primeiramente, sugiro que as equipes dediquem-se a
momentos exploratórios de livre harmonização. Esses momentos favorecem uma
apreciação orientada de formas de harmonizar que as equipes podem aprender umas
com as outras. A adoção de um único tema melódico para todas as equipes favorece
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essa expectativa comparativa. Isso foi viabilizado através das cinco equipes que se
formaram para a execução dos trabalhos coletivos na turma pesquisada.
Posteriormente, ofereço recursos de sistematização de algumas possibilidades
de harmonização. Com esse intuito, sugiro a restrição dessas harmonizações a critérios
como o uso de tríades, tétrades ou outros acordes específicos.

Mas a forma de

sistematizar harmonizações que tem dado mais certo é através do vínculo das
progressões elaboradas a funções tonais e leis funcionais específicas: usar só I, IV e V
graus, usar também relativos, usar dominantes individuais, passar a usar medianos. Essa
prática progressiva acompanha a própria abordagem das leis da Harmonia Funcional.
Por outro lado, em nenhum momento esse processo abona completamente a
subjetividade das decisões harmônico-estruturais. Trata-se de exercícios pelos quais
estimulo o desenvolvimento de escutas que precisam confiar em si mesmos ao mesmo
tempo em que se apropriam da cultura tonal em outro nível de profundidade.
Falo em ouvido confiante, e não crítico ou pensante, porque observo uma falta
de confiança muito grande por parte dos estudantes que tiveram pouco contato com
algum instrumento harmônico. Então, torna-se necessário exercitar isso. Trabalhar isso.
Tratar isso: começando por brincar de encaixar três acordes em uma canção. A
expectativa é tentar diminuir esse medo (e às vezes a falta de atitude) de aprender pela
investigação e pela pesquisa. Certa vez, sugeri a um aluno que não se sentia à vontade
tocando um instrumento harmônico a usar um editor de partituras para realizar esses
experimentos.
No decorrer do ano, todas as equipes passaram a adotar algum tipo de software
de edição, e começaram a mostrar seus esboços de arranjos em seus notebooks ou
pendrives. Este hábito ajudou a diminuir necessidade de correções durante os ensaios,
visto que normalmente tais softwares oferecem dispositivos de áudio relativamente
satisfatórios para testar o efeito geral dos arranjos, facilitando inclusive minha
colaboração com sugestões.

6.4 Dos posicionamentos e reações dos alunos ao processo de ensino pósplanejamento inicial

Ao final do semestre 2013/II me reuni pela primeira vez com a turma de
Harmonia II procurando dialogar com os estudantes para saber como eles tinham visto
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os trabalhos desenvolvidos e que sugestões trariam para melhorar nossa sistemática no
semestre seguinte.
Alguns estudantes apreciaram o fato de estarem realizando mais música do que
em algumas práticas instrumentais, conforme observa o aluno A:
Pra te ser sincero, professor, a gente passou por um bocado de práticas
instrumentais, mas foi agora, já terminando o curso, que nós sentimos
uma... injeção de ânimo, uma troca de experiências, a necessidade de
nos encontrarmos pra ensaiar os arranjos senão... a coisa não rolava.

Outro posicionamento consistiu em afirmar que a opção por se preocupar
menos com as regras de harmonia ou contraponto e mais com o desenvolvimento do
ouvido crítico, contribuía para a fluência da musicalidade. A este respeito o aluno B diz:

O que eu gostei foi de não precisar usar regra o tempo todo. Se você
for tocar ou arranjar só com regra você não vai conseguir fazer
música. O fato de não estar preso às regras ajuda as coisas a irem
acontecendo só pra ver no que vai dar, saca?

Por outro lado, observaram que o prazo para a entrega dos trabalhos era muito
curto, declarando que a produção era muito intensa haja vista que tinham de apresentar
atividades semanalmente. Neste respeito, manifestaram ainda dificuldade para algumas
equipes se encontrarem e ensaiarem fora da sala de aula, nas palavras do aluno C:

Tá difícil porque cada qual tem suas atividades, seus compromissos,
todo mundo pode à noite fora um que dá plantão, todo mundo pode à
tarde, mas tem gente no PIBID ou no PET. Então, o único horário que
a gente encontrou foi sexta-feira, de 20:00h às 22:00h, lá na FACED.

A propósito de apresentar uma sugestão para o semestre seguinte, um estudante
perguntou-me sobre a viabilidade de que se elegessem, periodicamente, alguns dos
arranjos produzidos para se discutir minuciosamente, sob a minha orientação. De acordo
com a sugestão, tais arranjos seriam analisados a partir da execução mesma dos grupos
que o houvessem elaborado. Os demais manifestaram acolhimento da ideia. Eu
concordei e agradeci.
No começo do semestre 2014/I, na disciplina de Harmonia III, reunimo-nos
pela segunda vez. Fizemos acertos em relação a uma definição do ciclo de atividades
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que nos ajudaria a mobilizar os conteúdos e as práticas. Combinamos um prazo mais
longo para entrega e realização dos arranjos: quinze a vinte dias em vez de uma semana.
Semanalmente, passaríamos a mostrar apenas os esboços dos arranjos, além de resumos
de leituras sugeridas.
Após a realização do que eu planejava para cada aula 34, a condução geral das
atividades consistia no seguinte: haveria quatro modalidades de trabalhos – os resumos
de leituras indicadas (entregues individualmente antes ou no dia em que passássemos a
abordar juntos os assuntos tratados naquela leitura); os esboços dos arranjos em
processo de execução (entregues por equipe e apreciados por mim e devolvidos em data
marcada); os arranjos finalizados (feitos em equipe e entregues segundo calendário
prévio); e as performances dos arranjos. Realizadas por ocasião da entrega dos arranjos,
as performances foram avaliadas tanto coletiva quanto individualmente de modo tentar
não prejudicar o esforço dos membros mais comprometidos de cada equipe.
Nos semestres menos prejudicados por interrupções do calendário devidas ao
excesso de feriados ou à execução de obrigações burocráticas, cada ciclo contendo essas
quatro atividades durou não mais que três semanas: a primeira semana sendo destinada
aos resumos e discussões; a segunda semana para realizar exercícios de harmonização e
entregar os esboços dos arranjos em andamento; a terceira, para a mostra e
compartilhamento dos arranjos a serem realizados pelos próprios integrantes de cada
equipe. Cada trabalho entregue, individual ou coletivo, passava a representar até um
crédito a contabilizar.
A adoção dessas modalidades de trabalho levou o grupo a concordar com a
minha sugestão de que não fizéssemos avaliação escrita, no formato de prova. Percebo
que meu acompanhamento dos estudantes se deu de forma mais comprometida do que
se as avaliações ocorressem de forma mais pontual como tende a ocorrer quando os
exames de conhecimento ocorrem somente mediante prova escrita.
Meu empenho em buscar um processo de ensino que impelisse os estudantes a
constituir uma rotina de estudos, individual e coletiva, se coaduna com a defesa de
Otutumi (2013) em relação à necessidade de orientar o estudante na perspectiva de que
ele aprenda e invente estratégias de autorregulação da aprendizagem (BANDURA,
1977; ZIMMERMAN, 1998). Otutumi (2013) utilizou o conceito de autorregulação da
34

Alguns desses planejamentos estão contidos na exposição mesma dos experimentos apresentados no
terceiro subtítulo do capítulo cinco.
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aprendizagem em sua tese como um eixo reflexivo para ações na disciplina de
Percepção Musical. Segundo a autora, a prática da autorregulação envolve em sua base
fatores de planejamento, monitoramento e avaliação e não se configura como uma
aptidão mental, mas um processo de amadurecimento da autodireção. A referida autora
experimentou mobilizar suas turmas enfatizando a importância da colaboração e ajuda
mútua para o desenvolvimento comum através de atividades que favorecessem a
ampliação da sala de aula. Penso que a adoção daquelas quatro modalidades de trabalho
manifesta meu interesse em caminhar no mesmo sentido.
No que diz respeito à bibliografia sugerida aos estudantes, no semestre 2013/II,
em que ministrei a disciplina de Harmonia II, experimentei não adotar livros de apoio,
somente bibliografia de referência. Na opinião da turma referida, a experiência foi
razoável, mas poderia ter sido melhor, posto que os estudantes alegassem a sensação de
insegurança teórica em relação a cada conhecimento em processo de assimilação. O
aluno D pronunciou:

Não, agora eu vou dizer uma coisa. Muitas vezes eu fiquei perdido na
aula porque o senhor falava de coisas que eu nunca tinha ouvido falar,
tinha gente que ainda falava alguma coisa, debatia, agora eu ficava só
boiando. Quando chegou a AF35, fui estudar, mas fiquei em dúvida se
o senhor iria concordar com os teóricos que eu li.

Salvo em algumas exceções, penso que faltou à turma iniciativa suficiente
para ir à biblioteca durante o semestre, alimentar os assuntos com novas questões,
afinal, procurei indicar livros que, em sua maioria, pudessem ser consultados na própria
Biblioteca da UFC. Os demais livros eu poderia pessoalmente colocar à disposição. A
bibliografia recomendada era:
Bibliografia Básica
KOELLREUTTER, H. J. Harmonia Funcional: Introdução à teoria das funções
harmônicas. Rio de Janeiro: Editora Ricordi, 1980.
SCHOENBERG, Arnold. Exercícios preliminares em contraponto. São Paulo: Via
Lettera, 2004.
SANTOS, Adelson. Composição & Arranjo: princípios básicos. Manaus: EDUA:
FAPEAM, 2010.

35

AF: avaliação final.
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CARVALHO, Any Raquel. Contraponto tonal e fuga – manual prático. Porto Alegre:
Novak, 2002.
Expus esse problema à turma, no início do semestre 2014/I, na Harmonia III.
Foi decidido, no entanto, acolher a alegação deles e organizar um compêndio incluindo
uma coletânea de textos de referência. Boa parte dos textos foi disponibilizada on line
pelo próprio autor, professor Fernando Lewis de Mattos (2014), com o propósito
democratizar o suporte teórico oferecido às suas turmas de licenciatura musical à
distância da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Minha ideia com esse
compêndio de referência foi adotá-lo como uma das fontes de pesquisa para os resumos,
agendados para entrega antes de discutirmos novos assuntos. Isto ajudou porque como a
matéria não era completamente nova quando eu começava a falar a respeito, nós
tínhamos mais chances de debatê-lo em vez de enveredarmos pela metodologia
expositiva tradicional. O aluno E comentou o seguinte:

Na verdade, a gente não está acostumado a chegar na aula com uma
ideia formada da matéria. A não ser que a gente esteja contando com o
fato de estar sempre tocando e ouvindo umas coisas. A tendência geral
é chegar [à aula] desinformado e querendo saber o pulo do gato.

Por outro lado, observei a dificuldade dos estudantes em elaborar questões
problema. Algumas vezes eles diziam ter feito os resumos, mas que não tinham
entendido tudo. Nada mais natural. Mas isso não era suficiente para que eles
formulassem dúvidas sobre as quais pudéssemos debater coletivamente, senão
apontando para partes específicas do texto estudado. Essas questões só começaram a
aparecer em raros resumos, e depois que eu conversei sobre a importância de escrever
sobre os assuntos estudados de modo a dimensionar melhor o que ficou obscuro,
procurando por esta via não só facilitar o meu trabalho quanto exercitar a capacidade
dos estudantes de problematizar, passo fundamental de qualquer pesquisa.
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Mas a sugestão mais importante que penso ter acolhido dessa turma de
Harmonia III, no início do semestre 2014/I, foi a de alimentar a possibilidade de
realizar, ao final do semestre, gravações em estúdio das produções com as quais cada
equipe se sentisse mais à vontade para registrar. A sugestão partiu do próprio estudante
F que se disponibilizava para realizar as gravações num estúdio situado em seu próprio
domicílio.

Professor, eu queria dar uma sugestão, não sei se todos vão concordar,
mas... porque que a gente não grava esses arranjos que a gente tá
fazendo? Acho que seria importante a gente registrar esse momento,
se sentir fazendo música, sei lá. Se quiser podemos fazer lá em casa.

Sua proposta foi bem acolhida pela turma. Fizemos as gravações. Segundo os
estudantes, essa realização tratou-se de uma forma de colaborar com a construção da
identidade deles enquanto músicos e que tais registros lhes serviriam a título de
comparação posterior, facilitando a realização de autoavaliações a respeito de seus
amadurecimentos musicais.
No final da disciplina de Harmonia III, final do semestre 2014/I, realizamos
nossa última reunião avaliativa. Inicialmente, os estudantes manifestaram a opinião de
que minha abertura para a participação deles na constituição curricular, mediante
intervenção no repertório e em parte dos planejamentos, favoreceu um ambiente de
estudo mais satisfatório. Em contrapartida, o aluno G asseverou:

Bom, mas você acabou não fazendo aquela proposta de análise de
alguns arranjos de cada equipe, usando Datashow e tal, que a gente
combinou de fazer duas ou três vezes esse semestre. Aí, mesmo você
tendo visto os esboços, eu fiquei sem saber se nosso arranjo era bom
mesmo.

Contudo, eles mesmos acabaram reconhecendo que a maioria das equipes não
tinha enviado os arquivos dos arranjos em tempo hábil, de modo que eu pudesse
preparar a projeção digital dessas análises.
Em geral, os estudantes acharam significativo o compartilhamento das
produções dos arranjos entre as equipes, por ocasião das mostras quinzenais coletivas.
Também se referiram positivamente quanto à abertura curricular para que compusessem
arranjos de músicas com as quais tivessem mais afinidade. A este respeito, lembro-me
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de um ciclo de atividades em que decidimos realizar os trabalhos a partir de canções
com a letra em inglês ou de algum standard de jazz. O estudante F voltou a falar:

Lembra daquela vez que a gente fez arranjos temáticos, que a gente
inventou de fazer arranjos de canções populares estrangeiras? Pois é, o
que eu achei mais interessante foi que, pelo simples fato de dar uma
quebrada na rotina, eu mesmo já voltei a querer usar música brasileira.

Após a abordagem teórica planejada para suceder os solfejos dos experimentos
didáticos eu observei para cada terça parte da sala posicionamentos básicos diferentes:

a) Eles mostravam entender muito bem a matéria em questão;
b) Eles só passavam a entender melhor depois da produção e realização dos arranjos;
c) Eles mantinham dificuldade teórica e insegurança prática após os arranjos.

Gostaria de refletir um pouco sobre os possíveis motivos da dificuldade dessa
terça parte de alunos que mantinham um rendimento inferior. Nenhuma das três
explicações que encontrei aponta para falta de capacidade intelectual ou musical. A
primeira explicação que identifiquei foi o pouco contato com um instrumento
harmônico. A simples falta de vivência dessa parcela de alunos em lidar com
progressões de cifras, em alguma etapa da vida ou mesmo na Universidade, dificultava
o aprendizado. A segunda explicação que encontrei decorreu da identificação do pouco
engajamento ou tempo livre para desenvolver os trabalhos em equipe. Como terceira
explicação, notei um baixo envolvimento com a leitura dos textos e com a produção dos
arranjos. Via esses alunos tomarem para si apenas a tarefa de realizarem sua voz no dia
da apresentação do arranjo.
Nesses três casos, minha inclinação era a de sugerir uma releitura dos resumos
com o único compromisso de que formulassem questões pertinentes para que servissem
de parâmetro de discussão com o professor e entre os colegas de cada equipe. Não raro
retomei os assuntos e sugeri novas aplicações práticas e analíticas. Isso aconteceu
enfaticamente quando tratamos a 4ª lei da harmonia funcional.
Ao lado da preocupação em favorecer aprendizados efetivos, lembro de que o
tempo de cada sujeito é questão complexa e diversa. Ao lado da coragem necessária
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para avaliar o outro está a certeza de que é muito difícil saber o quanto um professor
conseguirá contribuir. Às vezes, é o cresce mais devagar que mais frutifica.
Minha avaliação da turma foi apresentada a partir de basicamente três pontos:
em primeiro lugar observei o caráter surpreendente do crescimento, da evolução e do
comprometimento da turma no decorrer dos dois semestres de trabalho. Não se tratou de
uma construção rápida. O ritmo de trabalho foi sendo incorporado de forma
paulatinamente progressiva, durante o ano. Em segundo lugar, ressaltei que os arranjos
de pelo menos metade das equipes acabavam sendo feitos por um único integrante, o
arranjador da equipe, quando o ideal era que os mais experientes em determinado metier
fossem também ajudando aos iniciantes. Em terceiro lugar, expus que nutria maior
expectativa em relação à preparação de questões para discussão a partir da elaboração
individual dos resumos.
Quando questionados em relação à qualidade da abordagem interdisciplinar os
estudantes consideraram positivo que o processo partisse do solfejo, mas reconheceram
que a abertura para as possibilidades da prática instrumental nas produções e realizações
dos arranjos fizeram a diferença em relação ao semestre anterior, 2013/II, em que eu
delimitei as produções a arranjos vocais. Mas não souberam ou não quiseram responder
se as tentativas interdisciplinares tornaram as didáticas mais esclarecedoras ou mais
confusas.
Por mais que eu explicasse que minha tese poderia servir perfeita e unicamente
para constatar porque meus esforços não lograram êxito algum, eles manifestaram
satisfação com os resultados, enquanto eu estava mais preocupado em colher relatos
críticos relacionados ao processo de ensino. Talvez esse seja um ponto frágil da própria
pesquisa ação. Não porque os sujeitos da pesquisa estão imersos nela, mas porque eles
estão imbricados de modo a preferir não se comprometer com a própria opinião. Por
outro lado, a imersão deles nesse processo, sem a tarefa de refletir e escrever a respeito
disso pode ter dificultado que me respondessem como o ensino proposto interferia no
aprendizado. Mantendo em mente essas reflexões a respeito dos limites do método de
pesquisa adotado, mostro o depoimento final da reunião, no qual o estudante E retomou
a palavra e disse:

Professor, o que eu achei mais massa dessa disciplina foi que o
objetivo não foi aprender todas as habilidades e regras de condução de
vozes necessárias ao trabalho de um arranjador, mas o fato de ser
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justamente o estopim para o aperfeiçoamento de uma atividade
criativa que vamos precisar realizar pro resto de nossas vidas.

6.5 Lacunas identificadas em minha prática docente

Da minha parte, identifiquei problemas em relação à supervisão e monitoração
do potencial técnico das peças escolhidas pelos estudantes. Às vezes, eu descobria sem
tempo para modificar a música adotada pela equipe que sua estrutura não favorecia a
aplicação de determinada questão teórica. Isso aconteceu, por exemplo, quando
assumimos a missão de aplicar em um dos arranjos pelo menos um acorde de sexta
aumentada. Uma das equipes não conseguiu fazer essa aplicação sob o argumento justo
de que tal capricho comprometeria a unidade estilística da peça.
Também tive dificuldade para delimitar os limites da inserção de conteúdos
relativos ao contraponto tonal, nos dois semestres de pesquisa-ação. Antes de começar a
pesquisa eu não tinha como prever como os estudantes receberiam a incorporação desse
elemento disciplinar ao estudo de Harmonia, fato que tornava difícil uma estimativa
experimentada. No entanto, o próximo subtítulo já traz uma primeira estruturação
acerca dessa reunião interdisciplinar.
O maior desafio de todos, e que eu não venci, foi o de me sentir efetivamente
seguro em relação às constantes decisões necessárias a respeito de quais seriam as
formas mais acessíveis e significativas de integração musical pedagógica entre prática e
teoria. Prevejo que se trata de um desafio docente predestinado a não ter fim.

6.6 A disciplina de Harmonia e Contraponto prevista em nossa nova Integralização
Curricular

A Integralização Curricular do Curso de Licenciatura-Música da Universidade
Federal do Ceará encontra-se em processo de modificação. Uma das propostas indicadas
pelo Núcleo Docente Estruturante e aprovada pelo colegiado do referido curso foi a
integração entre as disciplinas de Harmonia e Contraponto. O professor Elvis Matos e
eu encarregamo-nos de idealizar a concepção da referida disciplina de modo a cadastrá-
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la mediante o Formulário para criação e/ou regulamentação de disciplina36,
disponibilizado pela Divisão de Desenvolvimento Curricular da UFC. A nossa
pretensão é que a disciplina de Harmonia passe a atender à seguinte configuração
curricular:
Disciplinas de Harmonia e Contraponto I/II/III
(Previstas para os semestres V/VI/VII)
Configuração semestral:
Número de semanas: 16
Número de créditos: 4
Carga Horária: 64
Carga Horária Teórica: 22
Carga Horária Prática: 42
Justificativa para a criação/regulamentação das disciplinas:
A relevância da disciplina de Harmonia e Contraponto deve-se a
necessidade de avançar das teorias elementares a aspectos
especificamente voltados aos tratamentos de sucessão e a
simultaneidade dos sons de modo a permitir uma retomada das
soluções históricas que permitiram a organização sonora da música
ocidental tonal e modal, amparando assim a prática de arranjos e
composições musicais produzidos de acordo com os referidos
idiomas.

Objetivo(s) das Disciplinas:
Fornecer embasamento prático e teórico de Harmonia e Contraponto
de modo a habilitar para produções musicais criativas dentro do
ambiente tonal.

Bibliografia Básica
KOELLREUTTER, H. J. Harmonia Funcional: Introdução à teoria das
funções harmônicas. Rio de Janeiro: Editora Ricordi, 1980.
SCHOENBERG, Arnold. Exercícios preliminares em contraponto.
São Paulo: Via Lettera, 2004.
SANTOS, Adelson. Composição & Arranjo: princípios básicos.
Manaus: EDUA: FAPEAM, 2010.
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Ver Apêndices A, B e C.
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Ementa (Harmonia e Contraponto I)
Estudo de construções musicais com base nas funções da primeira e
da segunda lei tonal integrado ao aprendizado de primeira e segunda
espécie da estruturação contrapontística. Análise de notas estranhas
ao acorde. Trabalho com os procedimentos de modulação diatônica.
Práticas de harmonização de melodias populares. Produção de
arranjos musicais.
Ementa (Harmonia e Contraponto II)
Estudo de construções musicais homofônicas e polifônicas, com
ênfase para a terceira lei tonal, integrando-o ao contraponto de terceira
e quarta espécie. Análise de notas estranhas ao acorde. Trabalho
com os procedimentos de modulação cromática. Práticas de
harmonização de melodias populares. Produção de arranjos musicais.
Ementa (Harmonia e Contraponto III)
Estudo de construções musicais homofônicas e polifônicas, com
ênfase para a quarta lei tonal e para o contraponto de quinta espécie.
Análise de notas estranhas ao acorde. Trabalho com os
procedimentos de modulação enarmônica. Introdução às estruturações
modais. Práticas de harmonização de melodias populares. Produção de
arranjos musicais.
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6.7 Considerações finais
Acredito que os resultados da presente tese possam ser verificados a partir de
modificações positivas que observei em minha prática docente, no que diz respeito aos
indicativos abaixo listados:

a) Mobilização de ações com a finalidade de favorecer um estreitamento das
relações entre a prática e a teoria musical;
b) Estruturações alternativas de interface entre a produção e realização de arranjos
musicais de repertório popular brasileiro e as teorias musicais adjacentes
vinculadas à música ocidental estruturada em idioma tonal;
c) Decisão didática de substituir excessivas regras de harmonia e contraponto por
um mínimo de orientações de modo a favorecer uma produção de conhecimento
em que se sinta mais confortável para experimentar e criar pela observação,
reflexão, insatisfação e pelo reconhecimento do caráter relativo dos erros
estilísticos previstos pela teoria.

Para concluir, gostaria de expressar que esta tese, pelo exercício filosófico
inerente a qualquer construção intelectual, ajudou-me a redescobrir o quanto a verdade
por vezes apresenta-se simultaneamente em lugares divergentes; que a lógica dos nossos
atos está pautada, no fundo, pela crença que nutrimos a partir do que sentimos; que essa
crença não só motiva nossos atos quanto nos faz sentir norteados por princípios
verdadeiros; que esse movimento faz da verdade a subjetividade.
Nesses termos a verdade felizmente não representa algo de incontestável.
Portanto, essa tese sobrepuja a obtenção de uma proposta científica de verdade pronta e
acabada, pelo interesse incessante, movido pela esperança na educação musical, em
avançar rumo ao detalhamento alternativo de estratégias didáticas interdisciplinares em
música. Logo:
Não é verdade inquestionável que esta tese funcionará sempre.
Sua maior qualidade é a de impelir o movimento.
Porém, trabalhei de modo a procurar modificar minha prática docente não só
orientado por observações e reflexões pessoais, mas ainda contemplando sugestões dos
estudantes na expectativa de melhorar seus próprios processos formativos e assumindo
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o compromisso de tentar aproximar mais o ensino de música de um exercício musical
de docência.
Imerso nesse contexto, passei a nutrir resistência em acreditar que as
pedagogias tradicionalmente disciplinares em música consigam atender a necessidade
de constituir ambientes de aprendizado que favoreçam a produção de conhecimento e a
desmistificação da possibilidade de desempenhar fazeres musicais criativos.
Desejo ainda que essa pesquisa não seja interpretada como uma forma artificial
de ratificar a validade dos meus experimentos didáticos – sempre dependente, por um
lado, do contexto de ensino, do poder de persuasão docente e da contingência da
aceitação dos pares e, por outro, da sorte que ajuda a configurar tanto nosso destino
pessoal quanto qualquer encontro humano, inclusive os intencionalmente educativos –
mas, antes, para manifestar a convicção de que a cômoda anuência geral em relação à
importância da interdisciplinaridade na educação não é suficiente para a escola,
tampouco para a universidade. É preciso saber não só para quem, mas quê
conhecimentos integrar e como fazê-lo. Trabalhar tendo esses desafios em mente é
considerar a necessidade de se arriscar. Fato. Mas, se uma pessoa fizesse apenas o que
entende, jamais avançaria um passo (LISPECTOR, 1998).
Nessas perspectivas, sugiro um ensino de música não organizado
curricularmente em disciplinas. Conheço que uma concretização dessa proposta
dependeria de uma reestruturação da própria escola, da própria academia, da própria
forma como lidamos com o ensino.
Não obstante, ter imagens interdisciplinares em mente faz-se capital mesmo
enquanto começamos a buscar objetivamente formas de reestruturar o ensino de música
dentro do presente formato curricular fragmentário que uma disciplina pode assumir.
Porque ensinar música é assumir o compromisso e o desafio de ajudar no processo de
incorporação das tradições musicais historicamente soerguidas, não para sacralizar e
perpetuar por força da moda essas tradições, mas para que se possa intencionalmente
selecioná-las, interferindo criativamente nas próprias definições estéticas do passado, a
ponto de buscar o novo na arte através do próprio movimento educativo. Nesse sentido,
se o século XX logrou pouco êxito nesse ideal pedagógico, o século XXI deve
consolidar o reconhecimento prático de que o ensino de música e a arte precisam
assumir o compromisso intencional de se confundirem no mesmo objetivo maior:
conquistar ganhos morais pela educação estética.
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