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RESUMO 

 

 

A presente pesquisa, através de estudos de caso, objetivou investigar a maneira como os 
professores de instrumento realizam articulações pedagógicas em sala de aula visando uma 
aprendizagem significativa por parte dos alunos. Estruturalmente, este texto está organizado 
da seguinte forma: Logo após a “Introdução” (capítulo um), que aponta e discute pesquisas 
em ensino de instrumento no Mundo Ocidental, incluindo pesquisas realizadas no Brasil, 
segue o capítulo dois, intitulado “Metodologia”, que apresenta o problema de pesquisa, bem 
como a metodologia utilizada para conduzir esta investigação. O terceiro capítulo, a título de 
“Revisão Bibliográfica” apresenta alguns dados e reflexões relacionadas ao Ensino de 
Instrumento. No quarto capítulo é apresentada a "Abordagem PONTES", de Alda Oliveira, 
como referencial teórico para a presente pesquisa. A referida abordagem aparece relacionada 
à articulação de diferentes aspectos que envolvem o processo de ensino e aprendizagem em 
música. Os capítulos cinco, seis e sete, são dedicados aos Estudos de Caso. Cada caso, 
referente a um professor, é apresentado individualmente em um capítulo, sendo que, em cada 
um desses capítulos (cinco, seis e sete), após a transcrição das aulas observadas, são 
apresentadas a análise de cada aula, as entrevistas com o professor e com o aluno e a seguir o 
cruzamento dos dados recolhidos, além do relato das concepções de cada aluno a respeito das 
características pedagógicas do seu professor. No capítulo oito, são efetuadas reflexões a 
respeito dos estudos de caso apresentados e no capítulo nove a “Conclusão” apresenta como 
resultados, as análises dos casos estudados que mostram diferentes propostas de articulações 
personalizadas pelos professores, considerando os novos saberes e habilidades a serem 
transmitidas a seus alunos, assim como a realidade do contexto artístico, educativo e social 
dos mesmos. Foi encontrada, na atuação dos professores estudados, características da 
“Abordagem PONTES”, a saber: Positividade, Observação, Naturalidade, Técnica 
pedagógica, Expressividade e Sensibilidade. Finalizando, são discutidas algumas das 
contribuições da presente pesquisa para o Ensino de Instrumento Musical, bem como para a 
formação continuada de professores de música. Ao final da conclusão são sugeridas novas 
pesquisas na área de Ensino de Instrumento. 
 

Palavras-chave: Ensino de Instrumento; Articulações Pedagógicas; PONTES. 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The present research consists of a case studies, and the aim of this research was to investigate 
how music instrument teachers make pedagogical articulations in the music class  aiming for 
effective teaching. In chapter two, after the “Introduction” (chapter one), that discusses 
researches in instrumental teaching in the Ocidental World and, inclusive, in Brazil, the 
research problem is defined, as well as, the methodology research concept enable to orient 
this research. The third chapter presents some dates and reflections related to instrumental 
teaching. In chapter four, is presented "The PONTES Approach", by Alda Oliveira, the 
theoretical  background of the present research on music teachers related to articulate the 
different aspects that surround the teaching/learning process aiming at effective music 
learning. Chapter five, six and seven are dedicated to case studies. Each case is individually 
reported and  is presented in a chapter which includes the lesson observed and the analysis of 
each lesson. Secondly, is presented the interview with the teacher, and with the student. All 
these points are reviewed in a cross-site analysis. After the end of the cross-site analysis each 
student explains his/her pedagogical characteristics of his/her teacher. In chapter eight 
develops educational thoughts that come from the cases studied. Results indicate that the 
cases studied, several types and proposals of  pedagogical articulations were created by the 
professors for their students, taking into consideration the new knowledge and skills to be 
learned, and also the artistic, educational and social reality of that specific context. 
Characteristics of the PONTES Approach were found among these articulations: Positivity, 
Observation, Naturality, Pedagogical Technique, Expressivity and Sensibility. Finally, the 
Conclusion (chapter nine) brings the contributions of the present research to the field of 
musical instrument teaching as well as some implications for instrument teacher's education. 
Further research is suggested. 
 

Keywords: Instrumental Music Education; Pedagogical Articulations; BRIDGES (PONTES). 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A preocupação com questões relacionadas ao Ensino de Instrumento vem 

sendo demonstrada por pesquisadores em alguns países ao redor do mundo. 

Já há mais de duas décadas, no ano de 1986, foi realizado um trabalho 

relevante e abrangente em relação ao Ensino de Instrumento nos Estados Unidos durante o 

Crane Symposium. O objetivo central desse encontro, que reuniu catorze renomados 

pesquisadores nas áreas de Música, Estética, Educação e Psicologia, foi o de buscar subsídios 

para estabelecer um direcionamento para o Ensino da Performance. (FOWLER, 1986). No 

referido Simpósio, que discutiu o preparo de conteúdos, programas e currículos, foi efetuado 

um levantamento das pesquisas relacionadas aos processos de ensino e aprendizagem da 

performance musical existentes à época. Desse levantamento, de acordo com Fowler (1986) 

foram selecionados dados relevantes para a subárea, sendo que os resultados apontados foram 

tanto tranqüilizantes como provocativos, já que algumas práticas comuns encontradas nos 

professores de instrumento foram consideradas como positivas, enquanto que outras práticas 

também muito difundidas foram consideradas como negativas. 

Já na atualidade, autores como Susan Hallam (1998, 2006), Lisboa, et al. 

(2005), Juslin e Persson (2002), Sloboda (2000), Bastien (1995), entre outros, vêm 

desenvolvendo trabalhos, alguns deles citados na “Revisão Bibliográfica” da presente 

pesquisa, que, ao abordarem o Ensino de Instrumento demonstram que continua a existir uma 

preocupação significativa com esta subárea da música no mundo. 

Mesmo reconhecendo os esforços existentes no sentido de se estruturar o 

Ensino de Instrumento, esta pesquisadora concorda com a declaração de Malcom Tait (apud 

Hallam 1998, p.229), que afirma que “a profissão presentemente não tem um considerável 

corpo de pesquisa no qual construir modelos de ensino de música efetivos”1. 

No Brasil, apesar da preocupação com os processos de ensino e aprendizagem 

de instrumento demonstrada por alguns pesquisadores na atualidade, ainda é significativa a 

escassez de trabalhos que venham aliar o estudo sistemático da performance ao estudo de 
                                                 
1 “the profession does not presently have a comprehensive body of research on wich to build models of music 
teaching effectiveness”. Tait, M.J. Teaching strategies and styles. In: R. Cowel (Ed.) Handbook of Research on 
Music Teaching and Learning. Music Educators National Conference. New York: Schirmer Books, 1992. 
Tradução desta pesquisadora. 
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processos pedagógicos relacionados com a mesma (BORÉM, 2001 e 2005; DEL BEN e 

SOUZA, 2007). Essa escassez se acentua, tanto no Brasil quanto em diversos países, quando a 

produção de pesquisas em Ensino de Instrumento é comparada à produção que relaciona a 

Música a subáreas como Composição, Educação Musical, Musicologia / Etnomusicologia e 

Performance, ou mesmo a outras áreas do conhecimento como a Psicologia, a Sociologia, a 

Filosofia, a Física e a Medicina, por exemplo (BORÉM, 2001 e 2005; GERLING E SOUZA, 

2000;  HALLAM, 1997ª; PARNCUTT e McPHERSON, 2002). 

A realidade brasileira até o ano de 2001, de acordo com estatística elaborada 

por Fausto Borém (2001 e 2005) é de que, dentre as 585 Teses e Dissertações produzidas nos 

cursos de Música das principais universidades federais - trabalhos estes registrados entre 1981 

e 2001 - menos de duas dezenas versam sobre o Ensino de Instrumento, ou seja, apenas 6% 

das teses e dissertações em música produzidas no Brasil, aproximadamente. Esta pesquisadora 

vem encontrando dissertações e teses que abordam o Ensino de Instrumento, defendidas a 

partir do ano de 2002, entre as quais, Araújo (2005), Cruvinel (2003), Cruzeiro (2005), Louro 

(2004), Oliveira (2007), Paiva (2004), Tourinho (2002), Ducatti (2005) e Sales (2002); porém, 

não foi possível estabelecer uma estatística que relacione o número de teses e dissertações 

atuais da referida subárea, aos trabalhos defendidos em outras subáreas de Música, o que 

deixa margem para pesquisas posteriores. 

Uma importante pesquisa, que aponta a realidade do Ensino de Instrumento no 

Brasil, foi apresentada no XVII Encontro da ANPPOM (Associação Nacional de Pós-

Graduação e Pesquisa em Música) realizado no mês de agosto de 2007. No referido encontro 

as educadoras musicais Luciana Del Ben e Jusamara Souza (2007) apresentaram um 

levantamento, tomando como dados os trabalhos apresentados em catorze dos quinze 

encontros anuais da ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical) realizados entre 

1992 e 2006. Entre os itens sistematizados foram relacionados os temas dos encontros, bem 

como o número e modalidades de trabalhos apresentados. Foram também escolhidos eixos 

temáticos para agrupar os trabalhos. Observando os temas de cada encontro, esta pesquisadora 

não encontrou, entre eles, nenhum tema que mencionasse o Ensino de Instrumento, porém, o 

X Encontro, realizado no ano de 2001 em Uberlândia, MG, tem um dos eixos temáticos 

relacionados à formação do professor de instrumento, abordando também as aulas de 

instrumento. Nesse mesmo encontro, uma iniciativa que impulsionou a subárea no país foi a 

criação do Grupo de Trabalho “Performance e Pedagogia do Instrumento”, coordenado por 

Sônia Ray. Entre os temas sugeridos para discussão na ocasião, podem ser destacados: “As 

possibilidades de pesquisa em performance e pedagogia do instrumento musical” e “a 
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formação do professor de instrumento musical”.  No XI Encontro, em 2002, mais uma vez a 

formação de professores e as aulas de instrumento fazem parte do eixo temático do congresso. 

Portanto, entre os encontros da ABEM analisados por Del Ben e Souza (2007), apenas o X e o 

XI apresentaram o Ensino de Instrumento como um dos eixos temáticos. 

A respeito do teor das pesquisas em Ensino de Instrumento realizadas na 

atualidade, Del Ben e Souza (2007) avaliam: 

 

As temáticas referentes às escolas de música e ao ensino de instrumento 
parecem ainda privilegiar a idéia de métodos ou propostas de ensino em 
detrimento de discussões mais conceituais, o que sugere a necessidade de 
ampliar esse campo de investigação e ação para além dos conteúdos técnico-
musicais [...] (ibid., 2007, p. 7). 

 

As informações e dados acima, ao apresentarem um panorama do Ensino de 

Instrumento, além de apontar iniciativas que vêm sendo tomadas no sentido de uma melhor 

estruturação do mesmo, revelam também que muito ainda há por fazer por esta subárea da 

Música. 

Tais conclusões são também uma justificativa para a presente pesquisa que, 

indo “além dos conteúdos técnico-musicais” (DEL BEN E SOUZA, 2007) estudou as 

articulações pedagógicas realizadas por três professores de instrumento em sala de aula. 

A presente pesquisa aponta a realização de articulações pedagógico-musicais 

encontradas na prática de ensino dos professores Dr. Lucas Robatto, Dr.ª Diana Santiago e Dr. 

Mario Ulloa, professores de reconhecida competência acadêmica, musical e educacional, 

junto a alunos de instrumento da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. Através 

de Estudos de Caso, foram investigadas cinco aulas ou master classes de cada professor. 

Durante a investigação foram observadas as maneiras como os referidos professores efetuam 

articulações entre o aluno, a partir de suas características individuais e a aprendizagem de 

conhecimentos e de habilidades em execução instrumental. 

A principal ferramenta utilizada no estudo da atuação dos professores em sala 

de aula foi a “Abordagem PONTES”, desenvolvida por Alda Oliveira (2001, 2005, 2006), 

aliada à literatura corrente abalizada em Ensino de Instrumento apresentada na “Revisão 

Bibliográfica” da presente pesquisa. A partir do referencial teórico, cada aula foi analisada 

com a finalidade de responder a seguinte questão de pesquisa: “Como os professores de 

instrumento escolhidos articulam pedagogicamente seus saberes e práticas visando uma 

aprendizagem musical significativa”? 
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A respeito do significado da expressão “articulações pedagógicas” utilizada 

neste artigo, é transcrita abaixo uma definição elaborada por Oliveira (2008): 

 

Por articulação pedagógica entendo todo o percurso do processo 
(movimento) de ensino e aprendizagem em direção à construção do 
conhecimento necessário para solucionar problemas, que é realizado na 
praxis educativa entre indivíduos. Esse processo de articulação pedagógica, 
é visto como um caminho para o desenvolvimento. Nesse caminho de 
articulação pedagógica vão sendo construídas ou criadas pontes de 
articulação ou ações pontuais que conduzem, ligam, conectam, fazem a 
transição entre os atores e sujeitos participantes do processo de articulação 
pedagógica e os saberes que estão sendo trabalhados. Vemos o professor 
como uma das principais figuras para a arquitetura da articulação pedagógica 
em música...(Ibid, 2008). 

 

Após a análise de cada aula, realizada por esta pesquisadora, foi apresentado o 

resultado das entrevistas de estimulação de recordação realizadas tanto com os professores, 

como com os alunos estudados. Após as entrevistas, foi efetuado um cruzamento de dados, 

quando foram verificadas as similaridades e discrepâncias entre as respostas dos professores e 

as respostas dos alunos às questões propostas pela entrevista, bem como entre os resultados da 

análise de cada aula que foi efetuada por esta pesquisadora. Após o cruzamento dos dados foi 

adicionado o subtópico “Características do professor”, onde cada um dos alunos aponta as 

principais características pedagógicas que encontra em seu professor. As declarações dos 

alunos foram analisadas à luz da “Abordagem PONTES”, sendo buscadas correlações entre as 

características apontadas pelos mesmos e as características e ações docentes consideradas 

necessárias ao professor de música, a partir da referida abordagem. 

Na conclusão foram apresentados os resultados finais do presente estudo, cuja 

leitura poderá contribuir na formação continuada de professores de instrumento. 
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

 

 

Sendo toda pesquisa cientifica uma busca pela construção de novos 

conhecimentos, os métodos de pesquisa são os meios através dos quais os objetivos da 

pesquisa são atingidos.  E é ao estudo de tais métodos que a Metodologia da Pesquisa se 

dedica (Freire e Cavazotti, 2007, p. 25). 

A metodologia de pesquisa tem sido definida por Pedro Demo (1981, p.55) 

como “uma disciplina instrumental cujo sentido exclusivo é montar condições mais propícias 

para a pesquisa social científica”. Para o autor, a metodologia também “questiona a 

cientificidade da produção tida por científica”. A pesquisa, de um modo geral, seria para este 

autor (p. 103) um trabalho de produção de conhecimento não repetitivo, mas produtivo e 

original, sendo que a metodologia estaria voltada às “preocupações de caráter teórico” da 

pesquisa, ou seja, aos referenciais da mesma. Uma das principais proposições da metodologia 

seria levar o pesquisador a um conhecimento das várias abordagens de pesquisa (empirismo, 

positivismo, funcionalismo, sistemismo, dialética e estruturalismo, entre outras), ou seja, às 

diferentes maneiras através das quais é possível elaborar um quadro de referência na pesquisa 

para que, através de um estudo crítico, seja definida a abordagem a ser utilizada em uma 

investigação. 

De acordo com Freire e Cavazotti (2007, p. 13), a pesquisa sobre arte, que 

inclui a pesquisa em música, seria “resultante de uma construção sistemática, sustentável por 

uma lógica interna, mas também suscetível de comprovação empírica, mesmo quando não 

pretende generalizar conclusões”. Em relação à pesquisa em Educação Musical e a relevância 

da mesma para a subárea, Swanwick (1988, p.123-132) parte da questão colocada por Elliot 

Gisner que indaga se a pesquisa educacional poderia contribuir com informações para a 

prática educacional. Swanwick cita a resposta afirmativa do próprio Gisner, que ainda critica 

a pesquisa que pode apenas responder às questões com dados sobre escolas e outras 

instituições, assim como critica também pesquisadores que se vêm como psicólogos, 

sociólogos ou cientistas políticos, por exemplo. Ele afirma que na verdade o pesquisador em 

Educação Musical deve ser simplesmente um educador pesquisando na área da educação. 

Alda Oliveira (2008), em depoimento afirma: 
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A pesquisa em Educação Musical precisa re-alimentar a prática do professor 
de música, seja em sala de aula, em apresentações musicais, na organização 
de planejamentos curriculares e programas especiais, tanto nas instituições 
escolares como em outros contextos socioculturais, sejam eles formais ou 
informais. Portanto, a observação da realidade da sala de aula se torna 
assunto relevante para o desenvolvimento de pesquisas. (ibid., 2008) 

 

 

2.1 Abordagens Qualitativas de Pesquisa 

 

 

Utilizadas, se bem que em pequena escala, pelas Ciências Sociais2 desde o 

final do Século XIX, bem como na primeira metade do Século XX,3 as abordagens 

qualitativas de pesquisa só passaram a ser reconhecidas oficialmente no final dos anos de 

1960 (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 20-23). A investigação em Educação, institucionalizada 

desde a década de 1950 (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 19), da mesma maneira que 

pesquisas em outras áreas ligadas às ciências humanas e às ciências sociais utilizaram por 

algum tempo as mesmas abordagens e métodos de pesquisa aplicados às ciências físicas e 

naturais. Dessa forma, o fenômeno educacional era estudado tal qual são estudados os 

fenômenos físicos. 

A partir da década de 1970, discussões e tomadas de posições a respeito de 

abordagens quantitativas e qualitativas4 levam a investigação qualitativa a ocupar um lugar 

significativo nas pesquisas em ciências sociais e por conseqüência nas pesquisas em 

Educação. Na década de 1990 puderam ser observados avanços ainda maiores na investigação 

qualitativa. Tais avanços foram denominados por Bogdan e Biklen (1994, p. 40-46), como a 

“fase pós-moderna da investigação qualitativa”. Esta denominação é justificada pelos autores 

devido à crescente utilização do computador nas pesquisas, bem como pelo florescimento de 

abordagens feministas, que, de acordo com os mesmos, levaram emoção e sentimento ao 

campo árido das investigações. 

Desde então, a cada dia se torna “mais evidente o interesse que os 

pesquisadores da área de educação vêm demonstrando pelo uso das metodologias 

qualitativas” (LÜDKE e ANDRÉ, 1995, p.11). As abordagens qualitativas, que passaram a ser 

                                                 
2 Um exemplo é a pesquisa de W.E.B. Du Bois “The Philadelphia Negro”, 1899 que consistiu em um ano e meio 
de observação e entrevistas com o propósito de examinar as condições de vida da população negra da 
Philadelphia (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 21). 
3 No ano de 1932 o trabalho de Webb e Webb torna-se a primeira discussão sobre a abordagem qualitativa 
publicada – (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 23). 
4 Discussões que continuaram nos anos de 1980 e 1990 (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 42). 
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utilizadas em contrapartida ao esquema positivista de investigação - que até algumas décadas 

atrás impunha a sua forma de pesquisa, na qual o pesquisador deveria ser “isento” ou neutro 

em relação ao seu objeto de estudo - se apresentam como uma modalidade de pesquisa mais 

comprometida com a realidade histórica e com as constantes transformações que a sociedade, 

em geral, vem atravessando. 

De acordo com Pedro Demo (2001, p. 30) “A informação qualitativa não busca 

ser neutra ou objetiva, mas permeável à argumentação consensual crítica, dentro do meio 

termo...”. A forma de investigação, a que se denominou Investigação Qualitativa, se 

caracteriza pela multiplicidade de métodos e técnicas utilizados e por não priorizar a 

mensurabilidade dos dados quantitativos. 

As características apresentadas acima são fatores que contribuem para que as 

abordagens qualitativas venham encontrando grande sintonia com as investigações realizadas 

na área educacional e conseqüentemente nas pesquisas em Educação Musical. Existe uma 

detalhada literatura específica a respeito dos diferentes métodos e abordagens que podem ser 

inseridos na categoria de pesquisa qualitativa. Essa literatura aborda métodos e técnicas como 

estudos de caso, investigação participativa, entrevistas, observação participante, registros 

audiovisuais e análises interpretativas, entre outros. 

São também inúmeros os conceitos e terminologias relativas às abordagens 

qualitativas, tais como pesquisa qualitativa, participante, etnográfica e naturalística, para os 

quais são atribuídos muitas vezes significados distintos, por diferentes autores. Optamos na 

presente pesquisa, pela utilização do termo “Investigação Qualitativa”, termo este adotado por 

Bogdan e Biklen em sua obra Investigação Qualitativa em Educação (1994). 

Para uma melhor definição dos contornos da Investigação Qualitativa 

utilizaremos os conceitos propostos pelos autores Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51), que vêm 

sendo largamente utilizados na literatura específica. Tais conceitos apontam cinco 

características principais que definiriam uma investigação qualitativa: 

 

a) A investigação qualitativa se desenvolve no contexto natural, sendo o 

pesquisador o elemento-chave da investigação, tanto na coleta dos dados 

como na interpretação dos mesmos. 

 

b) Na investigação qualitativa, os dados coletados são essencialmente de 

natureza descritiva, “[...] em forma de palavras ou imagens e não de 
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números”. Os dados deverão incluir relatórios de observação, 

documentação em áudio, vídeo e fotografias, transcrições de entrevistas, 

documentos pessoais e oficiais. Os dados e a maneira como os mesmos 

forem transcritos ou registrados devem ser respeitados ao máximo 

possível, sendo analisados “em toda a sua riqueza”. Quanto maior o 

número de detalhes considerados, mais importantes serão os resultados 

da investigação (p.47 e 48). Kraemer (2000) afirma que “A Pedagogia 

considera como fontes: fontes de palavras faladas, fontes visuais, fontes 

de divulgação e de som, fontes abstratas (instituições, situações jurídicas 

e legislativas) feitos dos costumes e da língua”. 

 

c) “Os investigadores qualitativos interessam-se mais pelo processo do que 

simplesmente pelos resultados ou produtos” (BOGDAN e BIKLEN, 

1994, p. 49). 

 

d) Os autores afirmam que a investigação qualitativa se utiliza da análise 

indutiva, nunca definindo hipóteses com o objetivo de que as mesmas 

sejam confirmadas ou rejeitadas pela investigação. “... as abstracções 

(sic) são construídas à medida que os dados particulares que foram 

recolhidos vão se agrupando” (p.50). Bogdan e Biklen afirmam que: 

para um pesquisador qualitativo que esteja elaborando uma teoria a 

respeito do seu objeto de estudo, a direção dessa teoria só vai começar a 

se definir após a coleta dos dados e do contato contínuo com os sujeitos. 

Para os autores, a investigação qualitativa não significa montar um 

quebra-cabeça do qual já conhecemos a forma final, mas sim, a 

construção de um quadro cuja forma irá se definindo a partir da coleta e 

análise dos dados. Para os autores: 

 
O processo de análise dos dados é como um funil: as coisas estão abertas de 
início (ou no topo) e vão tornando-se mais fechadas e específicas no 
extremo. O investigador qualitativo planeia (sic) utilizar parte do estudo para 
perceber quais questões são mais importantes. Não presume que se sabe o 
suficiente para reconhecer as questões importantes antes de efectuar (sic) a 
investigação (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p. 50). 
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e) “O significado é de importância vital na abordagem qualitativa” – O 

pesquisador deve buscar os significados que os participantes da pesquisa 

atribuem a cada situação, fato ou objeto, utilizando-se da sua observação 

e sensibilidade (exemplo: relatos orais, respostas a entrevistas e 

questionários, entre outros). O investigador qualitativo preocupa-se em 

registrar da forma mais rigorosa que for possível a maneira como cada 

participante da pesquisa interpreta o seu significado. 

 

As características apontadas por Bogdan e Biklen (1994, p. 47-51) ratificam a 

escolha de uma abordagem de caráter qualitativo para a presente pesquisa, pois: 

 

• A Investigação, que se utilizou do Estudo de Caso, foi desenvolvida no 

contexto natural de sala de aula, sendo que no papel de pesquisadora, fui 

responsável pela coleta de dados, bem como pelo trabalho de 

interpretação das informações obtidas; 

 

• Ao decidir a categoria de observação a ser utilizada nos estudos de caso 

da presente pesquisa (ANGROSINO and MAYS DE PÉREZ, 2003, p. 

3), a opção escolhida foi a “observação como participante”, que, para 

Buford Junker (1971), in: Lüdke e André, (1995, p.28 e 29), é a 

modalidade de observação em que a identidade do observador é revelada 

ao grupo, bem como os objetivos de sua pesquisa. Esta pesquisadora 

optou também pela documentação em vídeo e relatórios escritos, bem 

como por entrevistas semi-estruturadas (LÜDKE e ANDRÉ, 1995, p.33) 

e alguns questionários, contendo as mesmas perguntas das entrevistas, 

que foram aplicados com alguns alunos via e-mail. As entrevistas semi-

estruturadas foram realizadas na categoria de estimulação de recordação 

(Pacheco, 1995), sendo que, os professores e alunos entrevistados 

assistiram a gravação em vídeo das suas aulas ou leram o relatório de 

observação das mesmas, redigido por esta pesquisadora. 

 

• A investigação não objetivou avaliar quantitativamente as articulações 

pedagógicas observadas nos professores estudados, mas sim, descrevê-

las e interpretá-las, visando desvelar os processos pedagógico-musicais 



 20

de tais professores que poderão ser utilizados como subsídios na 

preparação de novos professores de instrumento; 

 

• Na presente pesquisa foram coletados dados, que foram analisados 

subjetivamente, tais como as respostas às entrevistas e questionários, 

bem como as manifestações em sala de aula, tanto dos professores 

observados como dos alunos, entre outros aspectos. 

 

 

2.2 O Trabalho de Campo 

 

 

O trabalho de campo, sendo realizado de forma minuciosa, leva o pesquisador 

a uma descrição de detalhes que poderão ser importantes e até decisivos na análise dos dados, 

tais como: 

 

• Descrição dos sujeitos da pesquisa – a aparência dos mesmos, o modo 

como falam, o que estão tentando expressar com gestos e expressões 

faciais, entre outros aspectos a serem observados; 

 

• Reconstrução dos diálogos – transcrição ou textualização fiel das falas e 

diálogos que ocorrem durante a observação; 

 

• “Descrição do espaço físico” – além da descrição escrita do espaço 

físico, podem ser incluídos nos relatórios de pesquisa desenhos do local 

onde é feito o estudo de caso. Por exemplo, da sala de aula, incluindo a 

disposição dos móveis e a posição onde ficam os alunos e o professor; 

 

• “Relatos de acontecimentos particulares” – Acontecimentos ocorrentes, 

não premeditados também poderão ser úteis, se relatados; 

 

• Descrição detalhada das atividades – Do comportamento dos 

participantes do estudo de caso e da seqüência do que vai ocorrendo em 

sala de aula durante a observação (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.163). 
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mpo, o 

pesquisador decisões 

ssertivas em relação à pesquisa (p. 207 - 210): 

 

• Procure ir tomando decisões que sejam relacionadas ao tipo de estudo 

 

• Planeje a sessão de coleta de dados a partir do que já foi detectado em 

 

e, pois 

descreve os mento em que os mesmos ocorrem. “O enfoque está, 

ortanto nas condições dominantes na música ou em situações musicais, ou no 

comportament

como instrumentista e professora de instrumento foram delineados alguns 

aspectos music

 a respiração do aluno, 

objetivando uma determinada sonoridade ao este tocar uma nota, um 

 

• 

Os autores acima recomendam ainda que, durante o trabalho de ca

 faça análises de todas as situações possíveis a fim de ir tomando 

a

• Procure tomar decisões que direcionem o foco da investigação; 

 

que pretenda realizar; 

 

• “Desenvolva questões analíticas”; 

observações anteriores. 

Em música, o trabalho de campo de uma investigação é important

 acontecimentos no mo

p

o de uma pessoa ou de um grupo numa situação musical” (YARBROUGH, 

1995, p.88). 

Em virtude de a presente pesquisa consistir em uma investigação qualitativa na 

área de Educação Musical, durante o trabalho de campo, a partir da experiência desta 

pesquisadora 

ais e técnicos trabalhados pelos professores, sujeitos da presente pesquisa, com 

seus alunos, a serem observados. Entre eles são destacados:  

 

• A maneira como cada professor trabalhou detalhes como a postura, a 

colocação das mãos e dedos no instrumento ou

motivo ou frases musicais; 

A maneira como o professor explicou determinados conceitos musicais a 

cada aluno, em especial; 
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• A organização do contexto das aulas de cada professor em função das 

necessidades dos alunos a respeito da aprendizagem de repertório, 

levando em conta informações históricas e outras questões musicais; 

 

• 

al; 

tocada por um de seus alunos; 

 

• 

de, medo de tocar em público e falta de 

familiaridade com o instrumento; 

 

• 

rticular, para esclarecer dúvidas ou 

ensinar novos conceitos aos outros alunos presentes. 

 

espaço físico ia. 

 

isa teve como objeto de estudo a investigação das articulações 

as práticas pedagógico-musicais efetuadas pelos três professores de instrumento estudados, 

ntre seus alunos de instrumento e os novos conhecimentos e habilidades em Interpretação 

Musical a sere

 

2.4 Fundamentação Teórica 

A maneira como cada um dos professores observados trabalhou questões 

referentes à expressividade do aluno em relação à interpretação music

 

• O modo como cada um dos professores agiu ao tirar dúvidas a respeito 

de questões técnicas ou de interpretação musical de determinada peça 

A maneira pela qual os professores estudados trabalharam com seus 

alunos questões como: ansieda

O modo como os professores, em uma aula em grupo, utilizaram o 

trabalho com um aluno, em pa

Para a realização dos estudos de caso foi escolhido como local, ou 

, a Escola de Música da Universidade Federal da Bah

 

2.3 Objeto da Investigação 

 

 

A presente pesqu

d

e

m transmitidos aos mesmos. 
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O conceito de articulações pedagógicas explicitado na “Abordagem PONTES” 

LIVEIRA, 2001, 2005, 2006) foi o foco teórico através do qual foram observadas, 

s as pontes ou transições efetuadas pelos professores durante 

 processo de ensino e aprendizagem.  

 

O objetivo principal da presente investigação foi o estudo das articulações 

edagógicas, mais especificamente das PONTES (Oliveira, 2001, 2005, 2006) desenvolvidas 

r sino de instrumento pelos professores: Lucas Robatto, Diana Santiago e Mario 

lloa. 

 

A principal questão da presente pesquisa foi: “Como os professores de 

strumento escolhidos articulam pedagogicamente seus saberes e práticas visando uma 

icativa”? 

2.7 Técnicas

Para fazer a distinção entre “metodologia” e “métodos e técnicas de pesquisa”, 

sta pesquisadora utilizou como fundamentação a afirmação de Pedro Demo (1981, p.55) de 

ca Latina, “metodologia” significa o momento da pesquisa onde 

ntram em pauta preocupações de caráter teórico, ou seja, os quadros referenciais de 

terpretação da realidade. Já os “métodos e técnicas de pesquisa”, de caráter empírico, teriam 

como preocupação principal a coleta e mensuração dos dados. 

(O

registradas, descritas e analisada

o

 

2.5 Objetivo 

 

 

p

na p ática de en

U

 

2.6 Questão da Pesquisa 

 

 

in

aprendizagem musical signif

 

 

 de Pesquisa  

 

 

e

que, principalmente na Améri

e

in
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Na presente investigação foram utilizadas técnicas de pesquisa comuns a uma 

investigação qualitativa. As mesmas são descritas abaixo: 

 

 

2.7.1 O estudo de caso  

 

 

ducacional quando se necessita de 

ma ferramenta para estudar “uma unidade, seja uma escola, um professor, um aluno ou uma 

la de aula”, a partir de um estudo descritivo, sendo que “o objetivo de tal observação é 

samente a multiplicidade dos fenômenos que constituem uma 

eterminada unidade” (COHEN e MANION, 1994, p.120-123). Existe porém a possibilidade 

e se estudar dois ou mais casos ao mesmo tempo, como ocorre na presente pesquisa 

(BOGDAN e B

smo 

nã

etação em contexto”. Para 

melhor se compreender um objeto de pesquisa é preciso levar em conta 

 

c) rocuram retratar a realidade de forma completa e 

profunda”. O estudo de caso “enfatiza a complexidade natural das 

 

d) de fontes de informação”. O 

pesquisador colherá dados diversos em diferentes situações, por 

diferentes meios, a partir de diferentes pessoas e em diferentes fontes de 

informação; 

O Estudo de Caso é utilizado na pesquisa e

u

sa

analisar profunda e inten

d

d

IKLEN, 1994; BRESLER & STAKE, 1992; MERRIAM, 1988). 

Na busca por definir os contornos desse tipo de abordagem, Lüdke e André 

(1995, p.18-20) estabelecem sete princípios, de acordo com os quais seria possível 

caracterizar um estudo como estudo de caso qualitativo: 

 

a) “Os estudos de caso visam à descoberta”. Durante o desenvolvimento da 

pesquisa, o pesquisador deve estar sempre atento a fatos novos e me

o previstos por ele; 

 

b) “Os estudos de caso enfatizam a ‘interpr

o contexto no qual o mesmo está inserido; 

“Os estudos de caso p

situações, evidenciando a inter-relação dos seus componentes”; 

“Os estudos de caso usam uma variedade 
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e) 

ra si as 

experiências vivenciadas pelo pesquisador; 

 

f) 

trará para a pesquisa opiniões colhidas, mesmo que 

conflitantes e adicionará a sua própria visão da situação; 

 

g) 

quisa”. O estilo de escrita é 

mais informal, descritivo, com exemplos, inclusive auditivos e visuais, 

 

 que o 

pesquisador

 

• 

 

• Uma atividade específica selecionada (BOGDAN e BIKLEN, 1994, 

p.

Levando em consideração as características acima, que definem um estudo de 

caso, de alitativa, este foi o formato metodológico escolhido para a 

resente pesquisa. Através de três estudos de caso foi observada a atuação de três professores 

de instrume te, em relação aos seus alunos (LÜDKE e 

NDRÉ, 1995, p.18). 

, seria 

possível de r a este estudo como um estudo multi-caso ou de múltiplos casos 

OGDAN e BIKLEN, 1994; BRESLER & STAKE, 1992). Para a presente pesquisa foi 

escolhida, porém, a definição de Merriam (1988), que utiliza a expressão “Estudo de Caso”, 

“Os estudos de caso revelam experiência vicária e permitem 

generalizações naturalísticas”.  O leitor poderá aproveitar pa

“Estudos de caso procuram representar os diferentes e às vezes 

conflitantes pontos de vista presentes numa situação social”. O 

pesquisador 

“Os relatos do estudo de caso utilizam uma linguagem e uma forma mais 

acessível do que os outros relatórios de pes

levando em consideração a compreensão do leitor. 

Para que seja realizado um estudo de caso de observação, é necessário

 defina: 

 

• Um local específico; 

Um grupo específico de pessoas; 

84). 

 

ntro de uma abordagem qu

p

nto, cada um deles individualmen

A

Pelo fato da presente pesquisa estar lidando com três casos diferentes

nomina

(B



 26

independente d

e modo a criar um confronto entre os dados dos casos entre si. 

 

O papel do investigador, de extrema importância em uma Investigação 

i ligente e ativo” entre o conhecimento existente e as 

vidências, ou novas descobertas encontradas a partir da pesquisa realizada (LÜDKE e 

NDRÉ, 1995, p.5-7). Ainda a respeito do papel do investigador as autoras afirmam que, nos 

moldes atuais  

vestigação”. Sendo assim, é necessário que o investigador procure, ao máximo, eliminar os 

us preconceitos (BOGDAN e BIKLEN, 1994, p.83). Eliminar todos os preconceitos e 

a investigação qualitativa não é algo de todo possível, pois, cada 

vestigador traz consigo suas características pessoais, tais como suas vivências, seus valores 

e seus conhec

a quantidade de casos estudados. A opção por esta última definição se justifica 

pelo fato de ter sido trabalhado um mesmo tipo de objeto de estudo, ou seja: o estudo de três 

professores de instrumento e seus alunos, bem como a busca de articulações pedagógicas 

realizadas pelos professores de cada caso estudado. A análise das informações colhidas em 

cada caso não ocorreu d

 

2.7.1.1 Participantes da pesquisa  

 

 

Como participantes da presente pesquisa, são apresentados os sujeitos abaixo: 

 

 

2.7.1.1.1 O investigador  

 

Qualitat va, seria o de “veículo inte

e

A

 da pesquisa qualitativa, o pesquisador é colocado “no meio da cena de

in

se

garantir a neutralidade em um

in

imentos que poderão interferir no olhar com que o mesmo observa, registra e 

analisa as cenas investigadas. A esse respeito Demo (2001, p.24) declara que “a própria 

politização do sujeito garante que a neutralidade só pode significar a tentativa, o propósito ou 

mesmo o compromisso de não interferência, não para que não se faça interferência, mas, para 

controlar minimamente a interferência inevitável”. 

No papel de investigadora, durante o trabalho de campo, esta pesquisadora 

permaneceu em cada sala de aula, nos horários escolhidos previamente em acordo com os 

professores, observando e registrando em vídeo e em relatórios escritos o ocorrido durante as 

aulas. Para a análise dos casos estudados, esta pesquisadora utilizou, além da fundamentação 

teórica e leituras complementares, de sua experiência de mais de vinte anos como professora 
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de instrumento (flauta transversal e piano), bem como de sua experiência de dezoito anos 

como instrumentista (flautista da Orquestra Filarmônica do ES). Em todos os passos da 

pesquisa, ou seja, na coleta de dados, no momento de selecionar os recortes das articulações 

pedagógicas efetuadas por cada um dos professores entre seus alunos e os novos 

conhecimentos

 

 

ação musical 

 

 

 Barrios, no 

êmio Printemps de la Guitare, na Bélgica. Em sua 

rio Ulloa vem se apresentando em 

ses ga, França, 

ova York e outras cidades), México, 

á, Costa Rica, Equador, Argentina, Paraguai, bem como nas 

 ministrados, bem como na análise dos dados obtidos, esta pesquisadora 

procurou ser o mais isenta possível, através do planejamento de ação em cada etapa. Isso 

significa que foi planejado, antes do início da etapa de observação, que elementos da atuação 

de cada professor seriam observados e registrados; quais momentos observados seriam 

selecionados para a análise e como essa análise seria efetuada.  Porém, em geral, a 

pesquisadora estava sempre aberta para incorporar algum elemento que pudesse ser 

considerado relevante, novo e que pudesse contribuir para o desenvolvimento do estudo. 

 

 

2.7.1.1.2 Os professores de instrumento investigados  

 

A partir dos critérios de competência pedagógica e técnica (no instrumento), 

bem como pela proximidade do local de trabalho, tanto dos professores entre si, como pela 

facilidade de acesso a esse local por esta pesquisadora, foram escolhidos, dentre os 

professores de instrumento da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, os 

professores abaixo, para terem suas atuações em sala de aula estudadas. 

■ O Prof. Dr. Mario Ulloa – formação e atu

O professor MARIO ULLOA é natural de Costa Rica e graduou-se em 

violão pela Escuela de Artes Musicales de la Universidad de Costa Rica. 

Em 1990 obteve o Konzertexamen na Musikhochschule Köln, Alemanha. 

Em 1994 obteve o Prêmio de Melhor Intérprete de Agustín

Paraguai e em 1997 o Pr

carreira, o professor e violonista Ma

paí  como Inglaterra, Alemanha, Áustria, Holanda, Norue

Bélgica, Canadá, Estados Unidos (N

Panam
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principais capitais brasileiras. Ulloa cursou seu doutorado em música no 

Programa de Pós-Graduação da Escola de Música da Universidade Federal 

da Bahia, onde atualmente é professor de violão nos cursos de Graduação e 

Pós-Graduação. O professor Mario Ulloa tem sido convidado a ministrar 

master classes e seminários em universidades e outras instituições musicais 

nacionais e internacionais. 

■ A Prof.ª Dr.ª Diana Santiago – formação e atuação musical 

A professora DIANA SANTIAGO é Doutora em Execução Musical/Piano 

pela Universidade Federal da Bahia. É também Mestre em Execução e 

Literatura Pianística, bem como Mestre em Educação Musical pela Eastman 

School of Music, da Univer

 

 

 

 

sidade de Rochester (Nova York). A professora 

Diana iniciou seus estudos de piano com sua mãe, aos quatro anos de idade. 

No Brasil, estudou com os professores Paulo Gondim, Ryoko Katena Veiga 

rn ulas de 

Alta Interpretação Pianística com Charles Rosen, David Witten, Emmy 

Henz-Diemmand, Luiz Medalha, Nelson Freire e Sergei Dorenski. Sua 

e A aldo Estrella e nos EUA com James Avery. Realizou também a

carreira como pianista se iniciou aos sete anos de idade e aos dez anos já 

atuava como solista a frente de orquestras. Diana Santiago se apresentou 

como recitalista, camerista e acompanhadora em vários estados brasileiros, 

bem como nos Estados Unidos. É também detentora de prêmios artísticos e 

acadêmicos, entre os quais o Prêmio COPENE Cultura e Arte em1999, que 

lhe possibilitou o lançamento do CD, “Alma brasileira”. A professora Diana 

Santiago vem se dedicando a atividades de pesquisa desde sua graduação, 

tendo posteriormente sido representante da Região Norte-Nordeste no 

conselho diretor da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em 

Música (1990-1991), tesoureira da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-

Graduação em Música (1991-1995) e segundo-secretário da Associação 

Brasileira de Educação Musical (1993-1995). É ainda vice-presidente da 

Associação Brasileira de Cognição e Artes Musicais (2006-2008) e membro 

efetivo da European Society for the Cognitive Sciences of Music. 
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Atualmente a professora Diana Santiago ocupa o cargo de Professor 

Adjunto de Piano da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia.   

■ O Prof. Dr. Lucas Robatto – formação e atuação musical 

O professor LUCAS ROBATTO é natural de Salvador, Bahia e graduou-se 

em flauta transversal pela Escola de Música da Universidade Federal da 

Bahia. Entre os anos de 1986 e 1992 continuou seus estudos na Escola 

Estatal Superior de Música de Karlsruhe, na Alemanha, na classe da

 

 

 

 

 

professora Renate Greiss-Armin. No ano de 1990 graduou-se como Músico 

de Orquestra, tendo completado o Curso de Aperfeiçoamento Artístico 

uiv 7 e 2001 

cursou o Doutorado em Flauta na Universidade de Washington, Seattle na 

classe do professor Felix Skowronek. O professor Lucas Robatto tem 

(eq alente ao Master of Music) em 1992. Entre os anos de 199

participado de diversos cursos e festivais de música, como bolsista e como 

artista convidado, tanto no Brasil como na Itália, Alemanha, Suiça, 

Argentina, Estados Unidos e Canadá.  Em 1982 o professor Lucas Robatto 

passou a integrar a Orquestra Sinfônica da Bahia (OSBA), onde desde 1991 

ocupa o cargo de primeiro flautista /chefe de naipe. No ano de 1992 o 

professor Lucas Robatto foi contratado como professor de flauta da Escola 

de Música da Universidade Federal da Bahia, onde hoje é Professor Adjunto 

de flauta, lecionando na graduação e pós-graduação (mestrado e doutorado), 

exercendo também o cargo de Vice-Diretor da Escola de Música da UFBA. 

O professor Lucas Robatto vem atuando como músico convidado em 

diferentes orquestras, entre elas a OSESP a Orquestra Sinfônica da UFBA, a 

Orquestra Sinfônica da Escola Superior Estatal de Música de Karlsruhe, a 

Bach Akademie-Stuttgart e a Orquestra do Teatro Arthur Azevêdo – 

Maranhão. Como solista tem se apresentado frente a orquestras como a 

Orquestra Sinfônica da UFBA, Orquestra Sinfônica da Bahia, Orquestra 

Sinfônica de Minas Gerais, Orquestra Municipal de Campinas, Orquestra da 

Universidade de Washington e Orquestra da Chamber Music San Juans, 

entre outras. Lucas Robatto tem atuado também como camerista com os 
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seguintes grupos: Bahia Ensemble, Quarteto de Madeiras da Bahia, 

Contemporary Ensemble da Universidade de Washington, Chamber Music 

San Juans e Duo Robatto. Lucas Robatto foi premiado nos seguintes 

concursos: Concurso Eldorado (1995), Concurso de Música de Câmara 

Santa Marcelina - SP (1995), Concurso Jovens Cameristas - Paraiba (1996), 

Concurso Internacional de Música de Câmara de Buenos Aires (1996), 

Concerto Competition da Universidade de Washington (1998) e Prêmio 

BRASKEM Arte e Cultura - Bahia (2002). Em 2002 Lucas Robatto, 

juntamente com Pedro Robatto gravou o CD "DUO ROBATTO" com obras 

para flauta e clarineta. Em 2003 Lucas Robatto participou de uma turnê 

como camerista pela Suíça e Alemanha e desde 2004 tem sido o professor 

de flauta dos Verões Musicais (Gramado e Canela-RS). Desde 2004 é 

também o representante oficial no Brasil da Ernst Widmer Gesellschaft 

(Suíça). 

 Os alunos  

Foram investigadas as aulas de onze alunos do curso de graduaç

nto da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, de diversos nív

gressos ao curso à formandos) e um aluno do doutorado em flauta transver

 

 

2.7.1.1.3

 

 

ão em 

instrume eis (de 

recém-in sal. Os 

referidos alunos participaram como executantes durante as aulas e master classes observadas, 

ndo que três alunos tiveram suas aulas investigadas duas vezes, pelo simples fato de serem 

s executantes nos dias marcados para as filmagens. 

.7.1.1.4 A Prof.ª Dr.ª Alda Oliveira 

 

ribuindo, como autora da “Abordagem 

se

o

 

 

2

 

Professora Orientadora do Programa de Pós-Graduação em Música da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA), na área de Educação Musical; Pesquisadora Nível 1 

pelo CNPq. Possui Doutorado (PhD) pela Universidade do Texas em Austin, Texas, Estados 

Unidos da América. A professora Alda vem cont
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PONTES”, para a análise das articulações pedagógicas realizadas pelos professores 

studados. 

.7.1.2 A observação  

 

rpretação das observações realizadas o pesquisador tem que contar com sua 

xperiência pessoal, seus conhecimentos e suas sensibilidades, entre outras características e 

abilidades. 

ém ao pesquisador definir o tipo de observação a que se propõe: se 

ais interativa com os atores do fenômeno estudado ou se mais isento, apenas no papel de 

bservador. Para o estudo de caso que esta pesquisa propôs, foi escolhido o formato de 

observação qu

Nessa posição, o pesquisador pode ter acesso a uma gama variada de 

 seus comentários durante 

pre que chegar a conclusões mais consistentes, fazer uma espécie de 

“Memorando” que regi

                                   

e

 

 

2

 

Utilizada como o principal método de investigação em abordagens qualitativas 

e principalmente no Estudo de Caso, a observação “possibilita um contato pessoal e estreito 

do pesquisador com o fenômeno pesquisado” (LÜDKE e ANDRÉ, 1995, p. 26 e 27). Porém, 

para a inte

e

h

Cabe tamb

m

o

e Lüdke e André, (1995, p.29) denominam como aquela que tem “o observador 

como participante”. Nesta modalidade de observação, ainda de acordo com as autoras, o 

pesquisador revela ao grupo tanto sua identidade quanto os objetivos da pesquisa. A respeito 

do observador se tornar um participante, as autoras avaliam: 

 

informações, até mesmo confidenciais, pedindo cooperação ao grupo. 
Contudo, terá em geral que aceitar o controle do grupo sobre o que será ou 
não tornado público pela pesquisa (LÜDKE e ANDRÉ, 1995, p. 29). 

 

Swanwick (1988, p. 125) afirma que a pesquisa do educador musical necessita 

envolver observação prolongada e que “[...] um conjunto de idéias, tais como uma metáfora 

em particular, como a descrição da prática em sala de aula, são a essência de uma teoria” 5 em 

Educação Musical.  Bogdan e Biklen (1994 p.163) oferecem sugestões práticas para o 

comportamento do observador, instruindo o mesmo a ir registrando

a observação e sem

stre suas conclusões parciais. 

              
5 “ A set of ideas, even a particular metaphor as a description of classroom practice, is in essence a theory”. 
Tradução desta pesquisadora. 
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A observação da presente pesquisa, como já citado acima, foi realizada nas 

salas de aula dos três professores selecionados. O registro da mesma foi efetuado através de 

relatório escrito e de gravações das aulas em áudio e vídeo. 

 

 

2.7.1.3 Transcrições e análises  

 

 

o vaivém das mãos, a cara de quem 
estar imbuído de sentido e expressar 

mais do que a própria fala (DEMO, 2001, p. 34). 

referentes aos três Estudos de Caso, é apresentada a 

anscrição do material gravado em áudio e vídeo durante a observação dos casos estudados, 

ada um referente à atuação pedagógica de um professor, bem como a análise de cada uma 

das aulas num total d

procurou reproduzir c

professores quanto do tomou a liberdade de 

anscrever algumas falas de forma mais livre com o objetivo de aumentar a clareza e 

coerência, faci

 

• As formas musicais; 

 

• Os motivos rítmicos; 

O analista qualitativo observa tudo, o que é ou não dito: os gestos, o olhar, o 
balançar da cabeça, o meneio do corpo, 
fala ou deixa de falar, porque tudo pode 

 

Nos três capítulos 

tr

c

e cinco aulas por professor. Nessas transcrições, esta pesquisadora 

om o máximo de fidelidade possível as falas e gestos, tanto dos 

s alunos. Em alguns momentos, porém, 

tr

litando assim a compreensão do leitor (GATTAZ, 1996). 

Nas transcrições e análises de cada caso são apresentadas as maneiras como 

cada um dos professores desenvolveu articulações entre o aluno e os vários aspectos 

relacionados ao Ensino de Instrumento, tais como: 

 

• A técnica instrumental; 

 

• As concepções estilísticas e interpretativas sobre a obra; 

• A sonoridade; 
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• Os motivos melódicos; 

 

• A harmonia; 

 

• A afinação; 

 

• A respiração; 

 

• A articulação; 

 

• O andamento; 

 

• O contexto histórico; 

 

• O compositor; 

 

• O repertório; 

 

• As atitudes profissionalizantes do músico que está em processo de 

a ministrarem aulas de instrumento; 

do necessário ao aluno; 

 concertos e recitais; 

 

Como parâmetro da análise da atuação de cada professor foi utilizada a 

“Aborda cterísticas importantes 

ara um professor de música, a saber: Positividade, Observação, Naturalidade, Técnica 

Compete ir da referida abordagem, foi observado se 

formação; 

 

• Preparo dos alunos par

 

• O tempo de estu

 

• O preparo para

 

• As apresentações públicas – relação com o público. 

gem PONTES” (OLIVEIRA, 2001) que apresenta seis cara

p

nte, Expressividade e Sensibilidade. A part
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e de que maneira os professores estudados – considerados professores experientes – 

realizara ical (no ensino/aprendizagem de habilidades e 

onceitos em relação aos alunos de instrumento), articulações pedagógicas ou pontes, que 

possam  apontadas na “Abordagem 

ONTES”. É importante ressaltar o fato de que os professores estudados desconheciam a 

“Abordagem P

eferida aula. É claro que não será 

possível comp

m durante as aulas de instrumento mus

c

ser associadas às características ou ações docentes

P

ONTES” e desenvolveram suas aulas naturalmente, sendo a associação entre as 

ações docentes desses professores e a “Abordagem PONTES” realizada apenas por esta 

pesquisadora, sem qualquer interferência dos professores. 

Embora na presente pesquisa não exista o interesse na comparação dos dados e 

do desempenho de professores e alunos, é possível tomar como referência para avaliar se as 

articulações surtiram efeitos benéficos aos alunos, durante o período de uma aula, um critério 

de comparação interna, ou seja, comparando o desenvolvimento musical de cada aluno com 

ele mesmo diante da atuação articuladora de seus professores. Por exemplo, de acordo com as 

atividades desenvolvidas pelo professor durante a aula, um aluno pode, partindo de uma 

performance considerada média ou deficiente por esta pesquisadora, chegar inclusive a uma 

excelente performance técnica, em vista do alto índice de desenvolvimento que aconteceu a 

partir do primeiro ponto de observação da pesquisa na r

arar ou mesmo descrever o que um aluno consegue aprender em termos de 

conhecimento e musicalidade e que o período de uma aula não é suficiente para se determinar 

o grau exato de aprendizagem de um aluno, já que esta pode se efetivar num período que 

compreenda diversas aulas, ou meses, ou se concretizar apenas quando o aluno estiver em sua 

prática individual do instrumento, sem o acompanhamento do professor. Levando em 

consideração tais fatores, a comparação é efetuada por esta pesquisadora, utilizando apenas os 

elementos observáveis da performance do aluno entre o início e o final de cada aula. A 

descrição desses níveis de performance de cada aluno é feita apenas através de palavras. 

Cada aula observada segue uma seqüência de apresentação: Em primeiro lugar 

é apresentada a transcrição da aula observada. Em seguida vem o ponto de vista da 

pesquisadora, ou seja, a análise da aula observada sob a ótica da “Abordagem PONTES”. 

 

 

2.7.1.4 O Registro em áudio e vídeo 

 

 



 35

As aulas de cada um dos professores investigados foram documentadas através 

de gravações em áudio e vídeo (LÜDKE e ANDRÉ, 1995, p.32).  Os registros aproveitados 

para a presente pesquisa perfazem um total aproximado de trinta horas de gravação, que 

ram realizadas durante aproximadamente quinze semanas, entre o segundo semestre de 

007 e o primeiro semestre de 2008. 

.7.2 As entrevistas  

 

auxilia a pesquisa com a inclusão de novas informações 

ertinentes que clareiam alguns pontos já registrados durante a observação. As respostas a 

eterminadas questões propostas durante a entrevista são importantes também no momento da 

KE e ANDRÉ, 1995, p. 33). 

A respeito dos diferentes formatos e funções das entrevistas Bogdan e Biklen 

994, p.134) declaram: 

 

 

efetivamente com os resultados da 

quisador elabore tópicos que tenham como objetivo clarear as 

situações observadas, b

A respei

algumas recomendaçõe

 

• Se o entrev

inflexível quanto à forma da mesma, esse tipo de entrevista estará 

destoando com a abordagem qualitativa; 

fo

2

 

 

2

 

A Entrevista, um recurso também importante para a coleta de informações, na 

investigação qualitativa, aumenta as possibilidades de conhecimento dos investigados pelo 

pesquisador. Quando bem elaborada, 

p

d

análise dos dados (LÜD

(1

Em investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas 
formas. Podem constituir a estratégia dominante para a recolha de dados, ou 
podem ser utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de 
documentos e outras técnicas. Em todas estas situações, a entrevista é 
utilizada para recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 
permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a 
maneira como os sujeitos interpretam aspectos do mundo (ibid., 1994, p. 
134). 

Para que a entrevista possa contribuir 

pesquisa, é necessário que o pes

em como registrar os pontos de vista dos entrevistados. 

to das entrevistas qualitativas, Bogdan e Biklen (1994, p.136) apontam 

s: 

istador tentar controlar demais o conteúdo da entrevista e for 
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tas são aquelas que “produzem uma riqueza de dados, 

recheados de palavras que revelam as perspectivas dos respondentes”; 

 

• 

ulação 

de recordaç de entrevista enquanto o professor assiste à sua 

rópria aula em vídeo (PACHECO, 1995), ou, no caso desta pesquisa, algumas vezes 

enquanto   molde 

de entrevist licado um 

uestionário, via e-mail). Dessa maneira, refletindo sobre a aula enquanto observavam a 

gravação ou xplicar 

e interpreta rias ações em sala de aula. Foram realizadas cinco entrevistas de 

stimulação de recordação com cada professor e em cada entrevista uma das aulas foi 

assistida em to

pesquisadora, a partir da observação efetuada. 

• Em boas entrevistas os sujeitos ficam à vontade para mostrar com 

liberdade seus pontos de vista; 

• Boas entrevis

Uma boa entrevista deverá conter em sua transcrição muitos detalhes e 

exemplos. 

 

Para a presente pesquisa, foi escolhida a utilização da entrevista de estim

ão, que consiste na realização 

p

 o professor ou o aluno procederam à leitura da transcrição da sua aula. Esse

a foi utilizado com alguns dos alunos (sendo que com outros foi ap

q

 transcrição, cada professor, bem como os alunos entrevistados puderam e

r suas próp

e

do o seu conteúdo, ou o professor, ou o aluno, leram na íntegra a transcrição de 

cada aula. As perguntas das referidas entrevistas foram realizadas na forma “semi-

estruturada”, desenvolvidas a partir de um esquema, ou estrutura básica elaborada por esta 

pesquisadora, sendo o conteúdo das questões apresentadas aos professores praticamente iguais 

para todos, o mesmo ocorrendo com as questões apresentadas aos alunos investigados. Houve, 

no entanto, a preocupação de que a aplicação da mesma não fosse realizada de uma forma 

rígida, mas sim, permitindo uma maior flexibilidade para que a mesma fosse adaptada aos 

entrevistados e às circunstâncias. 

Nas referidas entrevistas e questionários, foram buscadas respostas do 

professor e do aluno em relação à seguinte questão: Quais os objetivos do professor para a 

referida aula (ou seja, o professor procurou estabelecer articulações pedagógicas entre seu 

aluno e quais aspectos musicais)? Em seguida, a título de complementação, é perguntado 

também ao professor e ao aluno se estes observaram progressos durante a aula, ou seja, se os 

objetivos do professor foram atingidos. As questões acima são respondidas também por esta 
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Além das entrevistas realizadas com os professores e alunos, foi realizada 

entrevista semi-estruturada com a professora Dr.ª Alda Oliveira, idealizadora da “Abordagem 

PONTES”, que foi gravada em vídeo. 

 

te o estudo de caso, foram consultadas, 

principalmente

s particulares. Foram também consultadas versões on-

ne de artigos acadêmicos e de Anais de eventos científicos, tais como os dos encontros da 

ME (International Society of Music Education), ABEM (Associação Brasileira de Educação 

ós-Graduação em Música). 

2.7.4 A anál

dos e 

formações importantes se perdessem. Para tanto é importante que sucessivas retomadas à 

evisão de Literatura sejam feitas “para que se possam tomar decisões mais seguras sobre as 

es” (LÜDKE e ANDRÉ, 1995, 

.47). 

A respeito de como tanto o investigador como os demais participantes da 

pesquisa pode

 

2.7.3 A pesquisa bibliográfica  

 

 

A título de revisão Bibliográfica, bem como complemento para a análise e 

contextualização dos dados colhidos duran

 em Ensino de Instrumento, fontes bibliográficas nacionais e estrangeiras. A 

consulta foi realizada nas bibliotecas das Escolas de Música e de Educação, da Universidade 

Federal da Bahia, bem como em fonte

li

IS

Musical) e ANPPOM (Associação Nacional de Pesquisa e P

 

 

ise geral do material colhido e textualização  

 

 

A análise do material coletado, de acordo com Lüdke e André (1995, p.45), é 

importante que seja realizada “a partir de um confronto entre os princípios teóricos do estudo 

e o que vai sendo ‘aprendido’ durante a pesquisa, num movimento constante que perdura até a 

fase final do relatório”. De acordo com as autoras, “Decisões quanto aos principais focos da 

pesquisa não devem ser deixadas para o final da mesma”, pois haveria o risco que da

in

R

direções em que vale a pena concentrar o esforço e as atençõ

p

m influenciar na análise de um Estudo de Caso, Pedro Demo (2001, p. 26, 28,) 

faz algumas declarações que servem como advertências: 
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• “Não podemos ver a realidade estritamente de fora porque somos parte 

dela” “... é inútil esconder que somos também como analistas, parte da 

análise. O comprometimento ideológico pode estar tanto no sujeito 

como no objeto”; 

 

• “Nunca analisamos a realidade como ela realmente é, mas, como 

co

 crítica interna em qualquer avaliação metodológica apontando a necessidade de um diálogo 

crítico, l crítica” 

(DEMO, 19

iu na 

organização o, que foi classificado, na busca das articulações pedagógicas 

ue os professores pesquisados realizaram entre seus alunos e o ensino de novos 

conhecim os das 

entrevistas. l já organizado, em um segundo momento, em um 

ível mais elevado de abstração, houve um cruzamento dos dados obtidos, ou seja, das 

transcrições da

ados foram contextualizados à luz da “Abordagem PONTES”, de 

Oliveira (2001

nseguimos padronizá-la”. 

 

A partir das constatações acima mencionadas o autor aconselha que se pratique 

a

dec arando ser importante “assumir a autocrítica como a base lógica da 

81, p. 57).  

 Nesta pesquisa, em um primeiro momento, a análise se constitu

 do material colhid

q

entos e habilidades musicais. Em seguida foram classificados os resultad

Tendo em mãos esse materia

n

s aulas, mais a análise das mesmas do ponto de vista desta pesquisadora (à luz 

da fundamentação teórica), mais os resultados das entrevistas com os professores, mais os 

resultados das entrevistas ou questionários realizados com os alunos. Após o cruzamento 

desses dados, os result

, 2005, 2006, 2008), bem como de autores em Ensino de Instrumentos citados 

na Revisão Bibliográfica.  

Um tópico adicional denominado “características do professor”, apresenta o 

registro das características dos professores, apontadas por seus alunos durante a entrevista ou 

questionário via e-mail. Dessa forma, nesse estudo ocorre um cruzamento das características 

citadas pelos alunos, relativas aos seus professores com as características ou ações docentes 

apresentadas na “Abordagem PONTES”, a saber: Positividade, Observação, Naturalidade, 

Técnica Competente, Expressividade e Sensibilidade. 

É importante ressaltar que, visando obter um grau de confiabilidade da 

investigação, sempre foi levado em consideração o fato de que os alunos não haviam recebido 

quaisquer instruções a respeito da “Abordagem PONTES”, no período em que a pesquisa foi 

desenvolvida.
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de Instrumento 

 

 conhecimentos e habilidades em um instrumento musical, ou seja, a respeito 

do ensino de instrumento. De acordo com Kraemer (2000), temas relacionados aos problemas 

de apropriação e transmissão da música têm sido o centro das reflexões na área da pedagogia 

da música.  A respeito das questões relativas à transmissão, autores têm utilizado diferentes 

abordagens que vêm sendo discutidas através de pesquisas e trabalhos científicos ao redor do 

mundo. 

Susan Hallam (1998, p.232), autora que vem pesquisando exaustivamente o 

tema nas últimas décadas, aponta que o ensino de instrumento, “em uma abordagem mais 

simples, pode ser considerado tanto como transmissão de conhecimento como facilitação da 

aprendizagem” 6.  A autora afirma também que a cada dia vem sendo colocada maior ênfase 

na facilitação da aprendizagem. 

Formulações mais complexas e específicas têm sido estabelecidas por 

diferentes autores para caracterizar um ideal para as aulas de instrumento. De acordo com 

Sloboda (2000), para que haja um ensino de instrumento efetivo é necessário que o ambiente 

de aprendizagem seja direcionado para a aquisição das habilidades necessárias à performance 

da música ocidental. Para o autor, os fatores sociais e a motivação estão diretamente 

relacionados ao fato de o aluno manter ou não a constância de atividades relacionadas à 

aquisição de habilidades, tais como a prática. Sloboda afirma ainda que as habilidades em 

performance instrumental não são apenas técnicas e motoras. São necessárias também 

habilidades interpretativas que gerem diferentes performances expressivas de uma mesma 

peça de acordo com o que se quer comunicar de forma estrutural e emocional. A esse respeito, 

diferentes estudos vêem mostrando que os professores de instrumento gastam menos tempo 

trabalhando com o aluno os aspectos expressivos do que as habilidades técnicas (LISBOA et 

                                                

 

3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

 

3.1 Algumas Considerações a Respeito do Ensino 

 

No presente capítulo são apresentadas algumas reflexões relacionadas à 

transmissão de

 
6 “At the simplest level, teaching can be viewed as either the transmission of knowledge or facilitation of 
learning”. Tradução desta pesquisadora. 
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al. 2005), enquanto, para alguns autores o trabalho dos aspectos expressivos deveria ser de 

ual ou maior importância que os aspectos técnicos (JUSLIN e PERSSON, 2002; 

Para Bastien (1995), as qualidades básicas de um professor bem-sucedido 

onsistem no conhecimento, personalidade, entusiasmo, autoconfiança, entre muitos outros 

cipais necessárias à 

ersonalidade de um professor de instrumento para que este obtenha sucesso em seu ensino: 

r agradável, entusiástico, ser encorajador, ser paciente. Bastien afirma ainda que professor 

bem sucedido

 (2001) afirma que o professor de instrumento deveria ser consciente dos valores, 

princípios e pr

, a primeira tarefa do professor seria “lidar com os problemas 

substantivos d

levando em consideração as questões de relacionamento pessoal entre ele e o aluno, 

. 

ig

SLOBODA, 2000). 

c

atributos pessoais. O autor apresenta quatro características prin

p

se

 é usualmente uma pessoa positiva, que sente satisfação ao trabalhar com 

pessoas de idades variadas e que isso vem a ser com freqüência um importante fator na 

escolha do ensino como carreira. O autor defende a postura de que, apesar de o ensino ser 

uma arte pessoal, o professor deve estudar e se preparar para isso e não deixar que seu 

trabalho simplesmente aconteça. Ele afirma que: desde que os professores trabalham com 

pessoas, eles devem estar buscando constantemente novas e efetivas linhas de comunicação. 

Já Casey

opósitos da educação musical, sendo essa uma responsabilidade profissional do 

mesmo. 

Schön (2000, p. 138) ao analisar uma master class em execução musical, 

apresenta sua visão do papel do professor na relação mestre-discípulo, como uma “tripla 

tarefa de instrução”. Para o autor

a execução”. Para que isso ocorra, o professor necessita dominar diversos 

conhecimentos, seja a respeito do próprio instrumento, da acústica, bem como da obra a ser 

estudada, seja em relação à estrutura musical da mesma, ao período em que a mesma foi 

composta e ao compositor, entre muitos outros aspectos considerados importantes para uma 

boa interpretação musical. A segunda tarefa do professor de instrumento, no exemplo 

apresentado pelo autor, é a de adaptar seus conhecimentos e o que deve ser ensinado às 

especificidades do aluno em questão, levando em conta as necessidades e potenciais deste 

aluno e o momento ótimo para a aprendizagem, decidindo ‘o quê’, ‘quando’ e ‘como’ falar ao 

mesmo ao ministrar instruções, conselhos, críticas, e ao levantar questões a respeito de como 

tocar determinados trechos ou passagens musicais da obra estudada. A terceira tarefa do 

professor, ainda de acordo com o autor, é realizar as tarefas acima “dentro de um papel que 

escolhe cumprir e em um tipo de relacionamento que deseja estabelecer com o estudante”, 

permanecendo atento aos “perigos sempre presentes de defensividade e vulnerabilidade”
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Hallam (1998) também apresenta um professor cujo modelo de aula seja mais 

centrado no aluno. A autora afirma que as aulas de instrumento a partir desse modelo 

obtiveram uma maior participação verbal dos alunos e um nível maior de comunicação entre o 

aluno e o prof

tentar para os pontos de vista do seu aluno, tentando não tomar todas as decisões 

quanto ao ensi

ssor 

essor. Essa modalidade de aulas, de acordo com a autora, gerou nos alunos um 

aumento de interesse e gosto pelas aulas, atitudes mais positivas por parte dos mesmos e um 

conseqüente aumento na motivação, bem como um aumento no tempo dispensado pelos 

alunos na prática de seus instrumentos. A aula centrada no aluno melhorou consideravelmente 

a relação professor-aluno e levou os alunos a obterem um maior progresso em seus estudos. A 

mesma autora afirma que para que haja um melhor envolvimento entre o professor e o aluno, 

é importante que o professor converse com seu aluno a respeito do que está sendo aprendido. 

O professor deve também fazer perguntas ao seu aluno a respeito da prática individual no 

instrumento, que incluem as dificuldades por ele enfrentadas e a necessidade que o mesmo 

tem de auxílio para saber como praticar, por exemplo. A autora afirma ainda que um professor 

que mantém um bom relacionamento com o aluno deve considerar com o mesmo, questões 

referentes a recitais e outras apresentações públicas, bem como aquelas relacionadas com a 

participação desse aluno em concursos ou outros tipos de provas. Esse mesmo professor 

deverá a

no sozinho, mas sim em parceria com o mesmo. 

Ao refletir a respeito do envolvimento professor-aluno nas aulas individuais de 

instrumento, chegamos a algumas características ou competências que seriam necessárias ao 

professor de instrumento na busca por um ensino mais significativo (HARDER, 2003). A 

primeira seria a capacidade desse professor de instrumento de oferecer ao seu aluno uma 

perspectiva de carreira, o que significa que o mesmo deveria apresentar ao seu aluno 

diferentes opções de atividades profissionais viáveis, seja como solista, músico de orquestra, 

músico de banda, músico popular, músico de igreja ou professor de instrumento, entre outras, 

levando sempre em conta tanto as capacidades como as limitações desse aluno. Uma segunda 

competência necessária ao professor de instrumento seria a capacitação do mesmo para 

oferecer ao seu aluno parâmetros relativos ao desenvolvimento de suas habilidades técnicas. 

Tal professor deveria informar seu aluno a respeito de questões relativas ao tempo de estudo 

médio (em anos) necessário para que este possa atingir a excelência em interpretação em seu 

instrumento, de acordo com os objetivos do mesmo. Esse mesmo professor poderia fornecer 

ao seu discípulo uma noção da média de horas diárias de estudo necessárias para um bom 

aproveitamento, bem como instruções quanto à organização de sua prática para que suas 

metas sejam alcançadas (SANTIAGO, 2001). A terceira competência necessária ao profe
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de instrumento

 habilidades criativas. Em vez 

de apresentar

 seria a de adaptar os programas pré-estabelecidos, bem como de construir 

planejamentos pessoais flexíveis, respeitando a cultura, valores e gosto do aluno. Dessa 

maneira o professor estaria estabelecendo pontes (OLIVEIRA, 2005), a partir das 

características individuais do aluno, visando à transmissão de novos conhecimentos e 

habilidades em instrumento. Uma quarta competência desejável ao professor de instrumento 

seria o conhecimento profundo que o mesmo deveria ter a respeito das discussões 

relacionadas com a interpretação musical, o que incluiria a expressividade e o conhecimento 

histórico, entre outros. Tais conhecimentos possibilitariam a esse professor prover uma 

melhor orientação ao seu aluno quanto às decisões interpretativas relacionadas às obras 

executadas pelo mesmo. 

Hallam (2006) mostra uma característica apresentada por alguns professores de 

instrumento que seria exatamente o oposto das qualidades realçadas no presente texto como 

importantes para que o professor auxilie o aluno em sua aprendizagem. Essa característica 

seria a tendência de muitos deles em utilizar abordagens de certa forma autoritárias em seu 

ensino, o que a autora denomina como “discurso professor-aluno”. Esse tipo de abordagem 

não seria benéfica em relação ao desenvolvimento do aluno, pois, um processo criativo como 

a aprendizagem de um instrumento musical toma tempo e  exige um contexto que proporcione 

ao mesmo a liberdade necessária para que este desenvolva suas

 um discurso autoritário, seria importante que o professor oferecesse ao 

estudante a oportunidade para este refletir a respeito do que está aprendendo e trabalhar suas 

idéias e questionamentos. Dessa forma, ao invés de criticar de forma negativa o trabalho do 

aluno, o professor deveria oferecer críticas construtivas a respeito do progresso da 

aprendizagem do mesmo. 

Hallam afirma ainda que professores podem auxiliar os alunos a aumentar sua 

aprendizagem de habilidades ao discutir com eles alternativas interpretativas e ao avaliar com 

os mesmos seus pontos fortes e fracos. Um bom professor deve aceitar que alunos cometem 

erros e buscar auxiliá-los a desenvolver a habilidade de resolver problemas, dando a estes 

alunos a liberdade de fazerem suas escolhas. Para a autora: 

 

Professores podem ajudar no desenvolvimento de estratégias de suporte 
permitindo oportunidades para discutir com o aluno questões relacionadas ao 
planejamento, ao estabelecimento de objetivos, ao monitoramento do 
trabalho e administração do tempo, buscando promover concentração, 
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direcionar a motivação e garantir que o envolvimento com o trabalho seja 
ideal (HALLAM, 2006, p.177) 7. 

 

Observando as características acima apresentadas como necessárias e/ou 

desejáveis, a um professor de instrumento, é possível concluir que cabe a este professor, entre 

os seus muitos papéis, o de facilitador da aprendizagem, com habilidade de identificar o 

potencial musical em seu aluno, manter com ele um bom relacionamento pessoal e 

proporcionar ao mesmo um ambiente favorável para que esta aprendizagem ocorra, levando 

em conta as implicações sociais, sejam elas sócio-econômicas, culturais, familiares ou 

relacionadas com o círculo de amizade desse aluno, entre outras. Esse professor deverá buscar 

que seu aluno esteja informado e preparado para interpretar as diferentes obras musicais, não 

apenas de man

3.2 A Tradi

sitores e professores da época, ao 

vés de enfatizar apenas habilidades técnicas no instrumento, visavam o desenvolvimento 

integral do músico, al

composição. Os aluno

                                                

eira técnica, mas, desenvolvendo sua expressividade, entre diversas habilidades 

interpretativas. Mesmo assim, estes papéis apresentados se constituem apenas em um 

vislumbre da totalidade do significado e abrangência da tarefa de ser um professor de 

instrumento. 

Após reflexões sobre as visões teóricas dos autores citados, conclui-se que, 

apesar de existirem diferentes recomendações e materiais publicados que podem certamente 

orientar a formação do professor de instrumento, ainda não se tem encontrado estudos 

sistemáticos que focalizem a atuação prática desses professores, detendo-se especialmente nas 

zonas de transição (pontes) desenvolvidas pelo professor entre o assunto, o aluno e o 

contexto, visando facilitar a aprendizagem do aluno, bem como a solução eficiente de 

problemas interpretativos e técnicos. 

 

 

ção Oral no Ensino de Instrumento 

 

 

Até a metade do Século XIX, a transmissão musical, de uma geração para 

outra, acontecia, em grande parte, de forma oral. Os compo

in

iando a técnica às habilidades criativas através do improviso e da 

s iniciantes aprendiam as passagens freqüentemente “de ouvido” 

 
7 “Teachers can assist in the development of support strategies by allowing opportunities to discuss issues 
relating to planning, goal setting, monitoring of work, time management, promoting concentration, managing 
motivation and ensuring that the working environment is optimal.” Tradução desta autora. 
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procurando imitar o pro

anções já familiares. N  de livros de exercícios e peças serem 

publicados, be

mados virtuoses. 

radicional de instrumento ou canto à época – e que não 

ofreram alterações significativas nos últimos vinte anos - dentro dos padrões formais das 

rincipais escolas de música do Mundo Ocidental: em primeiro lugar, o autor afirma que a 

s do que por palavras. Kerman afirma 

mbém que livros didáticos onde um aluno de performance possa ler textos que o ensinem a 

car ou cantar são ainda insuficientes. Ainda de acordo com o autor, o processo de 

transmissão d

aconteceria mais por exemplos de que por palavras, Hallam (1998) apresenta resultados de 

o de 

m 

fessor nas peças desconhecidas e a reconstruir no instrumento peças e 

os séculos XVII e XVIII, apesarc

m como algumas obras escritas que forneciam diretrizes quanto à execução das 

diferentes articulações utilizadas para cada instrumento, sugestões quanto a ornamentações 

características, entre outras particularidades, para essas obras havia acesso apenas de um 

público restrito. 

Após 1850, aproximadamente, com a produção de partituras impressas em 

grande quantidade, apesar de a tradição mestre-discípulo ser mantida, agora os exercícios, 

mais técnicos que melódicos, passam a ser estudados a partir dos métodos musicais 

impressos. O advento dos métodos impressos levou a performance musical a se tornar uma 

arte mais reprodutiva, com menos ênfase na criação e ênfase excessiva no desenvolvimento 

de habilidades técnicas (McPHERSON e GABRIELSSON, 2002). A importância atribuída 

aos estudos técnicos abriu caminho, a partir do final do Século XIX, para a fase áurea dos 

grandes e acla

Concordando com Kraemer (2000, p.54) que afirma que “as ações da teoria e 

da prática pedagógico-musical estão voltadas para o tempo presente, mas ainda ligadas a 

idéias de gerações passadas”, é possível perceber que no Século XXI, apesar das modificações 

ocorridas ao longo dos séculos, as aulas de instrumento continuam a seguir, quase que 

exclusivamente uma tradição oral, em um processo de transmissão no estilo “mestre-

discípulo” em aulas individuais. A esse respeito, Joseph Kerman (1987) apresenta algumas 

características observadas no ensino t

s

p

transmissão musical é efetuada mais por exemplo

ta

to

a linguagem musical concentra-se no modelo mestre-discípulo, em aulas 

individuais e nessa comunicação existe uma grande utilização de linguagem corporal, tanto do 

professor quanto do aluno, o que acaba por substituir de maneira significativa as palavras 

durante as aulas. Essa linguagem é denominada por Kerman como: “sinal-gesto-resmungo”. 

Em contrapartida à afirmação de Kerman (1987), de que a transmissão musical 

pesquisas que demonstram que o comportamento do professor em sala de aula é 

transmitir, ou seja, falar, enquanto que o comportamento do aluno é tocar. Fundamentada e
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pesquisas, a autora afirma que os professores falam, em média, durante aproximadamente 

30% do tempo da aula de instrumento, sendo que alguns professores chegam a falar durante 

até 50% do tempo. De acordo com Hallam (2006), os professores corrigem de forma crítica 

seus alunos com quatro vezes mais freqüência do que oferecem demonstração. Para a autora, 

tais correções são efetuadas principalmente através do uso de declarações verbais. Mesmo 

assim, a autora inclui os gestos, ou formas não-verbais dentro das correções críticas que os 

professores fa

ento.  A primeira delas é de que a 

maior parte da

 

zem aos seus alunos de instrumento, dividindo a comunicação professor-aluno 

em quatro modelos: declarativo, comando, questões e formas não verbais. Um outro aspecto 

das aulas individuais de instrumento é apresentado por Lisboa, et al. (2005) bem como 

Hallam (2006) e refere-se ao fato de os professores utilizarem parte do tempo da aula 

exemplificando, ou seja, tocando em seus instrumentos e servindo de modelo aural para seus 

alunos. 

Susan Hallam (2006) apresenta ainda uma série de conclusões a que chegaram 

diferentes autores a respeito da aula individual de instrum

s aulas de instrumento é dirigida pelo professor, que determina o programa a 

ser seguido e seleciona o repertório que será executado bem como a maneira como ele deve 

ser executado. Nessas aulas, o estudo técnico muitas vezes é priorizado em detrimento das 

questões musicais e os questionamentos representam uma pequena proporção do tempo. Na 

educação superior, evidências sugerem que os professores podem despender grande parte do 

tempo oferecendo sugestões e soluções, o que deixa poucas oportunidades para os alunos 

expressarem suas idéias e opiniões, podendo tornar os alunos dependentes de seus 

professores. 

Com exceção de uns poucos professores de instrumento que buscam 

experimentar novos métodos de ensino a partir de leituras ou de experiências partilhadas por 

outros professores, entre outras maneiras: 

 

A maior parte dos professores de instrumento estão isolados e têm pequenas 
oportunidades de repartir idéias com outros. A maneira pela qual eles 
ensinam tende a ser a mesma que foi usada pelos seus professores para 
ensiná-los. Isto tem direcionado a um inerente conservadorismo na profissão 
de professor de instrumento a qual tende a inibir inovações e barrar novas 
idéias (HALLAM, 1998, p. 241)8. 

                                                 
8 “Most instrumental music teachers  are isolated and have little opportunity for sharing ideas with others. The 
ways that they teach tend to be those that were used by they teachers in teaching them. This has led to an 
inherent conservatism in the instrumental teaching profession which has tended to inhibit innovation and prevent 
the spread of new ideas”. Tradução desta pesquisadora. 
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A mesma autora declara ainda que alguns professores acreditam ser de 

importância a opção por um método de ensino enquanto para outros essa preocupação é 

desnecessária. Sendo assim, muitos dos professores de instrumento tendem a não ter um pré-

planejamento mínimo das aulas. Para tais professores, é de maior importância planejar o 

repertório que planejar as aulas em si. As aulas de instrumento, para muitos destes 

professores consistem muitas vezes apenas em acompanhar o aluno na sua prática 

(HALLAM, 2006). 

Embora munidos das informações acima, que descrevem alguns tipos de aula 

de instrumento e o comportamento de professores e alunos em tais aulas, concordamos com 

Hallam (1998) quando declara que, na verdade, o que ocorre nas lições individuais de 

instrumento é muitas vezes oculto de nossa vista. Parece haver a necessidade de se investigar 

mais a respeito das maneiras em que professores de instrumento interagem com seus alunos. 

ino-aprendizagem. Esses mesmos professores, ainda de acordo com Fowler 

(1987), sentem

o de alguns alunos responderem aos estímulos 

presentados por seus professores, enquanto outros não apresentam resposta positiva aos 

mesmos estímulos. A 

dos alunos estariam r

maneira com que cada 

 

O que isso também indica é que os professores de instrumento precisam ser 
providos com oportunidades para o desenvolvimento de inovações em seu 

Demonstrando sua preocupação com a falta de suporte teórico e metodológico 

enfrentado pelos professores de performance, Fowler (1986) também declara que a maior 

parte, ao transmitir seus ensinamentos depende das lições aprendidas dos seus próprios 

modelos. A preocupação do autor a esse respeito é de que tais modelos já não sejam 

adequados às diferentes circunstâncias e às demandas que esse professor tem a sua frente. O 

autor se preocupa ainda com a falta de um material pedagógico de suporte, sistematizado e 

elaborado que auxilie o professor de instrumento em seu trabalho. O mesmo autor afirma 

que grande parte dos professores de música tem a consciência de estar sempre em face de 

muitas decisões e opções quanto a determinar suas ações em diversos momentos durante o 

processo ens

 dificuldades em relação ao seu papel no ensino de Performance Musical, 

deparando-se constantemente com questões de difícil resposta entre as quais destacamos 

duas: A primeira seria descobrir a razã

a

segunda questão seria saber se tais respostas, positivas ou negativas 

elacionadas ao talento de cada aluno, ou se dependem apenas da 

professor consegue trabalhar com seus alunos. 
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ensino, com a possibilidade de tentar novas idéias, observando e interagindo 
em discussão com outros professores (HALLAM, 1998, p.241).9

 

As questões acima apontadas apenas reforçam a idéia de que, mesmo no

Século XXI, professores de instrumento continuam se vendo obrigados a construir 

individualmente, aos poucos, ao longo de sua carreira, suas próprias técnicas de ensino, 

tentando a partir de sua própria intuição e experiência aliadas à influência de seus modelos 

anteriores desenvolv

 

erem por si só metodologias muitas vezes fundamentadas em tentativas e 

erros.

                                                 
9 “What it also indicates is that instrumental teachers need to be provided with opportunities for the development 
of innovation in their teaching, the possibility of trying out new ideas, observing and entering into discussion 
with other teachers”. Tradução desta pesquisadora. 
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4 FUNDAM

A “Abordagem PONTES” vem sendo desenvolvida pela Prof.ª Dr.ª Alda 

Oliveira a partir do desenvolvimento de pesquisas sobre metodologia do ensino de música em 

vários contextos, aliadas a reflexões sobre a sua experiência prática e de outros profissionais 

em vários setores da educação musical ao longo dos anos. Essa experiência inclui tanto o 

trabalho com crianças como com adultos, abrangendo desde projetos de extensão para 

crianças de todas as idades, ao ensino fundamental, graduação e pós-graduação. Esta 

abordagem, relacionada à construção do pensamento docente, foi “consubstanciada a partir da 

observação sistemática da prática pedagógica de mestres da cultura popular da Bahia” 

(OLIVEIRA, 2008). De acordo com Oliveira et all (2007), a concepção dessa abordagem teve 

inspiração também em autores como Paulo Freire, Keith Swanwick, Lev Vigotsky, entre 

outros. 

Quanto à utilização da “Abordagem PONTES”, esta, pode ser considerada 

como um “guia para o ensino e para a ação em educação musical” (OLIVEIRA 2006). 

De acordo com afirmação de Oliveira (2008): 

 

A “Abordagem PONTES” é um produto da reflexão teórica sobre as 
transições entre planejamento e ação no ensino, que são construídas pelos 
professores na sua prática, mas que em geral não têm sido consideradas e 
nem estudadas como elementos relevantes para a eficácia e significação do 
ensino para os atores do processo, e que vem sendo desenvolvida como foco 
de estudo sistemático desde o ano de 2000 (ibid., 2008). 

 
As ramificações da referida abordagem vêm sendo estudadas pelo Grupo de 

Pesquisa MEMUBA, que em uma primeira etapa (2003-2006) estudou a atuação de Mestres 

de Música da Bahia, ou seja, dos mestres da cultura relacionada à música de tradição popular, 

a partir de suas histórias de vida (pesquisa descritiva – qualitativa). Atualmente, em sua 

segunda fase, a pesquisa a respeito da “Abordagem PONTES” se concentra no 

 

ENTAÇÃO TEÓRICA 

 

 

4.1 A “Abordagem Pontes”: Origem, Conceitos e Aplicação 

 

 

aprofundamento e verificação de sua aplicabilidade na formação de educadores, através do 
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estudo intitulado “Efeito da Aplicação do Modelo PONTES na Formação Continuada de 

rofessores de Música” (pesquisa apoiada pelo CNPq, 2007-2010). 

 prática de ensino de diversos educadores musicais, a 

utora da “Abordagem PONTES” constatou a existência de casos em que, apesar destes 

ossuírem muito conhecimento específico da área e da didática, apresentam sérias 

significativa por diferentes 

otivos, tais como: por não conseguirem avaliar o grau de conhecimento que o aluno possui, 

or não saberem como adaptar a linguagem técnica às vivências e ao nível de compreensão do 

aluno, por não

aluno, os elementos e essência do contexto sociocultural, o conhecimento do 
aluno e suas prévias experiências musicais, e o novo conhecimento a ser 

 PONTES” utiliza o conceito de 

ona de desenvolvimento proximal de Lev S. Vygotsky (1896-1934), autor que aborda o 

processo de formação 

por estar em consonâ

desenvolvimento huma

afirma que: 

P

Diante das observações da

a

p

dificuldades em direcionar o aluno para uma aprendizagem 

m

p

 levarem em conta as dificuldades que estes alunos trazem consigo, ou por não 

terem condições de identificar o nível de familiaridade do aluno com as experiências 

socioculturais do contexto, entre outros fatores.  Portanto, para que haja a facilitação das 

articulações pedagógicas, foi criado pela Dr.ª Alda Oliveira um acróstico que expressa essa 

abordagem de formação. De acordo com Oliveira (2005): 

 

O uso da metáfora pontes foi escolhido para inspirar professores a 
desenvolver e construir padrões de pensamento e específicas transições de 
conhecimento que podem facilitar ou motivar o desenvolvimento dos alunos. 
Isso pode auxiliar os professores de música a articular os diferentes aspectos 
que envolvem o processo ensino/aprendizagem, especialmente aqueles 
relacionados às interfaces culturais, tais como as características pessoais do 

aprendido (ibid., 2005, p. 209)10. 

 

De acordo com Oliveira (2008), “A abordagem

z

de conceitos e cujas idéias vêm sendo discutidas em diversos países, 

ncia com temas da contemporaneidade como a dimensão social do 

no. A autora cita Marta K. Oliveira (APUD, OLIVEIRA, 2008) que 

 

Vygotsky tem como um dos seus pressupostos básicos a idéia de que o ser 
humano constitui-se enquanto tal na sua relação com o outro social. A 
cultura torna-se parte da natureza humana num processo histórico que, ao 

                                                 
10 “The use of the pontes metaphor was chosen to inspire teachers to develop and build paths of thoughts and 
specific knowledge transitions that may facilitate or motivate the development of the student. It may help music 
teachers to articulate all the different aspects that surround the teaching–learning process, especially those related 
to cultural interfaces, such as the student’s personal characteristics, the elements and essence of the sociocultural 
context, the student’s knowledge and previous musical experiences, and the new knowledge to be learned”. 
Tradução desta pesquisadora. 
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longo do desenvolvimento da espécie e do indivíduo, molda o 
funcionamento psicológico do homem (ibid., 200

 
8). 

om a música, as ações, as idéias e as 
emoções são acentuadas, são trazidas de dentro do indivíduo para fora, são 
expressas, e até mesmo relembradas pela pessoa, mesmo na ausência dos 

 

Levando

fornece ao indivíduo o

longo de sua vida, a 

culturalmente”, a autor

sentimentos, emoções, sons, melodias e ritmos, referências de repertórios 
musicais de diversos estilos, etc. Se for culturalmente que o indivíduo recebe 
esses sistemas simbólicos de representação da realidade, é relevante que o 
processo educativo promova a internalização de estruturas de 

 

 

a a 

Ainda de acordo com Oliveira (2008): “Para compreender as idéias de 

Vygotsky sobre o desenvolvimento humano como processo sócio-histórico é fundamental 

entender a idéia de mediação”. Marta K. Oliveira (APUD OLIVEIRA, 2008) declara que: 

“Enquanto sujeito do conhecimento o homem não tem acesso direto aos objetos, mas um 

acesso mediado, isto é, feito através dos recortes do real operados pelos sistemas simbólicos 

de que dispõe”. 

Oliveira (2008) desenvolve a idéia de que: 

 

A linguagem musical é um sistema simbólico fundamental no processo de 
mediação entre o sujeito e suas relações mentais e afetivas quando este 
indivíduo lida com as situações e objetos concretos ou com as 
representações.  Através do contato c

objetos, das ações concretas, das idéias (ibid., 2008). 

 em consideração a idéia de que “para Vygotsky, é a cultura que 

s sistemas simbólicos de representação da realidade” e de que “ao 

pessoa internaliza estruturas de comportamentos que são passadas 

a afirma que: 

 

Relacionando esses pontos com a formação de professores, podemos 
também reforçar a importância do trabalho com a música como sistema 
simbólico de representação da realidade.  Assim, o trabalho de formação 
pedagógica a nosso ver precisa valorizar não somente o fazer, mas também o 
refletir sobre as articulações como pontes ou como representações mentais 
em forma de diálogos verbais, perguntas e questionamentos desafiantes, em 
forma de apresentação de situações próximas ao problema situado, ou em 
forma de movimentos corporais, jogos dramáticos, imitações ou empatias de 

comportamentos e de ações (processos mentais) que viabilizem as 
articulações entre sujeitos e atores do processo, conceitos, afetos, produtos, 
objetos e contextos (OLIVEIRA, 2008). 

A abordagem descrita por Oliveira (2008) estuda sistematicamente o tema das

articulações pedagógicas em música, detendo-se nas zonas de transição criadas e 

desenvolvidas pelo professor em todas as etapas do seu trabalho.  Esta autora explic
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relação entre a “Abo

“Abordagem PONTE s 

pensamentos e

smitidos, ao usar as pontes como uma abordagem, o professor estaria sempre 

tentando enco e facilitariam a aprendizagem e a 

lução de problemas pelo próprio aluno. 

A “Abor

 

os eficientes com os 
alunos (OLIVEIRA, et all, 2007). 

 

) delineou o que seriam as principais características e / 

u ações docentes importantes para que esse professor possa estabelecer articulações entre o 

aluno e os conceitos e h

aluno possa também se

docente. 

Tais car

foram assim denominad

 

POSITIVIDA

educando, pod

acreditando no

 

OBSE

rdagem PONTES” e as articulações pedagógicas, afirmando que 

S” estaria relacionada a uma série de características relativas aoa

 ações docentes direcionadas a levar o aluno a uma aprendizagem significativa 

em música, partindo de características individuais deste aluno. Tais pensamentos e ações 

visariam promover articulações, pontes ou elos entre esse aluno, com suas peculiaridades, 

bem como pelas circunstâncias que o rodeiam, e o conteúdo ou habilidade musical a ser 

aprendido pelo mesmo. Nesse caso, através das articulações entre o aluno e os conhecimentos 

a serem a ele tran

ntrar pontos de contato com o mesmo qu

so

dagem PONTES” pode também ser considerada: 

[...] uma contribuição para a atuação competente de professores de música, 
nos aspectos teóricos e práticos, no sentido de analisar, desenvolver, 
construir e aplicar sugestões, idéias e transições ou ‘costuras’ didáticas 
significativas, visando estabelecer contatos didátic

Tendo em vista, principalmente a atuação do professor na prática de ensino de 

música, ou seja, a atuação deste em sala de aula, a professora Alda Oliveira, (OLIVEIRA, 

2005, 2006; OLIVEIRA, et all, 2007

o

abilidades a serem a ele transmitidos, em uma relação de troca, onde o 

r responsável pela solução dos problemas que são parte da sua ação 

acterísticas e ações docentes a serem desenvolvidas pelo professor 

as: 

DE na relação educacional e pessoal entre o professor e o 

er de articulação e habilidade de manter a motivação do aluno 

 potencial do aluno para aprender e se desenvolver. 

RVAÇÃO cuidadosa do desenvolvimento do educando e do 

contexto, das situações do cotidiano, dos repertórios e das representações. 
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NATURALIDADE nas ações educativas e musicais. Simplicidade nas 

relações com o aluno, com o conteúdo curricular e com a vida, com as 

instituições, contexto e participantes, tentando compreender o que o aluno 

expressa ou quer saber e aprender. 

 

TÉCNICA pedagógica adequada ao ensino em cada situação específica; 

habilidade para ‘desenhar’, desenvolver e criar novas estruturas de ensino e 

aprendizagem; habilidade de usar estratégias didáticas; modos de usar os 

diversos materiais, incluindo a voz e instrumentos musicais. Técnica usada 

como elemento facilitador da expressão humana. 

 

EXPRESSIVIDADE – O professor deverá empenhar-se tanto em 

desenvolver su

desenvolvimen

 

SENSIBILIDADE – a sensibilidade se refere à capacidade docente para 

poten

Dessa forma, por exemplo, o professor que possui e utiliza sua Sensibilidade e 

Observação em

 pelo aluno e por ele percebidos.  Tais “sinais”, se percebidos a 

mpo pelo professor, serão utilizados para a aplicação de diferentes abordagens de ensino 

que faci  sendo 

transmit música, 

o mesmo  sua sensibilidade 

conhecer os “sinais” emitidos pelo aluno. Esse professor precisa ser instigado a reconhecer 

os “sinai o

centes no 

rocesso ensino e aprendizagem de música está relacionado ao professor que, através da sua 

maneira natural de conduzir a aula, bem como de se relacionar com o aluno (Naturalidade) 

a expressão musical e criatividade artística como em buscar o 

to da expressividade, criatividade e musicalidade do aluno. 

cializar os talentos de cada aluno, de burilar artisticamente e 

encaminhar as aptidões dos mesmos. O professor precisa cultivar 

sensibilidade também às diversas manifestações musicais e artísticas das 

culturas do mundo, do contexto sociocultural em que atua e do educando, 

como indivíduo. 

 

 sala de aula poderá efetuar, inclusive modificações no seu planejamento, a 

partir dos “sinais” emitidos

te

litem ao aluno adquirir os conhecimentos e /ou habilidades que estão a ele

idos por este professor. É importante, pois, que na preparação do professor de 

 se torne apto a desenvolver a habilidade de observar e, através de

re

s” no aluno e a enc ntrar no mesmo uma ‘abertura’ para a aprendizagem. 

Um outro exemplo da importância de tais características e ações do

p
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consegu er se o 

professo ndo do 

conhecid buscará 

utilizar u do para o aluno, ou seja, que esteja em sintonia 

om seus conhecimentos, vivências e experiências. Esse professor poderá conduzir o aluno a 

uma apr

situaçõe acassar, 

implican or. 

ma das 

caracterí em sucedido – demonstrada pelo 

rofessor na sua maneira de ensinar, quando esse acredita que seu aluno pode aprender, e 

dessa fo m dos 

fatores r ilidades 

em músi

O professor expressivo (característica), e que trabalha com seu aluno os 

aspectos ssa sua 

caracterí r esse 

aluno a de do 

professo  gestos 

e por se ue esse 

tenha ma ra as suas próprias interpretações musicais. 

Finalmente, a Técnica Competente pode ser considerada a característica mais 

abrangente, po

teriormente 

elaborado por

e que esse aluno “se abra” para a aprendizagem, o que poderia não acontec

r mantivesse, por exemplo, uma atitude autoritária (HALLAM, 2006). Parti

o, do conhecimento pré-existente do aluno, para o novo, esse professor 

ma linguagem que tenha significa

c

endizagem efetiva da música de forma suave, tranqüila e agradável, ao contrário de 

s de ensino-aprendizagem que, por diferentes razões acabam por fr

do muitas vezes em situações traumáticas para o aluno e mesmo para o profess

Já a Positividade – considerada também por Bastien (1995) como u

sticas essenciais a um professor competente e b

p

rma o incentiva através da utilização do reforço positivo (HALLAM, 2006), é u

elacionados à motivação do aluno, quanto à aprendizagem de conceitos e hab

ca. 

 expressivos das obras musicais estudadas pelo mesmo (ação docente) utiliza e

stica (Expressividade) no ensino de instrumento, por exemplo, para conduzi

uma boa interpretação musical de uma determinada obra. Essa expressivida

r pode ser transmitida na sua maneira de falar, ou seja, pela sua voz, pelos seus

u interesse em apresentar ao aluno os diferentes contextos musicais para q

iores subsídios pa

is envolve a utilização das outras características e ações docentes PONTES, em 

função do ensino / aprendizagem de música do aluno em questão. O professor que utiliza com 

competência e pertinência a sua técnica pedagógica estará apto a, com sensibilidade, observar 

os “sinais” emitidos pelo aluno. Esse professor será também expressivo e natural em seus 

gestos e fala e saberá, através de sua positividade incentivar seu aluno a aprender música. 

A “Abordagem PONTES” pode contribuir na formação docente especialmente 

para o desenvolvimento de ações criativas por parte do professor na prática de ensino. Através 

do conceito PONTES, aplicado, principalmente no momento da atuação do professor de 

música em classe, ou seja, no momento da execução do planejamento an

 ele, serão buscadas as articulações efetuadas por esse professor, a partir de 

características individuais de cada aluno, visando à aprendizagem de novos conhecimentos e 

habilidades em música. 
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A esse respeito, Oliveira (2006) afirma: 

 

Consideramos o professor de música um criador de estruturas de ensino-
aprendizagem: na prática educacional o docente aciona várias pontes 
educacionais para que os alunos consigam aprender e se desenvolver.  
Pontes educacionais são construídas entre o que o estudante sabe e o novo 
conhecimento a ser aprendido. O estudante é também um criador / 
participante nessas pontes (ibid., 2006). 

 

Oliveira (2005) fornece uma explicação prática de como a “Abordagem 

PONTES” é ap

algumas atividades que podem facilitar o processo, e a princípio desenha o 
plano que é elaborado. Isto é denominado como estruturas de ensino / 

05, p. 210). 

licada em uma situação de ensino: 

 

Quando o professor de música trabalha, ele ou ela, a princípio desenvolvem 
alguns pensamentos a respeito de como o assunto (uma canção, um conceito, 
um julgamento musical de valor, um dedilhado, uma escala, um motivo 
rítmico, um novo repertório musical e assim por diante) pode ser 
apresentado para o aluno. Então, o professor de música pensa a respeito de 

aprendizado. Isso não é, contudo um plano de aula, desde que o tempo é 
variável e não está sendo considerado, nem outras restrições que irão limitar 
as idéias concebidas. Algumas vezes, essas estruturas podem ser um módulo, 
ou um projeto completo que irá tomar diversas aulas para ser desenvolvido. 
Outros, para tanto podem tomar apenas uma parte da aula. Mas, a 
identificação concreta dessas pontes pode ser mais óbvia durante a 
improvisação criativa ou atividades informais que o professor desenvolve 
enquanto a aula se desenrola. O professor, nesse momento faz, ou induz a 
costura, a estrutura, ou a conexão final entre o que o estudante está 
aprendendo ou sendo motivado a aprender e o assunto que está sendo 
ensinado. Estas são as PONTES em ação11 (ibid., 20

 

A “Abordagem PONTES” está relacionada à dimensão da formação docente na 

área do fazer, da prática docente. Está relacionada, portanto à aplicação criativa do plano pré-

                                                 
11 “When the music teacher works, he or she at first develops some thoughts about how that subject (a song, a 
concept, a musical value 
can be conveyed 

r bridges in action”. Tradução desta autora. 

judgment, a fingering, a scale, a rhythmic motive, a new musical repertoire, and so on) 
to the student. Then, the music teacher thinks about some activities that can facilitate the 

process, and a first draft of the plan is drawn up. This is called the ‘teaching–learning structure’. It is not yet a 
class plan since the time variable has not yet been considered, nor other constraints that will limit the ideas 
conceived. Sometimes this structure may be a whole module or even a whole project that will take several 
‘classes’ to develop. Others may take only part of a class to develop. Pontes may be used during all the different 
phases of the creative design of plans, since the mission of the teacher is to facilitate the education of the student 
and develop significant musical encounters between the student and music. But the concrete identification of 
these pontes may be more obvious during the creative ‘improvisatory’ or ‘informal’ activities that the teacher 
develops when the class is in progress. The teacher at this moment makes or induces the ‘sewing’, the ‘suture’, 
or the final connections between what the student is learning or being motivated to learn and the subject being 
taught. These are the pontes o
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estabelecido p sino que, sem dúvida, necessita ser 

studada de maneira mais aprofundada. 

De acord

um preparo teórico e 

aprendizagem, o que 

“Dependendo do nível rofessor pode criar ou organizar 

iversas pontes de ensino que são adequadas ao contexto, ao repertório e aos indivíduos. Isto 

inclui aspectos

inda que: “O princípio que permeia a 

Abordagem PONTES” é aquele em que cada situação didática pode ser similar à outra, mas, 

elas nunca são as mes

professores precisam

ensino/aprendizagem, 

flexibilidade natural13”

A “Abo

respeito da formação 

aspectos, entre eles o a

em especial com a co

interesses e necessidad

com Taebel e Coker 

padrões normativos de m especial 

que seriam: 

 

interesses e necessidades dos alunos; 

 

elo professor. Esta é uma etapa do en

e

o com Oliveira (2005, p. 209), os professores de música deveriam ter 

prático que lhes possibilitasse desenvolver estruturas de ensino e 

facilitaria sua interação com o aluno. A autora afirma ainda que: 

 de consciência do participante, um p

d

 cognitivos, afetivos, psicomotores e sociais” 12. 

Oliveira (2005, p.209) afirma a

“

mas; elas são todas únicas”. Por isso, “em situações educacionais, os 

 aprender na prática o design de diversas estruturas de 

de diferentes pontes para cada situação didática e desenvolver uma 

. 

rdagem PONTES” está em consonância com a literatura existente a 

de professores em geral e de professores de música em diversos 

specto relacionado às competências do professor. Ela está sintonizada, 

mpetência desse professor em relacionar os objetivos da aula aos 

es do aluno. Os autores (OLIVEIRA et all., 2007), concordam ainda 

(1980, p. 250-264) quando estes, ao apresentarem evidências sobre 

 competência do professor, enfatizam três competências e

a) A capacidade do professor em relacionar seus objetivos de aula aos 

b) A capacidade do professor em criar uma interação verbal com o aluno a 

partir das colocações e questões feitas pelo mesmo; 

                                                 
12 “Depending on the level of consciousness of the participants, a teacher may create or organize several bridges  
of teaching that are adequate to the contexts, the repertoire and the individuals. This includes cognitive, 
affective,  psychomotor and sociocultural aspects”. Tradução desta pesquisadora. 
 
13 “The principle around the pontes approach is that each didactic situation may be similar to another but they 
are never the same; they are all unique. In order to deal with educational situations, music teachers need to learn
and practice the design of several teaching–learning structures and different 

 
pontes to fit each didactic situation 

nd develop a natural flexibility”. Tradução desta pesquisadora. a
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c) A capacidade desse professor em colocar para o aluno questões 

im

, ou seja, esse professor está 

estabelecendo 

endo articulações, a partir do conhecimento prévio do aluno, com o 

desafio de apre

 

As diferentes qualidades ou competências do professor de música nesses 

ertórios 
do professor inclui um amplo repertório tanto 

articiparem em um alto nível de 
criatividade e atividades analíticas, a perspectiva é melhor que para um 

 muito 
família, 

adicionar grande valor ao 
professor 

para observar e lidar com diferentes alunos, colegas e contextos, problemas 
de disciplina e julgamentos de valor podem também facilitar o 

                                              

portantes, que sejam desafiadoras e adequadas ao desenvolvimento do 

mesmo, de tal forma que o aluno consiga acompanhar o conteúdo 

apresentado respondendo acertadamente as questões colocadas. 

 

As competências acima citadas mostram o professor articulando os interesses e 

necessidades do aluno com os conteúdos a serem ministrados

pontes entre o aluno e o conhecimento. Da mesma maneira, o fato de o 

professor considerar as questões propostas pelo aluno para então ministrar o conteúdo a que 

se propôs, pode significar que o mesmo está construindo articulações ou pontes entre as 

dúvidas do aluno e o conteúdo a ser ensinado a esse aluno. Já o fato de o professor colocar 

questões importantes para o aluno a fim de levá-lo a aprendizagem, pode significar que este 

professor esteja estabelec

nder novos conteúdos. 

De acordo com Oliveira (2005), existem fatores que podem facilitar a 

utilização da “Abordagem PONTES”. Entre esses fatores a autora inclui o estilo pessoal do 

professor, a experiência prévia do mesmo em Educação Musical, a sua flexibilidade, seus 

valores pessoais e culturais e a flexibilidade do contexto. 

A autora aponta ainda outras particularidades que podem facilitar que o 

professor desenvolva estruturas de ensino a partir da “Abordagem PONTES”: 

pontos em particular podem auxiliar o desenvolvimento de uma boa atitude 
em relação à facilitação do ensino de alguns tipos de assuntos e rep
musicais. Se o treinamento 
teórico quanto prático e ele ou ela p

professor de música que é treinado através de um currículo
tradicional. Experiências prévias educacionais e musicais na 
comunidade e reuniões sociais podem 
desenvolvimento do professor. A sensibilidade e habilidade do 

desenvolvimento das estruturas de ensino sob a “Abordagem PONTES” 14 
(OLIVEIRA, 2005, p. 210-211). 

   

e perspective is better than for a music teacher 

14 “The different qualities or competencies of the music teacher in these particular points may help the 
development of a good attitude towards the facilitation of teaching some types of subject matter and music 
repertoires. If the teacher’s training includes a broad repertoire both in theory and in practice, and he or she 
participates in a high level of creative and analytical activities, th
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ais do 

professor em Alguns 

defendem u aluno.  

Para a autor do conhecimento 

do professor, podem afetar a atitude do professor de música em relação à sua flexibilidade no 

processo de fa

gem PONTES” pode ser apontada como de grande 

importância n

ensino-aprendizado. 

 

4.2 A “Abordagem PONTES”: Entrevista com a Prof.ª Dr.ª Alda Oliveira 

 

 

Abaixo é

criadora da “Abordagem

 

Rejane Hard

"Abordagem P

 

                                                                                                                                                        

A autora atribui importância também aos valores culturais e pesso

 relação ao desenvolvimento de estruturas sob a abordagem PONTES. 

ma abordagem centrada no ensino, outros uma abordagem centrada no 

a, as diferenças entre os valores pessoais, bem como a natureza 

cilitação da aprendizagem. 

Um outro fator apontado pela autora, que pode interferir no desenvolvimento 

de conexões e articulações significativas por parte do professor se refere ao grau de 

flexibilidade da escola, ou seja, do corpo administrativo, da filosofia educacional da mesma, 

do seu programa pedagógico e da natureza do contexto cultural. Assim, uma escola com uma 

administração mais flexível, poderá deixar o professor mais à vontade para flexibilizar suas 

aulas em função da construção de pontes entre o aluno e os conhecimentos e habilidades a 

serem a ele transmitidos. 

Concluindo, a “Aborda

a formação, principalmente de professores brasileiros por ser uma teorização 

que está se consolidando e que foi concebida por uma autora nacional, a partir da realidade 

brasileira. É importante também o fato de a mesma estar sendo submetida à experimentação 

através de teses em andamento em diferentes situações de 

 

 apresentada a entrevista concedida pela professora Dr.ª Alda Oliveira, 

 PONTES”, a esta pesquisadora. 

er: Dr.ª Alda, para a senhora, qual é o significado da 

ONTES”? 

 
o is trained through a very traditional curriculum. Previous educational and musical experiences in the family, 

sibility 
e 

wh
community and in social gatherings can add great value to the teacher’s development. The teacher’s sen
and ability to observe and deal with different students, colleagues, contexts, problems of discipline and valu
judgments may also facilitate the development of teaching structures under the pontes approach”. Tradução desta 
pesquisadora. 
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Dr.ª Alda Oliveira: A “Abordagem PONTES” pra mim, logo de início eu 

gostar

rendizagem do aluno e visando colocar o 

aluno

 

 

ança, 

Teatro e Artes Visuais, eu já trabalhava Piaget e escrevi um artigo em 1979, 

em que eu descrevo as ações de empatizar, de desenvolver e de estimular as 

 há 

muitos anos. 

 

Rejan

 

na área de Educação. Paulo Freire, quando fala da 

edagogia da Autonomia, é para mim um aprendizado. A mesma coisa 

quando eu leio Vigotsky e outros autores que desenvolveram teorias 

ia de dizer que é um acróstico que eu fiz para lembrar o professor, 

para facilitar a percepção do professor naquilo que ele tem que trabalhar 

consigo mesmo para facilitar a sua aproximação com o aluno. Então o que é 

a "Abordagem PONTES"? É uma articulação pedagógica que o professor 

faz para se aproximar da zona de desenvolvimento proximal, citando 

Vigotsky, visando facilitar a ap

 dentro do assunto, dentro da compreensão daquilo que ele está 

trazendo para o aluno. Isso não só em termos de cognição mas, em termos 

de desenvolvimento psicomotor, em termos de afetividade, em termos de 

contexto sociocultural, ou seja, de qualquer coisa que signifique aprender e 

desenvolver. 

 

Rejane Harder: E a partir de quando surgiu essa concepção?

Dr.ª Alda Oliveira: Essa concepção de articulação pedagógica eu venho 

trabalhando ao longo da minha carreira docente. Agora, em termos de 

nomear PONTES, eu nomeei no ano de 2000. Porém, desde que eu fazia 

pesquisas da metodologia da Educação Artística, no núcleo de D

ações com crianças pequenas. Então eu venho observando crianças

e Harder: Quais as principais situações didáticas em que a 

"Abordagem PONTES" vem sendo aplicada? 

Dr.ª Alda Oliveira: Apesar de eu ser da área de música, eu tenho 

pesquisado vários autores 

P

desenvolvimentistas. Neles eu sempre reconheço coisas que eu estou 

dizendo hoje. E como sempre, quando a gente vai criar alguma coisa, não 

sei se isso é criação, também, mas, é uma tentativa de ajudar pesquisas, a 
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gente sempre bebe em fontes passadas, não é isso? E também no nosso 

próprio conhecimento e experiência. Então, eu acredito que as PONTES 

podem ser aplicadas de diversas formas e em vários setores. Eu tenho aqui 

um pequeno texto que eu fiz para fomentar pesquisas, para o nosso grupo de 

pesquisas e aqui nós concluímos que devemos estudar as PONTES em 

diferentes variáveis. Por exemplo, estudar as PONTES em referência à 

tempo, isso em vários setores: Em ensino de instrumento, na formação de 

professores, que é nossa pesquisa atual, e mesmo você como mãe, para se 

aproximar do seu filho, para educar seu filho, você precisa se articular com 

ele. Articular o seu saber com o dele e tentar facilitar essa aprendizagem. Ou 

seja, essas ajudas que a mãe dá, essas ajudas que o professor dá são estas 

articulações são essas costuras que você faz para que a criança, ou jovem 

ossa entender aquele assunto. Essas são as costuras, essas são as pontes, 

PONTES em 

rmos de tempo, do local em que ela se realizou, em termos do aluno - que 

tipo de ponte facilitou aquela aprendizagem pequenininha, ou 

eja, micro-aprendizagem. Quando o professor de instrumento está ensinado 

de desenvolvimento proximal, 

enão, aquele aluno não vai desenvolver significativamente aquela 

p

essas são as articulações. Então nós podemos estudar as 

te

tipo de aluno, o tipo de conhecimentos, interesses, a motivação, a raça, o 

gênero, a classe social, a família, a escola e a comunidade. Pode-se estudar a 

professora, ou o professor: que tipo de professor é aquele. Pode-se verificar 

os conteúdos e repertórios que são ensinados, repertório musical, tipos de 

habilidades desenvolvidas, os tipos de comportamento e etc. Pode-se 

enfocar a avaliação daquele ensino. A Rejane, por exemplo, que está 

fazendo três estudos de caso em ensino de instrumento, ela está estudando 

como aquele 

s

alguma coisa, ou seja, ele está facilitando o conhecimento através dessas 

articulações, ele tem que trabalhar nessa zona 

s

habilidade ou aquele conhecimento. Isso é super relevante de se estudar. 

Cada vez mais eu fico convencida de que o professor, além de ser formado 

para trabalhar, conhecer e desenvolver a habilidade de planejar e dar aula, 

ele tem que estudar e focar nestas transições, ou seja, nas articulações entre 

o planejamento e a realidade de sala de aula e do aluno. Também existem 

outras variáveis como: O tipo da atividade, em termos de representação da 

imagem ou da situação de ensino pelo professor de música, dos tipos de 



 60

saberes que estão em ação dentro daquelas pontes. Estudar também, o que 

está sendo desenvolvido naquelas PONTES em termos de domínio 

cognitivo, afetivo e psicomotor. Estudar também que tipo de valores estão 

envolvidos dentro daquelas pontes, porque cada ator que está dentro daquela 

atividade tem certos tipos de valores. Então, às vezes, quem está analisando 

não sabe que tipos de valores são esses.  Que tipos de valores informam a 

percepção desse artista ou professor durante a realização daquela aula, ou 

daquelas pontes que estão sendo observadas. Analisar que estrutura ou que 

forma tem essa ponte que você está colhendo ali naquele momento. Analisar 

também qual o tipo de realidade sociocultural de sala de aula no momento 

em que estão ocorrendo aquelas pontes. Verificar quais as linhas de 

demarcação dessas realidades, se elas estão justapostas... Então são muitas 

variáveis, e nós aqui não estamos esgotando, que podem ser estudadas, mas 

são variáveis que são relevantes para se observar e analisar as pontes. 

 

Rejane Harder: As pesquisas a partir dessa teoria têm trazido resultados 

relevantes? 

 

Dr.ª Alda Oliveira: A primeira pesquisa que eu fiz para observar pontes foi 

com os mestres de música da cultura popular. Nós entrevistamos vários 

mestres, até mesmo, nem foi para confirmar se existiam pontes ou não, nem 

que tipos eram, mas, mais para observar que tipo de competências, que tipo 

de características esses bons mestres da cultura popular apresentam. Então, 

nos depoimentos desses mestres e dos alunos desses mestres, existiam 

sempre palavras que significavam de uma forma ou outra essas 

características e ações das quais nós estamos falando. Então, a partir da 

cultura popular, nós pudemos verificar que as pontes estão sempre sendo 

feitas, estão sempre existindo. Com uns mais outros menos, mas, sempre 

acontecem. A partir desta primeira pesquisa, veio a segunda pesquisa, na 

qual estamos agora. Eu, pesquisadora, estou procurando observar como a 

"Abordagem PONTES" – e eu chamo de abordagem porque é uma forma de 

abordar a formação do professor. Não é um método, é uma abordagem. E a 

partir dessa abordagem, dessa consciência desses pontos, eu vou olhar se os 

professores focam mais nessas articulações e se isso facilita a formação 
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docente. Então a partir dessa pesquisa, que está ainda em desenvolvimento, 

nosso grupo que se compõe de: Rejane Harder, Angelita Broock, Mara 

Menezes, Flavia Candusso e Zuraida Abud Bastião e ainda de um aluno de 

outro orientador que também está utilizando a abordagem PONTES, que é o 

Raul Costa d'Avila. Então essas pessoas são, como podemos dizer, os 

pioneiros, que estão utilizando essa abordagem como ponto de referência 

para ver o que se desenvolve em termos de articulações pedagógicas em 

situações de ensino-aprendizado. 

Pode-se observar, portanto, que a postura teórica de Alda Oliveira se ba

desenvolvimentistas, em autores que abordam o currículo como ciência crítica

res podem concretizar a construção do currículo crítico na sala de aula. Olive

rado ao longo de sua carreira como docente e pesquisadora, ter tido semp

relacional, centrando suas investigações na realidade histórica, soc

 

seia em 

teóricos , onde 

professo ira tem 

demonst re uma 

postura ial, cultural e 

especialmente, na realidade da sala de aula de música. Para Oliveira (2008), o currículo é visto 

como cu para a 

emancipa uo, porém sem desprezar uma visão reflexiva sobre as conquistas históricas da 

área de conhecimento musical e educacional, em especial dentro da realidade brasileira, direcionando 

essa post

e dos des . 

rrículo-formação, voltado para a consciência crítica, para a humanização e 

ção do indivíd

ura curricular para as oportunidades que se abrem diante da realidade do mercado de trabalho 

afios do crescimento dessa própria área de conhecimento diante do mundo globalizado
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5 ESTU

 

 

rante a 

realizaçã  aulas 

participa acharelado de Instrumento (graduação em violão) 

a Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 

o de 
execução musical, onde o aluno que aprende o instrumento está sendo 
submetido a uma situação permanente de “platéias”, compostas por pessoas 
que já o conhecem, ou seja, indivíduos que já se relacionam com ele de 
forma mais próxima ao seu cotidiano acadêmico. Essas relações de 
proximidade social são como braços que podem acalmar, entender, 
questionar, apoiar e o preparar para outros ambientes, com futuras platéias 
desconhecidas e socialmente mais afastadas do seu contexto sociocultural. 
(ibid., 2008). 

 

No conceito mais acadêmico e tradicional, esta decisão seria analisada como 

uma aula em formato de master class. Porém, à luz do que está sendo estudado no presente 

trabalho, é levado em conta que numa master class tradicional, o professor não convida 

aleatoriamente os colegas do aluno para o assistirem e nem se detém em fazer transições de 

conhecimentos ao longo do processo, entre o aluno em foco e seus colegas. Portanto, neste 

estudo, este simples “convite do professor” pode ser considerado como uma relevante e 

criativa ponte de articulação pedagógica, que pode no futuro deste aluno fazer uma grande 

diferença, principalmente na sua atitude como profissional da arte da interpretação musical.  

DOS DE CASO N.º 01: O PROFESSOR MARIO ULLOA – VIOLÃO 

O texto a seguir consiste na transcrição e análise dos dados coletados du

o de cinco aulas ministradas pelo professor Dr. Mario Ulloa. Destas

ram cinco alunos que cursam o B

n

Ao assistir às cinco aulas ministradas pelo professor Mario Ulloa, esta 

pesquisadora pôde perceber que o referido professor adota o sistema de horários individuais 

para cada aluno, porém, informalmente sempre convida todos os alunos a assistirem as aulas 

de seus colegas.  Essa decisão pedagógica pode ser considerada uma ponte ou articulação 

entre a mera aprendizagem do instrumento e o processo de preparação para o enfrentamento 

da ação de tocar em público, que é segundo vários intérpretes, um dos grandes problemas da 

área de formação instrumental para a profissão de intérprete.  Esta ponte realizada pelo 

professor Mario Ulloa, ao convidar os seus alunos para assistir as aulas dos colegas, de acordo 

com declaração de Alda Oliveira (2008). 

 

Transforma radicalmente a estrutura de ensino em um laboratóri
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Em master classes, em geral o professor ministra a sua aula para o aluno de instrumento 

erante uma platéia convidada, desconhecida do aluno. Caso estejam presentes colegas, é por 

 professor 

lloa tem demonstrado obter bons resultados porque os alunos que assistem às aulas dos 

olegas têm a oportunidade de observar como o professor corrige e ensina o aluno executante. 

É também rele

entimentos de nervoso, ansiedade, 

insegurança en

 os colegas, além de levar os alunos a um contato 

iário com o professor e com o instrumento já que o professor os conscientiza da importância 

de comparecerem às au

Outro as

que cada um deles ded

maneira como o profes

com regularidade por u

observar, o professor aconselhou seus alunos a 

praticar, nos m

disso, de acordo com declaração de um dos alunos do professor Mario Ulloa, este tem um 

p

mero acaso. Ao utilizar esse formato de aula laboratório de execução musical, o

U

c

vante o fato de o professor Mario, em alguns momentos, lançar perguntas para 

o grupo e fazer algumas observações direcionadas a todos. Esse contato direto em forma de 

laboratório entre amigos e colegas prepara emocionalmente, aos poucos, o aluno de 

instrumento, fazendo com que ele trabalhe seus s

tre pessoas que conhece e confia, entre indivíduos do seu cotidiano escolar. 

Durante suas aulas, o professor Mario realça a importância de os alunos sempre terem a 

oportunidade de tocar para um público, o que no caso acontece quando estes, durante as aulas, 

além de serem ouvidos pelo professor têm a oportunidade de tocar para os seus colegas. 

Apesar do professor Mario não nomear o formato de aula como um laboratório 

especial de performance musical, esta pesquisadora toma a liberdade de assim o fazer em 

virtude do relevante contraste de sua estrutura, comparando-se ao formato das master classes 

tradicionais.  Esse formato utilizado pelo professor Ulloa permite promover um maior 

envolvimento entre o aluno executante e

d

las uns dos outros. 

pecto relevante apresentado pelos alunos de Mario Ulloa é o tempo 

ica praticando em seu instrumento, fato que pode ter relação com a 

sor Mario Ulloa ministra suas aulas, incentivando-os sempre a praticar 

m bom número de horas. Em uma das aulas do professor Mario Ulloa 

que esta pesquisadora teve a oportunidade de 

eses próximos aos recitais, por seis a oito horas diárias. A realidade de que 

grande parte dos alunos de violão pratica diariamente em seu instrumento por um longo 

período de tempo pode ser observada na Escola de Música da UFBA diariamente, pois os 

mesmos, além de praticarem nas salas, são vistos constantemente praticando também no pátio 

da escola, onde existem sempre pessoas transitando, freqüentando a cantina da escola ou 

conversando. Esse resultado pode ser relacionado à forma de cobrança desse estudo pelo 

professor Ulloa, que além de objetivar resultados em termos de execução musical, pergunta ao 

aluno quanto tempo este estudou e, geralmente, diz que esse tempo precisa aumentar. Além 
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“sensor de estudo” que o torna, de acordo com esse aluno, capaz de saber se um aluno estudou 

ou não só pelo olhar desse aluno. 

Esse incentivo e interesse do professor em relação à prática de seus alunos é 

considerado como uma ação docente importante por Hallam (1998), Harder (2003) e Santiago 

(2001). 

 

 

5.1 O Aluno Rodrigo 

 

 

É apresentada aqui a aula ministrada pelo professor Mario Ulloa ao aluno 

Rodrigo, que durante o período em que a referida aula foi observada, cursava o primeiro ano 

da Graduação em Instrumento – Violão, na Escola de Música da Universidade Federal da 

Bahia. 

mprimenta o professor e os colegas. Após 

algum

 

 

5.1.1 Transcrição da aula 

 

 

Rodrigo entra na sala de aula e cu

as conversas preliminares, Rodrigo tira o violão do case, se senta e 

começa a tocar o “Estudo nº. 1” de Leo Brouwer, uma peça que ele escolhe.  

 

 
 

 

 

 

 

 

Ex. 1 – Excertos de “Estudios Sencillos” Nº1 de Leo Brower 

 

 

A certa altura, o professor o interrompe e diz: 
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 uma respiração (o professor faz no ar um desenho 

dizer numa frase (o professor repete o mesmo gesto). Por 

exemplo, ao dizer: “hoje vamos todos brincar no parque”, 

esse conceito de frase que parece simples e banal é muito 

portante para nós, porque se você tem em mente que 

constantemente você está respirando (o professor canta uma 

frase, exemplificando, e faz o mesmo gesto feito 

do que você está dizendo e, principalmente, você tem tempo 

pra pensar no que está à frente. Mas, se você só vai 

acompanhando a nota que você está tocando, possivelmente 

ão vai chegar com clareza onde você deseja. É como se 

você estivesse dirigindo (o professor faz um gesto, como se 

estivesse ao volante de um carro) olhando aqui, para baixo e 

próxima frase que vem aí na frente. Você pode visualizar um 

 

O aluno começa a tocar novamente a peça e o professor vai fazendo uma 

curva no ar com a mão direita num gesto que indica o desenho de uma frase. 

e aqui”. Em seguida faz um 

gesto com a mão para o aluno continuar. E pela segunda vez, ao final da 

– Vamos trabalhar aqui um pouco esse fraseado. Com a 

duração de

com a mão direita em forma de um arco) mais ou menos, 

você toca um conjunto de notas que seria o que você pode 

im

anteriormente), se você toca respirando acompanhando o 

desenho da linha você facilita várias coisas: primeiro a 

audição. Quem está ouvindo tem uma compreensão melhor 

você n

não vê a sinaleira que está na frente. Tem que automatizar a 

condução das vozes para que você tenha uma visão de longo 

alcance. E isso lhe facilita muitíssimo quando você chegar na 

pouco mais atrás para que em frações de segundo você tenha 

capacidade de tocar o que vem em seguida. Por exemplo, 

você fez uma parada aqui no meio que foi falta de visão de 

longo alcance. Isso é típico. Então, vamos fazer da seguinte 

forma: Você vai tocar e em cada frase faz uma parada 

importante, exagerada. 

Quando a frase termina o professor diz: “par
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próxima frase 

exercício é fei

por parte do 

aplicando-o na

professor. O p

 

 

O aluno hesita

 

 

E o professor M

 

 

O aluno respon

 

 

O professor percebe que está obtendo o interesse por parte do Rodrigo em 

o professor diz: “pára” e em seguida: “continue”. Esse mesmo 

to até a frase número quatro, havendo uma resposta positiva 

aluno que demonstra ter compreendido o conceito de frase 

 prática quando destaca cada frase da maneira indicada pelo 

rofessor Mario continua sua aula dizendo para Rodrigo: 

– Ok? Então, nós temos quatro frases. Eu quero que agora 

você invente, se dê a liberdade de brincar com cada uma 

dessas frases com dois parâmetros: Primeiro o parâmetro 

timbre. Eu quero que você experimente timbres, pelo menos 

uns dois diferentes, em qualquer situação. O outro é o 

parâmetro de dinâmica, uma dinâmica, digamos, de contraste: 

Forte e fraco. Diga-me mais ou menos o que você deseja 

fazer agora com as quatro frases? 

: 

– Fazer... 

ario continua: 

– Você tem essas duas frases (gesto com dedos das mãos) que 

são espelho uma da outra. E então, o que você sugere fazer 

com a primeira e a segunda? 

de: 

– A primeira vou fazer forte e mais staccato... 

relação aos contrastes de dinâmica entre as frases e instiga um pouco mais o 

aluno: 

 

– A primeira então é forte. E a segunda? 
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O aluno responde: 

 

– Mais fraco... 

 

O professor Mario diz então: 

 

 

E o aluno com

 

 

O professor Mario continua a questionar o aluno: 

– Depois, e a terceira? 

 

 o aluno responde: 

– Fortíssimo! 

 

Agora o profe

assimilou da conversa passando para a prática: 

mos lá! 

 

O aluno volta em cada frase 

nquanto o professor volta a fazer gestos com a mão direita indicando as 

 pouco mais: 

– Vamos começar por partes, primeiro vamos trabalhar só 

com a dinâmica: A primeira frase forte... 

pleta: 

– E a segunda fraca. 

 

E

 

ssor Mario vai verificar junto com seu aluno o quanto este 

 

– Va

 a tocar utilizando dinâmicas contrastantes 

e

frases e outros gestos corporais indicando a dinâmica. Após o aluno haver 

conseguido tocar as frases com contrastes de dinâmica o professor Mário 

pede um

 

– Agora com timbres. 
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O aluno toca novamente experimentando novos timbres para as frases 

cadas. Continuando a aula, o professor solicita ao aluno Miguel, que até o 

momento estava apenas no papel de espectador, para participar dando 

lgumas opiniões: 

– Muito bem. Miguel faça um favor pra mim: Você pode 

r ao Rodrigo, o professor Mario diz: 

imeira frase e depois eu vou fazer uma 

pergunta, toque uma vez, só uma vez a primeira frase. 

 

 aluno toca a frase solicitada e o professor Mario diz: 

 

– Obrigado, agora você pára. 

 professor dirige-se então a Miguel, o outro aluno dizendo: 

 

– Agora, você presta atenção na mão esquerda dele e faça 

drigo? 

E mais uma vez o professor se dirige ao aluno Rodrigo dizendo: 

 

– Você tem alguma sugestão, alguma crítica ou qualquer 

ve o que ele faz: 

to

a

 

ficar mais perto aqui, com a cadeira. Sente ao lado dele 

(Rodrigo). 

 

E voltando a se dirigi

 

– Você vai tocar a pr

O

 

O

algum comentário. Se você fosse professor dele, qual 

sugestão que você teria para o Ro

 

– Toque agora. 

 

O aluno toca novamente as frases que já vinha tocando desde o início e o 

professor pergunta a Miguel: 

 

questionamento? Obser
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E voltando-se para Rodrigo o professor diz: 

 

– Você vai tocar só Ré e Fá#. Comece do início da frase e eu 

lhe digo quando parar. 

Rodrigo toca e

 

 velocidade que você quiser. 

em determinado 

omento o professor Mario o interrompe: 

 

e Rodrigo ainda no 

rmato da última posição tocada e voltando-se para Miguel diz: 

 

– Ele vai tocar o Fá# aqui, olhe que o dedo está bem próximo. 

implantado aqui (faz gesto com as mãos mostrando os dedos 

 

Em seguida, d

 região em 

que você vai tocar porque a margem de erro é menor. Por 

u atingir este ponto aqui, a intenção é que o 

dedo esteja próximo, pois, quanto mais distante estiver mais 

ostra ao aluno como por os dedos, segurando os dedos do 

aluno e coloca

 

 

 em seguida o professor Mario diz: 

– Agora, na

 

Rodrigo toca novamente no andamento escolhido e 

m

– Pára! Mantenha a posição em que você está! 

 

O Professor aponta para os dedos da mão esquerda d

fo

Depois ele vai tocar o Mi, mas ele tem o dedo aqui, 

no violão). 

irigindo-se ao Rodrigo o professor diz: 

 

– A idéia é você manter o dedo o mais próximo da

exemplo, para e

chance eu tenho de não acertar. Trabalhe para isso. 

 

 O professor m

ndo-os nas cordas do instrumento e dizendo: 
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– Sinta os dedos antes de começar. Digamos, você formata a 

O professor fa

o aluno deverá fazer e fala para Rodrigo: 

O aluno toca elação à posição da 

ua mão esquerda e o professor Mário diz então: 

il assim? Agora toque da forma 

anterior, toque como antes. 

 

 aluno toca da maneira como estava tocando antes e afirma: 

E o professor M

 

 

 então, o professor pede para que Rodrigo continue tocando, dizendo: 

– Vamos lá! 

 

Rodrigo volta 

alguns minuto

 

itar erros.  

Por exemplo: eu quero que você toque a nota Lá, esse Lá com 

qui (demonstra 

novamente). 

mão para isso. 

  

z com seus próprios dedos um gesto indicando a posição que 

 

– Agora comece a tocar. 

 

seguindo as instruções do professor em r

s

 

– Viu como ficou mais fác

O

 

– Bem mais difícil. 

 

ario complementa: 

– É, estava pior antes. 

E

 

a tocar procurando seguir as instruções do professor. Passados 

s o professor Mário diz: 

– Ok! Agora, um outro assunto importante para ev

o dedo assim (demonstra no violão).  Agora quero que você 

toque nessa mesma corda um Fá a
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O aluno toca duas vezes e não acerta. O professor corrige prontamente e 

de que ele treine um pouco as posições corretas: 

Fá. Faça quatro vezes. 

Rodrigo toca d rofessor e este diz: 

 é (mostra simulando um 

violão nas mãos): Manter o dedo posicionado e (enfatiza com 

tos), como geralmente se faz. Do 

que se trata então: É a mesma idéia de você prever o que vem 

onta do carro. 

Você tem que ver tudo o que pode acontecer lá na frente. 

m é importante que você pratique e não 

fique com a cabeça aqui colada no braço do violão. Toque de 

e (levanta e se posiciona atrás do aluno 

segurando nos ombros do mesmo) e fique com a coluna reta. 

aço esquerdo agora. Fique olhando um 

ponto lá no centro. 

 aluno toca procurando seguir as instruções do professor e então o 

professor Mar  animada diz: 

 aluno volta a tocar e quando termina o professor diz: 
 

 meia página. É muito fácil. 

pe

 

– Isso, novamente o Lá e o 

 

a maneira indicada pelo p

 

– Ok. O erro começa quando você acompanha os movimentos 

do dedo. O que você deve fazer

um gesto próximo aos olhos) você olha o ponto que você vai 

e não assim (mostra com ges

a frente e não dirigir olhando para aqui “pra” p

Quanto a isso també

novo a primeira fras

Não olhe para o seu br

 

O

io, de maneira

 

– É isso!  De novo assim, soltando mais os ombros. 

 

O

– Só isso. Quanto estiver praticando, pegue um tempinho por 

dia para ficar estudando reto, com o corpo reto e não 

inclinado, ok? Então fica combinado: Você tem dez dias. 

Cada estudo é
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O aluno tece um comentário a respeito das dificuldades que está tendo em 

relação ao andamento: 

 

– É muito pouco tempo para eu fazer em dois. Tem dois deles 

que é pra fazer em um. 

 professor Mario diz: 

 

 

O aluno acena

cadeira para as

 

 

5.1.2 Ponto de vista 

 

 

Utilizando como parâmetro para a análise desta aula, bem como das outras 

aulas ob  pôde 

observar idente a preocupação do professor em 

desenvolver a Expressividade do aluno. O professor vai estabelecendo articulações sucessivas 

entre o aluno e alguns a do, a dinâmica e a 

diversidade de timbres. Durante toda a aula o professor demonstra domínio dos aspectos 

musicais

O professor estabelece uma articulação entre o aluno e a idéia de frase quando 

diz: 

e uma 
ma de 

a o que 
repete o mesmo gesto). Por 
 no parque’, esse conceito de 

 

O

– É verdade... Mas, preste atenção, por favor. Acho que você 

já tem todas as condições de fazer e prestar atenção à 

dinâmica que o compositor pede.  Há uma quantidade 

importante de indicações além das notas na partitura que você 

deve considerar. 

 afirmativamente com a cabeça, levanta e se assenta em outra 

sistir a aula do seu colega Miguel. 

da pesquisadora – análise da aula: 

servadas, a “Abordagem PONTES” (OLIVEIRA, 2001), esta pesquisadora

 que na primeira parte da aula fica ev

spectos musicais por ele apresentados como o frasea

 trabalhados, bem como a Positividade. 

Vamos trabalhar aqui um pouco esse fraseado. Com a duração d
respiração (o professor faz no ar um desenho com a mão direita em for
um arco) mais ou menos, você toca um conjunto de notas que seri
você pode dizer numa frase (o professor 
exemplo, ao dizer: ‘hoje vamos todos brincar
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frase que parece simples e banal é muito importante para nós, porque e você 

 

e falada o professor leva o aluno a 

estabelecer uma conexão entre as duas idéias, articulando uma idéia já conhecida do aluno, ou 

seja, a frase falada, com

fazer com que o mesmo en

Quando o professor faz uma analogia entre o aluno dirigir um carro e olhar 

mais adiante sem  à frente com o ato de tocar uma peça observando 

os próximos compassos, buscando com

estabelecendo uma ponte entre um rigir um 

carro – e a aquisição de conhecim

perceber começo e fim , 

1998). 

Após o professor observar que a idéia de frase já foi interiorizada pelo aluno, já 

mesma começa e ond

com novos a bres e a dinâmica. 

essas frases com dois parâmetros: 
Primeiro o parâmetro timbre. Eu quero que você experimente timbres, pelo 
menos uns dois diferentes, em qualquer situação. O outro é o parâmetro de 
dinâmica, uma dinâmica, digamos, de contraste: Forte e fraco. Diga-me mais 

 

tar-se à zona de desenvolvimento proximal 

desse aluno e

retativos ao longo do processo de aprendizagem. 

Na segu

como: A posição da m

fornece também instru

tem em mente que constantemente você está respirando. 

Ao relacionar a frase tocada à fras

 a idéia da frase musical que está apresentando ao aluno, procurando 

tenda essa nova idéia. 

pre, observando o que vem

preender e definir os inícios e finais de frase, ele está 

 conhecimento do cotidiano do aluno – ou seja, di

ento e habilidades no instrumento – ou seja, levar o aluno a 

 e ressaltar cada frase enquanto toca (OLIVEIRA, 2005; HALLAM

que o mesmo vem executando com correção cada frase, demonstrando que percebe onde a 

e termina, o professor articula com o aluno a idéia das frases musicais 

spectos expressivos a serem trabalhados: os tim

 

Então, nós temos quatro frases. Eu quero que agora você invente, se dê a 
liberdade de brincar com cada uma d

ou menos o que você deseja fazer agora com as quatro frases? 

Através das palavras ditas acima o professor dá ao aluno a liberdade de 

experimentar novos timbres e padrões de dinâmica para então estabelecer como poderá ser a 

sua interpretação daquelas frases. O professor, ao fazer as perguntas ao aluno sobre as quatro 

frases, percebe que está obtendo o interesse por parte do Rodrigo em relação aos contrastes de 

dinâmica entre as frases e desenvolve gradativamente o processo articulatório de instigá-lo 

um pouco mais, até que vai conseguindo conec

 assim, possibilitar que o próprio aluno vá solucionando os problemas 

interp

nda parte da aula, o professor se concentra em questões técnicas tais 

ão esquerda do aluno e a postura corporal do mesmo. O professor 

ções para a prática solicitando que o aluno toque um trecho quatro 
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vezes com a posição 

ANTIAGO, 2006). O

violão e o de d

va do aluno para o problema abordado. 

la, bem como no trato com o aluno. Um exemplo de como o professor consegue ir 

conduzindo o 

 carregado que 

ossui por ser natural de Costa Rica. A gestualidade performática bastante natural do 

professor é instrumenta

das relações que são im

ele verifica através da

tensão e relaxamento 

latéia composta pelos colegas, entre os dedos e as dificuldades técnicas a serem vencidas 

durante o pro

 como a sua postura 

corporal. É po

correta da mão esquerda (JORGENSEN, 1997; HALLAM, 1997a ; 

 professor volta então a fazer uma articulação entre o ato de tocar S

irigir um carro, procurando levar o aluno a pensar que deve olhar sempre mais 

à frente, dessa vez se referindo ao posicionamento dos dedos que devem estar sempre prontos 

para os próximos acordes. Para Oliveira (2008) este tipo de ponte usa a metáfora como 

estratégia de aproximação para uma solução criati

Já quase ao final da aula, o professor fornece mais instruções quanto à 

dinâmica, e estabelece novas articulações entre o aluno e os aspectos interpretativos da 

música dizendo para este considerar o que está envolvido em executar uma partitura além da 

simples execução de notas. Dessa maneira o professor volta a abordar questões relacionadas à 

Expressividade, o que já havia sido trabalhado no início da aula. 

A Naturalidade do professor está implícita na maneira como a aula se 

desenro

aluno à aprendizagem, seja através de seus gestos ou de sua fala de maneira 

natural, é o momento da aula em que o professor está ensinando a respeito de frases musicais 

e em seguida a respeito da dinâmica. A naturalidade do professor pode ser notada também na 

facilidade que este tem em se comunicar com o aluno, apesar do sotaque ainda

p

lmente apropriada ao ensino do violão, pois ele observa quais os tipos 

portantes para a aprendizagem daquele aluno em particular, ou seja, 

 sua grande vivência instrumental, as distâncias e relações de força, 

entre as partes do corpo e o instrumento, entre o instrumentista e a 

p

cesso de aprendizagem.  Portanto, é essa grande vivência já internalizada e 

natural do professor Ulloa que lhe permite uma capacidade de articulação pedagógica 

excelente e propícia para fazer pontes mais seguras, certeiras e naturais que facilitam 

sobremaneira a aprendizagem dos seus alunos, mesmo com todos os tipos de problemas 

específicos e idiossincráticos que lhes são peculiares. 

O professor demonstra também um profundo senso de Observação, verificando 

durante toda a aula a maneira como o aluno está tocando, como cada uma de suas mãos está 

posicionada, o som que o aluno tira do seu instrumento musical, bem

ssível notar, na observação da aula, como o senso de observação do professor o 

leva a conduzir o aluno a uma aprendizagem significativa em relação a uma habilidade no 

instrumento. 
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Durante todo o período em que transcorreu a aula o professor demonstrou sua 

Positividade no trato com o aluno não dando qualquer indício de dúvida quanto ao fato de que 

o aluno iria aprender cada um dos conceitos ou habilidades por ele ensinados. É possível 

também identificar a atitude positiva do professor durante a aula quando este, após o aluno 

tocar de maneira acertada, seja uma frase, ou apenas uma posição, utiliza expressões 

animadoras tais como: “Ok!”, “Isso!”, “Vamos lá!”, ou mesmo: “Viu como ficou mais fácil 

assim?”. A po

a atitude do aluno que fica 

atento às instru

u efetuar articulações entre o 

aluno

lha facilmente com essa consciência de frase, o violão não, o 

sitividade do professor pode ser também notada na maneira como o mesmo 

fornece explicações de forma animada, conduzindo o aluno a dar cada vez um passo maior em 

direção à aprendizagem. Através da sua positividade, enquanto utilizando o elogio como 

reforço positivo, o professor estabelece conexões entre o que o aluno já conseguiu aprender e 

o que ele ainda pode aprender. Essas articulações se refletem n

ções do professor e consegue melhorar sua performance no transcorrer da aula. 

O fato de o aluno tocar melhor após cada nova explicação do professor 

demonstra que através de suas articulações pedagógicas, ou seja, através de sua técnica 

pedagógica (Técnica Competente) o professor consegue ir alcançando seus objetivos 

relacionados à execução instrumental deste aluno, tanto em relação aos aspectos técnicos 

como em relação aos aspectos expressivos. 

De acordo com a observação desta pesquisadora o aluno obteve um bom 

progresso em sua performance, tanto em questões técnicas como expressivas, se comparadas 

as primeiras performances do aluno no início da aula com as realizadas após o trabalho junto 

com o professor. 

 

 

5.1.3 Ponto de vista do professor – entrevista com o professor Mario 

 

 

Rejane Harder: Nessa aula do Rodrigo, em especial, quais foram seus 

principais objetivos (ou seja, você procuro

 e quais aspectos musicais)? 

 

Professor Mario: Eu não me lembrava, já faz muito tempo que a gente 

trabalhou isso, mas não é uma coisa nova. Na verdade todos os alunos 

passam por esse tipo de trabalho. O violão não é um instrumento que 

traba
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violon

segun

se o aluno não consegue fazer cem por 

cento

ista do aluno – questionário aplicado com Rodrigo 

Mario, ou 

seja, as características dele como professor? 

uropa. A limpeza de som assim como 

volume e dinâmica precisam ser trabalhados com o máximo 

 

ista, porque não tem arco e também não tem que soprar. Então há uma 

tendência a pensar na nota como sendo "ataque", mas isso não é muito 

musical. Então é preciso colocar essa consciência de conduzir frases, ou 

períodos, ou trechos. Eu creio que esse foi o objetivo 

 

Rejane Harder: Você acredita que o Rodrigo alcançou esse objetivo 

durante essa aula? 

 

Professor Mario: As aulas, se você reparou, não são aulas compridas. São 

normalmente aulas curtas visando um conhecimento suficiente por aula para 

que o aluno não fique “louco” com o excesso de trabalho, para que não seja 

uma quantidade exagerada. Como são aulas mais curtas e mais seguidas: 

das e quartas, por exemplo, ou segundas e quintas, o aluno vai para 

casa e traz o resultado daquilo. No caso do Rodrigo, se o que a gente 

trabalhou foi isso, certamente na aula eu cobrei dele que fosse capaz de pelo 

menos fazer aquela frase com cara de frase e não com cara de notas soltas. 

Eu acho que esse é o caminho e 

, um por cento a mais a cada aula já é alguma coisa. 

 

 

5.1.4 Ponto de v

 

 

1] Quais as principais características pedagógicas do professor 

 

O professor Mario é extremamente exigente e segue os 

padrões europeus visto que ele estudou na Alemanha e em 

outros países da E

de detalhes. A peça, ao final de um longo trabalho, deverá 

estar 130% perfeita para que em caso de apresentação o aluno 

apresente pelo menos 100% de segurança ao tocá-la.
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2] Na aula transcrita (acima): 

a) Em sua opinião quais foram os principais objetivos do professor 

Mario? 

 

 

ca violonística comigo e após este trabalho, que durou 

aproximadamente dois meses, ele me passou uma série de 

 

 

s sob o 

ponto de vist fessor, bem como do ponto de vista 

o aluno, fazendo um cruzamento destes dados, a partir do qual, foi possível chegar às 

seguintes conclusões. 

Com res usicais 

principais o professor p  aluno 

concordam que este fo arte do 

aluno. 

Já quan ofessor 

durante a aula, esta pe rofessor também 

ositiva, com a ressalva de que o aluno leva para casa para estudar o que foi ensinado em sala 

Naquela época, o professor Mario estava trabalhando muita 

técni

peças para exercitar a musicalidade e aplicar as técnicas 

estudadas.

b) Você acredita que ele conseguiu alcançar seus objetivos com você 

na referida aula (ou seja, sua performance melhorou, por exemplo)? 

Sim... O processo é dividido em etapas e através destas etapas 

o aluno evolui gradativamente. Muitas vezes não sentimos a 

evolução, pois, o processo é de longa duração, mas esta 

evolução acontece. 

 

 

5.1.5 Cruzamento dos dados 

 

 

Após a apresentação dos dados coletados, são apresentadas as análise

a desta pesquisadora, do ponto de vista do pro

d

peito ao principal objetivo da aula, ou seja, quais aspectos m

rocurou articular com o aluno, esta pesquisadora, o professor e o

i o desenvolvimento da musicalidade e expressividade por p

to ao aluno ter correspondido ou não às expectativas do pr

squisadora acredita que sim, sendo a resposta do p

p
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e posteri sta do aluno Rodrigo é que ele também acredita que 

m, que os objetivos foram alcançados, mas acrescenta que há a necessidade de um processo 

gradativo de

 

5.1.6 Principais cara

 

 

Ao ser questionado a respeito das principais características pedagógicas que ele 

vê em seu professor, o aluno Rodrigo deu a seguinte resposta: 

uropeus 
peza 

s com o 
máximo de detalhes. A peça, ao final de um longo trabalho, deverá estar 
130% perfeita para que em caso de apresentação o aluno apresente pelo 

 

Essas características referentes ao

estão em sintonia com algum gem PONTES”, principalmente 

 a Observação e a Sensibilidade. O professor demonstra seu senso de observação quando 

ada em cada detalhe, o que ele observa enquanto o aluno está 

usical ao perceber se existe limpeza de som, 

e e a dinâmica estão a contento, por exemplo, conforme declara Rodrigo. O 

bém a sua Positividade ao acreditar no potencial do aluno exigindo 

 tempo de trabalho traga a peça estudada com o maior nível de 

5.2 O Aluno Miguel 

ministrada ao aluno

Graduação em Instrum

ormente traz resultados. A respo

si

 observação e avaliação sobre o desenvolvimento da performance. 

 

cterísticas pedagógicas do professor 

 

O professor Mario é extremamente exigente e segue os padrões e
visto que ele estudou na Alemanha e em outros países da Europa. A lim
de som assim como volume e dinâmica precisam ser trabalhado

menos 100% de segurança ao tocá-la. 

 professor Mario, apontadas por Rodrigo 

as das características da “Aborda

com

exige que a peça esteja trabalh

tocando. Demonstra também sua sensibilidade m

e se o volum

professor demonstra tam

que este aluno, após um bom

perfeição que for possível. 

 

 

 

 

A segunda aula do professor Mario Ulloa observada por esta pesquisadora, foi 

 Miguel, que no período da observação cursava o segundo ano da 

ento – Violão na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 
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5.2.1 Transcrição da aula 

 

 

Miguel chega perto do professor já comentando a respeito da prática que 

 

– Professor, eu acho que consegui consertar algumas notas 

O professor Mario responde: 

 

 

Em seguida o 

 

 

 

 

 

 

realizou em casa. Ele diz: 

que estavam erradas e os saltos, a primeira parte... 

 

– Ok! 

professor pergunta: 

– E esse banco está bom pra você? 

 

E o aluno diz: 

 

– Sim. 

 

O aluno senta, arranja a partitura na estante e começa então a tocar o 

“Estudo em Lá Maior” de Matteo Carcassi.  

 
Ex. 2 – Excertos do “Estudo em Lá maior” de Matteo Carcassi 
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Alguns minutos depois, quando a dinâmica muda para piano o professor 

e referindo à marcação do tempo pelo 

aluno, o professor diz: 

 

 aluno volta a tocar marcando o tempo com um dos pés. Quando ele para 

de tocar o prof

 

– Como se sente? 

 o aluno responde: 

 

– Um pouco mais seguro. 

 professor reforça a pergunta a partir da resposta do aluno: 

 

– Mais seguro? 

 o aluno confirma: 

 

– Sim. 

 

 

 aluno toca novamente e após algum tempo o professor diz: 

passa a marcar a pulsação. Então, s

– Pode bater. 

 

O

essor olha para ele com atenção e pergunta: 

 

E

 

O

 

E

 

O professor então comenta: 

– Está bem melhor, na verdade. Voltemos do início.  

 

O aluno recomeça a tocar do início e o professor o interrompe: 

 

– Ok! De novo. 

O
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– Ok! Você sabe que com a mão direita os dedos tocam 

exatamente nas mesmas cordas. Toque só a mão direita. 

 

O aluno toca apenas a parte da mão direita. O professor, ainda não satisfeito 

com o resultado, diz para Miguel: 

sempre. Você faz 

isso ó (e toca, mostrando a maneira como o aluno estava 

éia de que eu vou acertar esses três 

pontos assim (mostra com gestos), então ao invés de fazer 

ostrando ainda 

com gestos). A margem de erro é muito grande. Não faça isso 

o no violão novamente). Faça isso 

(exemplifica com a maneira de tocar que considera como 

). Convence?  Vá novamente. 

O aluno volta a tocar e o professor vai dizendo: 

próximo à corda. É preciso estudar bastante 

assim. 

 

 professor pega o violão e toca para exemplificar para Miguel. Em 

aneira como 

le (o professor) tocou. O aluno toca procurando imitar o professor e dessa 

vez sua perfor ento do professor. O professor então 

rocura levá-lo a automatizar a maneira correta de tocar solicitando que ele 

mesmo trecho 

iversas vezes e em um dado momento o professor Mario diz: 

 

 

– Olhe o que você está fazendo (pega o violão do aluno e 

começa a tocar): Esses dedos vão tocar aqui 

tocando). 

 

E continua: 

 

– É como se eu tivesse a id

isso, você faz assim ó: Toca, toca e toca (m

(mostra tocand

correta

 

 

– Isso! Bem 

O

seguida, solicita que o aluno toque novamente reproduzindo a m

e

mance parece estar a cont

p

pratique naquele momento por várias vezes. O aluno toca o 

d
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– Observe os três (referindo-se aos dedos no violão). 

 

 aluno volta a tocar. O professor se volta para ele e diz: 

ue a mão só se mova o necessário 

(demonstra para o aluno tocando no violão). Assim e não 

 

O aluno volta 

 

– Não. Assim você está levantando os dedos. Faça com os 

dedos: “Tchan, tchan”. (Posiciona os dedos da mão direita do 

aluno no violão e pede que ele toque). 

 

O Aluno toca

segurando os d

 

 

O aluno toca m r diz: 

e ao dedo no violão) porque 

nesse caso você não usa. 

  

O aluno segue tocando e o professor tece mais um comentário: 

O

 

– Atenção para q

daquele jeito. 

a tocar. Em uma certa altura o professor o interrompe e diz: 

 enquanto o professor segura seus dedos na posição. Ainda 

edos do aluno o professor comenta: 

– Não precisa ser tão rápido. 

ais uma vez e quando pára o professo

 

– Isso, agora tira esse (referindo-s

 

– Isso! Agora sem cortar as notas...  

 

Após o aluno terminar de tocar o professor Mario diz: 

 

– Isto! Muito bem! Bom, agora é trabalhar com a esquerda. 

Pense em duas coisas agora, mas, faça primeiro três vezes um 

acorde só. 
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O aluno toca p ão: 

edos e conduz a 

dinâmica com as mãos) Vai, três vezes. Continua. Isto! Isto! 

 

O aluno então 

E o professor M

 

– Isto! Muito bem! Agora, qual a segunda coisa a fazer? 

 

 aluno demonstra tocando no violão e o professor fala: 

– Isso! Tente antecipar e saber que estes dois (referindo-se 

  

 aluno toca novamente e ao terminar o professor, parecendo bastante 

retira a mão esquerda do 

aluno do violão e balança em direção ao chão), relaxa. Pense 

vezes. Quanto menos 

movimentos desnecessários você fizer maior precisão você 

 

E o aluno com

ara ele o acorde três vezes e o professor Mario diz ent

 

– Observe sua mão direita. (estala os d

Agora, com os dedos você pode ter cuidado aqui... 

pergunta: 

 

– Eu poderia fazer de que forma?  

 

ario responde: 

– Você que sabe, não tem problema. 

 

O aluno volta a tocar e o professor se entusiasma: 

 

O

 

aos dedos) vão estar aqui perto. 

O

animado comenta: 

 

– Isso. Muito bem! Solta um pouco (

no que você fez e trabalhe isso várias 

vai ter ao tocar. 

pleta: 
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– Provavelmente menos erro. Menos tendência a erro. 

 

Professor Mar

 

ando o aluno para o professor Mario diz: 

os e não puxar “pro” alto 

(faz gesto com as mãos). Agora, só a mão direita. 

 aluno toca apenas com a mão direita e o professor Mario se entusiasma: 

 

– Isso, isso! 

 aluno toca mais um pouco e pára de tocar para dizer: 

 

– Difícil se concentrar em tudo... 

 professor o motiva dizendo: 

 

s! 

– Isso, muito bem!  (e aponta um trecho na partitura): Toca 

 

Miguel volta a

marcando o ri

Em determinado trecho aponta para a partitura e faz um rallentando ao 

antar as duas notas finais da peça. Então o professor solicita que o aluno 

 aluno toca, agora sem a interferência do professor. 

rofessor Mario: 

io: 

– Claro! Agora de novo. 

 

O aluno volta a tocar e qu

 

– Isso. Lembre-se de fechar os ded

 

O

 

O

 

O

– Isso! Vá em frente agora, vamo

 

O aluno continua tocando a peça. Quando termina, o professor diz animado: 

 

desse pedaço aqui. 

 tocar e enquanto isso o professor vai solfejando as notas e 

tmo para o aluno com o estalar dos dedos enquanto este toca. 

c

toque novamente e o

P
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– “Ta” bonito mesmo! Bem melhor tudo, viu Miguel? Muito 

is tranqüilo. Estude agora a coordenação de dedos em 

movimentos curtos e rápidos. Por exemplo, isto: (pega o 

nstra). Com todos os dedos para 

estimular a reação imediata (continua demonstrando). Assim: 

 coisa da 

velocidade.  

 

Então o profes

O aluno respon

O professor M  pergunta: 

do esse? 

O aluno responde que sim e o professor Mario diz então: 

para preparar e me mostrar na segunda-feira. Não pare de 

nte? (Pergunta sorrindo e demonstrando 

entusiasmo). 

continua a falar, avaliando: 

ma

violão do aluno e demo

Rápido, lento e muito rápido. Estude todos os dias a

sor pergunta: 

 

– Miguel, quantos estudos você está fazendo destes? 

 

de: 

 

– Fiz esse e mais dois... 

 

ario, mostrando um outro exercício

 

– Você passou to

 

 

– Você tem agora a próxima semana que eu estou viajando 

estudar isso, e cada dia eu quero vê-lo tocar com mais 

firmeza. Está conte

 

E o aluno diz: 

 

– Estou. 

 

Então o professor 



 86

 

– Está melhor, “né”? 

orda: 

 

– Sim 

 

E o aluno conc

  

O professor faz então uma pergunta a respeito da atividade musical 

xtraclasse que o aluno desenvolve. 

– E o rock? 

 aluno responde: 

– Firme e forte. 

 

guntando, demonstrando interesse: 

– É? O que você toca? Guitarra? Toque aí pra gente ver o que 

 

E o professor M

 

monstração curta. 

 trecho de um rock e diz: 

how agora... 

e

 

 

O

 

E o professor continua per

 

você faz. 

 

O aluno diz, meio sem jeito: 

 

– “Poxa” Mário, é difícil, assim... 

ario insiste: 

– Faça uma de

 

O aluno toca então um

 

– Eu fiz s

 

E o professor Mario pergunta: 
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– Quando? 

 

Aluno: 

 

ingo. 

– Onde? 

  

Aluno: 

– No Teatro Sitorne, ali no Rio Vermelho. 

 

rofessor Mario: 

– Ah, no Teatro Sitorne! (bate palmas para o aluno e os 

 

 Aluno Miguel avisa que irá sair. O professor consente e avisa os outros 

e Miguel: 

o Rio Vermelho... 

Miguel): 

 

 

5.2.2 Ponto de vista da pesquisadora – análise da aula 

 

– Dom

 

Professor Mario: 

 

 

P

 

outros alunos que estão assistindo à aula aplaudem também). 

O

alunos do próximo concerto d

 

– Domingo tem concerto de rock n

 

Outro aluno (dirigindo-se ao 

 

– Que tipo você toca? Metal? 

 

Miguel afirma que sim, se despede e sai da sala. 
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Na aula ministrada ao aluno Miguel o professor colocou a ênfase em 

estabelecer articulações entre o aluno e alguns aspectos técnicos do estudo que o mesmo está 

executando (HALLAM, 2006). Sendo assim, foram trabalhados o ritmo, a posição dos dedos 

e a utilização da mão esquerda e da mão direita. Foi possível observar que o aluno levou 

algum tempo para con finalmente passou a obter bons resultados, tocando com 

um ritm elhorar a posição das mãos e a maneira de colocar os 

dedos nas cordas do violão. 

Durante esse trabalho, a principal característica demonstrada pelo professor foi 

a Positividade. Em nen ento o professor deixou de demonstrar fé na capacidade de 

aprender desse aluno, apesar de o aluno demonstrar algumas dificuldades iniciais.  Com o 

professor voltando após cada erro a ensinar mais uma vez, utilizando sempre expressões 

otimistas tais como: “Isso! Muito bem!” E ainda: “Ta bonito mesmo! Bem melhor tudo, viu 

Miguel? Muito mais tra dos positivos. 

Ainda em relação ao ensino dos aspectos técnicos apresentados acima, o 

professor demonstra sua Sensibilidade ao articular os momentos ou situações ótimas do aluno 

com a aprendizagem de conhecimentos e habilidades musicais por parte do mesmo. Para tanto 

o professor leva em co o mais 

seguro e confortável e rática, a 

sensibilidade do professor é demonstrada claramente através das perguntas que ele faz ao 

aluno em , “Está 

seguro?”

Analisando este exemplo, o relacionamos com o referencial teórico associado à 

técnica pedagógica. De

 

a relevante para as pontes, que é a 
capacidade de elaborar criativamente uma estrutura de perguntas, ações e 
exercícios práticos ao longo da aula que vão preparando gradativamente o 

 encontrado. Essas aproximações à solução 
ação técnica do professor em termos 

pedagógicos. Essa preparação técnica é adquirida ao longo da sua formação 
ua experiência como professor, não 
de de planejar, executar e avaliar, mas 

especialmente através de suas próprias experiências e reflexões sobre a sua 
convivência pedagógica com os mais distintos problemas apresentados pelas 
diferentes personalidades e tipos de alunos que vai encontrando durante a 

ente, assim como com o seu próprio 
e artista (ibid., 2008). 

seguir, mas, 

o mais preciso e procurando m

hum mom

nqüilo”, o aluno conseguiu chegar a resulta

nsideração as reações emocionais do aluno, procurando deixá-l

m relação à performance das obras que vem estudando. Na p

 diferentes momentos, tais como: “Como se sente?” “Está confortável?”

, “Está contente?”. 

 acordo com Oliveira (2008): 

Ressaltamos também uma característic

aluno para a solução do problema
do problema são resultantes da prepar

acadêmica, e também durante a s
somente através de leituras, capacida

sua experiência profissional como doc
desenvolvimento musical como pessoa 
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Durante a aula do professor Ulloa o aluno toca apenas a parte da mão direita, 

mas o professo

a tocando e o que é possível conseguir através do exemplo dado 

pelo professor

 mais limpa, 

entre outros as

no, seja nos aspectos técnicos ou nos movimentos e expressões 

faciais e corpo

A observação desta aula mostra com clareza que através da sua Técnica 

competente, demonstr

Observação, característ

aluno foi estimulado a

quando o aluno conse

consegue também ma

concordam sobre o fato

pode também ser atesta

 

r, ainda não satisfeito com o resultado, pega o violão do aluno e começa a tocar 

o trecho que o aluno está tendo dificuldade técnica. Durante o trabalho de aprender uma nova 

peça, no geral o aluno não está usando corretamente as suas mãos e exagera posições dos 

dedos de uma forma que não facilita a execução. O professor Mario Ulloa mostra ao aluno 

que aqueles dedos vão tocar naquela posição sempre, mas que o aluno observe ele próprio 

tocando de forma não adequada. Ele demonstra na prática, a margem de erro que ocorre na 

maneira como o aluno estav

.  Neste caso específico, a distância é muito grande. Mário afirma “Não faça 

isso (mostra tocando no violão novamente). Faça isso (exemplifica com a maneira de tocar 

que considera como correta)”. O professor depois disto continua perguntando, para saber se o 

aluno é capaz de analisar as duas formas de tocar, além do que, ainda o instiga para saber se a 

demonstração prática o convence a continuar o trabalho de aprendizagem da nova posição dos 

dedos, da antecipação da posição correta a fim de preparar para uma execução

pectos.  Finalmente Mário fala para o aluno: “Convence? Vá novamente”. 

Durante a aula o professor conversa com o aluno com muita Naturalidade, 

como por exemplo, quando eles conversam a respeito do show de rock que o aluno fez. Ao 

abordar as vivências musicais extra-escolares do aluno, o professor faz uma ponte importante 

entre a realidade musical desse aluno fora da escola a realidade da sala de aula. 

Para que haja uma articulação entre o aluno e os aspectos musicais a serem 

trabalhados o professor demonstra ainda, de maneira constante, sua capacidade de Observação 

verificando a atuação do alu

rais do mesmo que indiquem, por exemplo, dúvida ou insegurança e finalmente 

conforto e segurança. 

ada principalmente através da sua Positividade, Sensibilidade e 

icas que o professor utilizou para efetuar articulações pedagógicas, o 

 aprender, o que ficou evidente a partir da segunda metade da aula, 

gue tocar com as posições corretas as mãos esquerda e direita e 

ior precisão rítmica. Ao final da aula ambos, professor e aluno 

 de que houve uma grande melhora na performance deste aluno, o que 

do por esta pesquisadora. 
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5.2.3 Ponto 

falei 

sco a 

dizer 

 

 criar um vínculo com o aluno, fora 

a experiência que ele tem como músico e didática mesmo. 

 

de vista do professor – entrevista com professor Mario 

 

 

Rejane Harder: Mario, e nessa aula com o Miguel, quais foram os seus 

principais objetivos? Você acredita que o aluno correspondeu aos objetivos 

que você colocou em relação a ele? 

 

Professor Mario: Certo. Eu tenho vários alunos, em torno de vinte alunos 

por ano na graduação e cada um deles apresenta características pessoais 

naturalmente peculiares. E Miguel é um caso bastante particular de uma 

pessoa muito tímida, e essa foi a tônica desde que ele entrou na graduação. 

Ele deve estar no segundo ano agora. E o que me parece mais interessante 

nessa história toda da educação é que muitas vezes o aprendizado, ou a 

concretização de determinado objetivo, só acontece lá na frente. Nem 

sempre acontece três ou quatro dias depois. No caso do Miguel – e eu até 

para o Miguel que eu quero que você o veja tocando – ele fez nas 

últimas duas semanas, de repente, quase que milagrosamente um salto. 

Então, no caso do Miguel nem sempre as mudanças foram imediatas, mas 

elas estão acontecendo de uma forma super interessante. Eu me arri

que alguma coisa aí está acontecendo. Então, qual era o meu objetivo 

naquela época quanto ao Miguel? Bem, ele tinha problema de sonoridade, 

como você viu, problemas de precisão e insegurança e agora me parece que 

ele está acontecendo. 

 

5.2.4 Ponto de vista do aluno – entrevista com o aluno Miguel 

 

 

Rejane Harder: Miguel, que características principais você identifica na 

maneira de ensinar do seu professor? 

 

Miguel: Eu vejo que ele sempre procura



 91

Rejane Harder: Agora eu vou mostrar uma aula sua, com o professor 

Mario, do ano passado, para que você me diga quais aparentam ser os 

objetivos que o professor teve para essa aula? E você acha que funcionou, 

eu toquei um estudo que está bem 

lacionado com esses conselhos dele. Ele queria que eu tocasse o mais 

 

 

5.2.5 C

 

São apresentados abaixo os resultados do cruzamento da análise efetuada por 

s do aluno às perguntas 

ropostas. 

Com respeito ao principal objetivo da aula, ou seja, quais os principais 

elemento  afirma 

que foi o sição de mãos e dedos. Já o professor e o aluno 

são mais específicos em relação ao objetivo da aula, dizendo que o principal objetivo foi que 

o aluno m

ndido às expectativas do 

professor, esta pesquisadora observou um relativo progresso do aluno durante a aula, já que 

que ele alcançou resultados positivos? 

 

Miguel: Funcionou. Hoje mesmo 

re

curto possível e que soasse sem cortar as notas, bastante claro, com nitidez e 

com sonoridade. 

 

Rejane Harder: E do momento que você começou essa aula, até o final da 

mesma, você acredita que aprendeu alguma coisa? 

 

Miguel: Claro! Com certeza! 

 

Rejane Harder: E você conseguiu tocar melhor naquele dia mesmo? 

 

Miguel: Naquele dia eu precisei de uma hora de estudo a mais em casa para 

poder me adaptar melhor e aí fui conseguindo. 

ruzamento dos dados 

 

esta pesquisadora com as respostas do professor e as resposta

p

s musicais que o professor procurou articular com o aluno, esta pesquisadora

 trabalho de aspectos técnicos e de po

elhorasse a sonoridade e tocasse com mais nitidez, precisão e segurança. 

Em relação ao fato de o aluno ter ou não correspo
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este ape o, uma 

performa

rreu de 

forma im ) é possível verificar um grande progresso no 

aluno. Para demonstrar o quanto o aluno progrediu, o professor Mario chama esse aluno e 

solicita ecução 

clara, lim

rendeu 

durante le precisou de mais tempo em casa para ir se adaptando ao que foi 

ensinado, sendo que ainda hoje ele vê reflexos desses ensinamentos no repertório que ele está 

tocando.

 

 

5.2.6 Principais características pedagógicas do professor 

 

 

Ao ser questionado a respeito das principais características do professor Mario, 

o aluno 

com o al o e didática mesmo”. 

As características apresentadas por Miguel em relação ao professor Mario estão 

m sintonia com as seguintes características da “Abordagem PONTES”: Sensibilidade e 

dade do professor se revela no fato de ele se aproximar de 

nde o aluno está, de procurar “criar um vínculo com o aluno”, como disse Miguel. A Técnica 

ompetente se revela tanto na excelência em técnica musical apresentada pelo professor 

Mario, como e

ante tarefa de instrução necessária ao professor. 

 

sar de não apresentar uma excelente performance, apresentava, no entant

nce melhor ao final da aula que no início da mesma. 

Já o professor acredita que o progresso musical desse aluno não oco

ediata, mas que hoje (meio ano depois

que ele toque para esta pesquisadora ouvir. É possível então atestar uma ex

pa e expressiva por parte do mesmo. 

A resposta do aluno Miguel, por sua vez foi que com certeza ele ap

a aula, mas, que e

 

Miguel deu a seguinte resposta: “Eu vejo que ele sempre procura criar um vínculo 

uno, fora a experiência que ele tem como músic

e

Técnica competente. A sensibili

o

c

m sua didática ao ministrar suas aulas. Essa facilidade do professor Mario em 

criar esse vínculo, ou bom relacionamento com o aluno, é apontada por Schön (2000) como 

uma import

 

5.3 O Aluno Edgar 
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Esta observação foi realizada na aula do aluno Edgar, um aluno que, durante o 

período de observação estava no último ano da Graduação em Instrumento – Violão na Escola 

de Música da U

 

ntão a conversar a respeito do violão de Edgar. O professor, ao observar 

que as cordas estão sobrando depois da amarra no final do braço do violão 

do aluno diz: 

– Tenho um cortador de cordas, quer que eu corte?  

 

E o al

frouxa 

 som! 

 

Edgar então comenta: 

– Essas cordas, eu “botei” ontem. 

 

Segue-se um diálogo entre professor e aluno onde discutem tipos de cordas 

vs. sonoridade e o aluno afirma que gosta de experimentar cada tipo de 

niversidade Federal da Bahia. 

 

 

5.3.1 Transcrição da aula 

 

O aluno Edgar chega e logo em seguida se assenta em uma cadeira enquanto 

o professor Mário se senta em outra cadeira ao lado dele. Ambos começam 

e

 

uno responde: 

 

– Eu não gosto de cortar porque quando a corda fica 

eu puxo. Eu puxo “pra” poder manter a corda um pouco mais 

esticada. 

 

O professor pede licença, pega o violão do aluno e enrola os pedaços de 

cordas excedentes e então diz: 

 

– Pelo menos isso fica mais legal (mostra o que fez com as 

cordas e toca o violão). “Tá” ótimo o
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corda

ertório que o mesmo está preparando 

para o recital, que está próximo: 

 

 é a peça mais simples que você está tocando? 

 

O aluno, mostrando uma partitura diz: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. 3 – E

 

ada para o estudo de caso, utilizando-a como 

ma ponte para fornecer instruções quanto ao comportamento do aluno 

como executan

 

– Você está sendo filmado para uma pesquisa sobre a aula e 

e a sua performance, mas, aproveite esse momento e 

o fato de que você tem outras pessoas, seus colegas aqui, e 

eito do repertório. Imagine 

por um momento que você tem trezentas pessoas no auditório 

 para definir qual é a melhor para ele. O professor termina de afinar o 

violão e o devolve para o aluno. Após a conversa inicial o professor Mário 

indaga a seu aluno a respeito do rep

– Qual

 

– Essa... (e mostra ao professor a peça “Elogio de la Danza” 

de Leo Brouwer). 

xcertos do “Elogio de La Danza” (I – Lento) de Leo Brouwer  

 

Nesse momento o professor Mario comenta com Edgar a respeito da 

filmagem que está sendo realiz

u

te perante o auditório, no dia do recital: 

não sobr

antes de tocar fale um pouco a resp

e que você vai levantar e vai vir de lá pra cá com seu violão, 

vai sentar e vai começar a falar sobre o seu repertório, sobre 
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quando você quiser, toque. Pode falar um 

minuto ou até dois minutos. 

 

dgar se levanta e vem ao centro da sala. O professor e os demais alunos 

gar agradece formalmente e começa 

 falar: 

 

 

– Boa tarde. Vou fazer uma mostra do meu recital de 

formatura e vou tocar as seguintes peças: “Três Diferencias 

Por Outra Part” de Luiz de Narvaez; “Elogio de la Danza” 

entre o car a 

rimeira peça, “Elogio de la Danza” de Leo Brouwer, que não é muito 

nga. Quando o aluno termina de tocar o professor Mário diz: 

 aluno toca a peça mais uma vez e o professor diz: 

 

 

O aluno respi

performance d

 

as peças e tudo o que você vai fazer hoje à noite no seu 

recital. Invente, improvise e com isso você vai respirando. 

Venha de lá (aponta para o outro lado da sala). Pode falar o 

que você quiser e 

E

participantes da aula batem palmas. Ed

a

de Leo Brower e “Estudo N.º 11- Prelúdio” de Heitor Villa-

Lobos. 

 

Edgar continua a falar a respeito do repertório que irá tocar no recital 

fornecendo informações referentes ao período e ao compositor de cada obra, 

utros aspectos históricos. Em seguida, senta-se e começa a to

p

lo

 

– Muito bem! Agora eu quero que você toque essa mesma 

música três vezes. 

 

O

– Muito bem. Primeira vez. Relaxa, espera um pouquinho. 

ra fundo e aguarda em silêncio. Então o professor avalia a 

o aluno dizendo: 
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– De antemão, vou dizer que já melhorou muitíssimo. Devo 

recordar que na aula anterior Edgar estava extremamente 

estressado, de uma forma, devo dizer, assustadora para 

qualquer pessoa que está ao lado. Estava muito, muito 

nervoso e os erros aflorando com uma freqüência acima da 

média e a cada erro uma auto-punição.  

 que errava e então continua a falar: 

– E não é “uma boa”. Ele pegava o instrumento e pegava esse 

e com o que se está fazendo. Então, eu quero 

registrar que houve uma mudança assim de sessenta por cento 

– Agora, antes de você tocar a segunda vez quero que você 

 sorrindo. 

o o estimula: 

or diz: 

– Até aí. Sorrindo para você mesmo! Sorrindo! 

 

O professor faz gestos e resmungos imitando a maneira como Edgar fazia 

cada vez

 

“paninhos” aqui (mostra os pedaços de pano onde o aluno 

enxugava as mãos), nervoso e assim todo ansioso. A gente 

não pode trabalhar desta forma. Tem que ter primeiro mais 

carinho consigo mesmo e ter uma relação de alegria e 

felicidad

de lá pra cá, em todos os aspectos: Veio mais tranqüilo, veio 

mais feliz e tocando melhor.  

 

Em seguida o professor dirigindo-se ao aluno diz: 

 

sorria (e sorri para o aluno). Eu quero que você toque o 

primeiro compasso

 

O aluno então dá um largo sorriso e o professor Mari

 

– Isso Edgar! Sorrindo! 

 

O aluno toca a mesma peça pela segunda vez tentando sorrir. Em 

determinado momento o profess
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O aluno volta

execução para

 

porque não precisa. 

Toque o primeiro compasso sorrindo agora. 

te interrompido pelo professor: 

 

Dessa vez o al

o professor diz

 

O aluno toca u

do professor. Q  dá uma nova recomendação: 

em não está nem aí pra 

nada. 

 

Edgar toca co

maneira como a atentamente enquanto toca e 

uando ele termina comenta: 

– Agora eu quero só retificar está parte que eu acho que você 

ui (e aponta para um determinado 

compasso na partitura). 

fessor e logo o professor diz: 

 a tocar e a certa altura o professor interrompe novamente a 

 comentar: 

– Cadê o sorriso? Já sumiu? Tem que sorrir de verdade vá, 

vá! Não olhe para sua mão esquerda 

 

O aluno sorri e volta a tocar, mas, é novamen

 

– Só isso? Mais uma vez. Cadê o sorriso? 

uno consegue tocar a peça toda sorrindo. Quando ele termina 

: 

– Agora toque sério, bravo, muito chateado. 

 

tilizando expressões faciais de acordo com as recomendações 

uando ele termina o professor

 

– Agora toque tranqüilo, como qu

m uma expressão mais tranqüila no rosto, que se reflete na 

 toca. O professor o observ

q

 

está cometendo erros aq

 

O aluno toca o trecho apontado pelo pro
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– Pronto. Aí já tem um erro. Aí já tem um problema. Você 

 aluno acena afirmativamente com a cabeça e volta a tocar buscando 

corrigir a part

de maneira a d

 

– Isso! Muito bem! Eu ainda vou te ouvir novamente, mas sei 

cada uma das peças, você fará um ótimo recital. 

 

 

5.3.2 P

 

 

Na aula  demonstra uma grande 

sensibilidade ao conduzir seu ensino, principalmente por estar lidando com um aluno 

particula matura. 

Um trab reparação 

deste para a performance pública é referente ao controle da ansiedade do mesmo, sendo que, 

de acordo com Hallam ance é 

um dos grandes fatores trole da ansiedade. Esse trabalho pôde ser observado quando o 

professor disse para o aluno ter carinho consigo mesmo, para tocar sorrindo, tranqüilo, para 

imaginar uando 

o profes rá falar 

e tocar para todas aquelas pessoas com segurança, ele usa a sua imaginação criativa para 

determinar várias atitudes que o aluno sozinho vai ter de imaginar e realizar de acordo com as 

suas próprias informaç anto na 

escola, como na famíli rau de 

coordenação de ações, ões entre saberes e nível de desenvolvimento 

da cognição do aluno. O que foi solicitado pelo professor relaciona atividades múltiplas nos 

domínio o trabalho de 

diminuição da ansiedade e do nervoso diante de pessoas e de problemas relacionados com as 

situações fictícias postas em laboratório. 

viu? 

 

O

e em que está errando. Mais uma vez Edgar toca a peça toda 

eixar o professor satisfeito. O professor diz então: 

que se você tocar com esse espírito, com essa tranqüilidade 

onto de vista da pesquisadora – análise da aula 

 acima transcrita, em especial, o professor

rmente tenso, que apresenta sinais de estresse em relação ao seu recital de for

alho que o professor Mário procura realizar com este aluno durante a p

(1998) uma boa preparação técnica e psicológica para a perform

 no con

 que está perante um grande auditório falando e tocando com tranqüilidade. Q

sor diz para o aluno imaginar que está perante um grande auditório e que ele i

ões e experiências de vida adquiridas ao longo dos anos, t

a e na sociedade.  Esse trabalho imaginativo requer um alto g

além de muitas articulaç

s afetivo, cognitivo e psicomotor, especialmente relacionados a
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Neste m entre o 

aluno e o seu recital que está próximo. O professor procurou, portanto estabelecer uma 

articulação entre a aula e o recital usando, entre as características apresentadas por Oliveira 

(2001) c a fazer 

o aluno ofessor 

utilizou al do aluno para o 

recital. Esse preparo foi feito através de palavras animadoras do professor e das estratégias 

utilizadas pelo mesmo ão para 

um público maior, utili do para 

eles como se já estives ssor faz com o aluno 

iversos exercícios visando possibilitar o relaxamento do mesmo.  Entre esses exercícios, o 

rofessor solicita que o aluno toque, primeiro com uma expressão feliz, depois com uma 

a, repetindo algumas vezes cada 

xercício. As ações do professor, que incluíram a utilização dos exercícios acima citados, 

ostraram-se efetivas, pois o aluno ao final da aula já estava tocando de forma bem mais 

tranqüila. 

axamento por parte do mesmo e as mudanças para 

omento o professor Mário estabeleceu uma ponte positiva 

omo importantes / necessárias a um professor de música, sua Sensibilidade par

visualizar o público e a atitude que ele terá perante o mesmo. Para tanto, o pr

praticamente dois terços da aula em função do preparo emocion

na seqüência da aula: Além de o aluno simular a sua apresentaç

zando para tanto a presença de seus colegas e falando e tocan

se vivenciando a situação real do recital, o profe

d

p

expressão zangada e depois com uma expressão tranqüil

e

m

Como nas aulas anteriores, a comunicação professor-aluno é feita com 

Naturalidade, sendo que o professor conversa com o aluno, por exemplo, a respeito das cordas 

do violão como dois companheiros de uma mesma profissão e não utilizando uma abordagem 

autoritária em um “discurso professor-aluno” (Hallam, 2006), onde o professor manteria o 

aluno em um plano inferior no qual o mesmo deve apenas ouvir e nunca apresentar suas 

idéias. O trabalho que o professor procurou desenvolver com o aluno visando o controle do 

estresse do mesmo também transcorreu de maneira bastante natural. 

O professor demonstra sua Positividade quando fornece ao aluno um feedback 

detalhado da execução musical realizada pelo mesmo de maneira positiva, ou seja, dizendo 

para o aluno o quanto o mesmo melhorou e pode melhorar ainda em sua performance. Essa 

positividade pode ser encontrada em frases ditas pelo professor, tais como: “De antemão, vou 

dizer que já melhorou muitíssimo!”, ou, “Então, eu quero registrar que houve uma mudança 

assim de sessenta por cento, de lá pra cá, em todos os aspectos: Veio mais tranqüilo, veio 

mais feliz e tocando melhor”. 

Um aguçado senso de Observação é demonstrado pelo professor ao relatar a 

maneira como o aluno estava tocando na última aula e comparar com a maneira que este está 

tocando agora. O professor observa também as expressões faciais e corporais do aluno, 

identificando atitudes de tensão e de rel
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melhor obtidas

ção para melhor na interpretação musical do aluno. Essa transformação começou a 

ocorrer ao pro

Rejan

se aproximando o recital de formatura o estresse foi 

cresce

 pelo aluno após o trabalho de preparação realizado pelo professor em sala de 

aula. 

O principal aspecto musical articulado com o aluno no decorrer de toda a aula é 

o desenvolvimento da Expressividade do mesmo, tanto em relação à sonoridade que o aluno 

tira do instrumento, quanto em relação ao comportamento deste ao tocar. Ao professor criar 

durante a aula alguns exercícios direcionados ao controle das emoções do aluno, tais como 

levá-lo a tocar uma mesma peça cada vez com uma expressão facial, ou seja, um caráter 

diverso: sorrindo, zangado e tranqüilo, este demonstra uma grande preocupação com a 

expressividade do mesmo, entre outros aspectos a serem trabalhados.  Tais exercícios fizeram 

com que o aluno tocasse de maneira diferente em cada uma das vezes, sendo que na última 

vez, quando o professor solicitou que este tocasse com tranqüilidade, essa tranqüilidade era 

visível tanto no rosto do aluno como em seu modo de tocar, agora bem mais controlado e 

seguro. 

Na aula de Edgar, esta pesquisadora pôde identificar resultados positivos, pois 

foi possível observar que dentro de um breve período de tempo houve uma grande 

transforma

fessor colocar em ação sua Técnica pedagógica competente através das suas 

ações acima apresentadas. 

 

 

5.3.3 Ponto de vista do professor – entrevista com o professor Mario 

 

 

e Harder: Mario, quais foram os principais objetivos que você tinha 

em relação a essa aula com o Edgar? Você acredita que o aluno 

correspondeu a esses objetivos? Na própria aula ou a médio ou longo prazo? 

 

Professor Mario: Eu acompanhei o Edgar durante bastante tempo, não sei 

se quatro anos, e ele sempre apresentou bastante estresse em relação a tocar. 

E à medida que foi 

ndo. Na aula anterior a essa eu me lembro que foi super estressante. 

Ele estava tocando violão como se estivesse com raiva e nessa aula eu 

entendi até pela proximidade do recital de formatura, que ele precisava ter 

estímulos. Na verdade, depois daquela aula, eu conversei muitas coisas com 
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ele. Saímos da sala de aula, caminhamos, conversamos sobre questões de 

vida, além de música. Sobre a postura dele como músico, por exemplo. A 

partir

continua todo motivado e, aliás, já é formado e está com grandes planos. 

Muito

.3.4 Ponto de vista do aluno – questionário com o aluno Edgar 

1] Quais as principais características pedagógicas do professor Mario? 

 

trabalhar pequenos pedaços, com o objetivo de resolver 

 

 daí ele melhorou muitíssimo. Eu sinto, pois que atingi, na aula que 

você registrou, os objetivos da aula anterior, que foram fazer ele tocar mais 

relaxado. Na aula que você registrou, você viu que eu estava reforçando 

essa melhora e ainda proporcionando mais recursos para ele relaxar mais 

ainda para desfrutar mais do que estava tocando. Se você assistisse o recital 

de formatura, acredito eu, teria concordado com a melhora que ele 

apresentou. Realmente ele fez um recital tranqüilo. Eu não imaginava que 

ele ia tocar com aquele grau de tranqüilidade. Ainda não era o necessário 

porque talvez precisaria de mais um ano, dois anos para fazer uma limpeza 

geral na sua atitude de vida. Parece-me que ele deu um grande passo e ele 

 bem ele poderia dizer: Não, não é “a minha”. Não quero fazer. Mas 

desde que ele está empenhado, procurando bolsas e tal, eu percebo que 

meus objetivos com ele foram atingidos. 

 

 

5

 

 

Ele tem diversas características, em cada caso, ele atua de 

uma maneira diferente, desde desconstruir a música para 

compreensão do aluno sobre a obra que está estudando até 

problemas específicos de cada aluno. 

 

2] Quais foram, em sua opinião, os objetivos do professor Mario para essa 

aula? 

Eu diria que o principal foi resolver problemas de 

performance: Postura de palco, conversa com o público, 
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algumas expressões que eu fazia quando errava alguma 

passagem e outros. 

3] Você acredita que esses objetivos foram alcançados? 

Sim, mas ainda preciso lapidar bastante coisa. 

amento dos dados 

Com respeito ao principal objetivo da aula, ou seja, quanto ao principal aspecto 

usical com o qual o professor buscou articular o aluno, tanto esta 

o o professor, afirmam que este foi o controle da ansiedade, o relaxam

ance pública, enquanto que o aluno respondeu de m

 

 

 

 

5.3.5 Cruz

 

 

musical e extra m

pesquisadora com ento e 

o preparo para a perform aneira quase 

ilar dizendo que o objetivo da aula foi o seu preparo para a performance em relação ao 

alco, ao público e a ele mesmo. 

as do 

 grande progresso do aluno durante a aula, já que 

ste apresentou uma execução musical bem melhor ao final desta. Já o professor acredita que 

o progresso musical e com  anterior 

(que não foi registrada) e afirma que o aluno continuou progredindo e fez um recital tranqüilo. 

O professor disse tam

estudados em aula. Qua

alcançados, mas, que ele pode lapidar m

 

 

5.3.6 Principais características pedagógicas do professor 

 

 

Ao ser indagado a respeito das principais características do professor Mario, o 

aluno Edgar apontou particularidades do professo

uma das características relacionadas à “Abordagem m as 

sim

p

Em relação ao fato de o aluno ter ou não, correspondido às expectativ

professor, esta pesquisadora observou um

e

portamental desse aluno teve também influência da aula

bém que o aluno ainda tem que continuar trabalhando os aspectos 

nto à resposta do aluno, este acredita que os objetivos da aula foram 

uita coisa ainda. 

r relacionadas com a Técnica Competente, 

PONTES”. As palavras de Edgar fora
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seguintes: “Ele tem div erente: 

Desde desconstruir a m são do aluno sobre a obra que está estudando, até 

trabalhar pequenos pedaços, com o objetivo de resolver problemas específicos de cada aluno”. 

Nessas palavras do aluno Edgar é possível ainda perceber a Sensibilidade e o 

senso de observação do professor que o habilitam neira diferente em relação 

écnica pedagógica a cada um desses casos. 

O domínio e os pelo aluno é a 

eira, entre as três principais tarefas de instrução apontadas por Schön como necessárias a 

 bom professor de instrumento. 

 O Aluno Ruan 

 

 

 

 

 

 

 

 

ersas características, em cada caso ele atua de uma maneira dif

úsica para compreen

a trabalhar de ma

a cada caso, ou a cada aluno, adequando sua t

m lidar com os problemas de execução apresentad

prim

um

 

 

5.4

 

Este Estudo de Caso foi realizado a partir da observação da aula do aluno 

Ruan, que, no período da observação de sua aula cursava o terceiro ano da Graduação em 

Instrumento – Violão na Escola de Música da UFBA. 

 

5.4.1 Transcrição da aula 

 

 

Ao início da aula, o aluno Ruan cumprimenta o professor e os colegas, 

senta-se, coloca na estante a partitura do “Capricen Nº 9” de Legnani.  

 

Ex. 4 – Excertos do “Capricen Nº 9” de Legnani 
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Mario

resultado diz: 

 

– Você tem certeza? 

O aluno volta a tocar o mesmo trecho. Agora com mais atenção e 

demonstrando segurança consegue acertar a parte indicada pelo professor. 

Um p

– E depois? 

 

tão a tocar. Quando termina o professor Mario fala de 

maneira aprovadora: 

 

O aluno faz um sinal afirmativo com a cabeça e sorri e em seguida volta a 

tocar. Quando chega ao final o professor mais uma vez demonstra sua 

aprovação e diz sorrindo: 

 

– Bravo! Obrigado! Isso é outra coisa!   

 

O professor então pergunta: 

 

– Ruan, você sabe o que é um recitativo?  

 

 

 

A um sinal do professor começa a tocar, até que à certa altura o professor 

, detectando algo incorreto, o interrompe e diz: 

 

– Toque isto aqui de novo (e aponta a partitura). 

 

Ruan toca novamente o mesmo trecho e quando termina, o professor Mario, 

ainda não satisfeito com o 

 

ouco mais adiante Ruan para de tocar e o professor o incentiva a 

continuar dizendo: 

 

O aluno continua en

– Ah! Obrigado! 
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E o aluno responde: 

 professor demonstrando surpresa diz: 

 

 Nunca ouviu a respeito de um recitativo? 

rar se informar mais sobre recitativos. Procure ouvir 

recitativos em óperas e em outros lugares. Descubra qual é a 

avo, por exemplo, que faz o acompanhamento 

dessa parte livre. É muito importante que você ouça 

 você não escutar Recitativos (professor faz gesto 

apontando o ouvido) não vai compreender. Recitativos são 

ores. Então você tem que ouvir para que 

você possa tocar isso. 

– Faça do início outra vez. 

 

 aluno toca a peça uma vez inteira. Enquanto Ruan toca o professor pede o 

 está assistindo à aula e quando Ruan para de 

car o professor solicita que o aluno ouça com atenção e começa a tocar do 

início da peça  pede para o aluno 

 

– Não. 

 

O

–

 

E o aluno confirma: 

 

– Não. Nunca ouvi. 

 

Então o professor Mario o orienta: 

 

– A primeira coisa que você precisa para tocar essas peças é 

procu

função do cr

referências olhando para a partitura. Eu posso falar, falar, 

mas se

próprios dos cant

 

O professor solicita então ao aluno: 

 

O

violão de um dos alunos que

to

, exemplificando. Em seguida, o professor
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tocar junto com ele. Ambos tocam e em determinado momento o professor 

iz: 

 

– Ok. Agora, evite pular tanto com a mão esquerda. Está 

o em algumas partes. Eu sei que no 

seu violão quase não soa, mas é importante que você... 

ar, agora no violão que estava com o professor. Alguns 

stantes depois o professor, não concordando com a digitação da mão 

esquerda, diz p

jeito? Deixa eu ver essa partitura. 

O professor M

 

 

Em seguida o ficando a maneira como aquele trecho 

everia ser tocado e o aluno volta a tocar. O professor Mario observa 

 então diz: 

 fazer isso (demonstra a maneira 

errada de tocar). Continue. 

d

soando um pouco grosseir

Troque aqui comigo.  

 

O aluno começa a toc

in

ara Ruan: 

 

– Tem que ser desse 

 

ario observa a partitura e então questiona o aluno: 

– Por que teria espaços na sua execução se você tem notas 

seguidas? Olha o espaço, agora não há nenhum... (toca para o 

aluno ver), espaço nenhum (mostra tocando), espaço nenhum 

(toca novamente) por que fazer isso? (toca mostrando a 

maneira que o aluno estava fazendo). Essa seria a maneira 

correta. 

professor toca exempli

d

atentamente enquanto o aluno toca e

 

– Não deixe a mão direita

 

Aluno e professor tocam juntos e depois de algum tempo o professor fala 

para Ruan: 
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– Você não deve acentuar a nota de conexão. Não pode fazer 

assim (toca mostrando a maneira errada), ao contrário (toca 

novamente, agora da maneira como o trecho deve ser 

 

O aluno recom sor o interrompe e o auxilia a afinar o 

iolão. Então recomenda: 

luno e professor tocam juntos. A uma certa altura o professor diz: 

 

– Não. Isso é considerado um absurdo! Esse acorde se resolve 

novamente 

e desta vez acerta. 

 

O professor M

 

 

O aluno Ruan volta a tocar junto com o professor. Sem parar de tocar, o 

rofessor, que claramente está tocando em um andamento diferente de Ruan 

ibitum)? 

O aluno mene

livre junto co fessor explica o porquê de tocar 

dessa forma. O aluno toca mais um pouco e então conversa com o professor 

uno e afina as cordas cuidadosamente. O professor então aponta 

a partitura o local de onde o aluno deve voltar a tocar e diz: 

 

tocado): Nota curta, menor e nota longa um pouco mais. 

Vamos! 

eça a tocar e o profes

v

 

– Mais limpo tudo. 

 

A

assim (e demonstra os dois acordes). O aluno toca 

ario mostra de onde Ruan deve recomeçar, dizendo: 

– Pronto. Desta parte (e aponta para a partitura). 

p

pergunta: 

 

– Você sabe o que é Ad Lib.(Ad L

 

ia a cabeça afirmativamente e passa a tocar de forma mais 

m o professor. Então o pro

a respeito da afinação do instrumento. O professor mais uma vez pega o 

violão do al

n
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– Daqui. 

 partir do local indicado e logo o professor o corrige dizendo: 

– Não pre

 

O aluno toca a

 

cisa fazer isso (ele faz um gesto com as mãos). 

eito do formato em que devem ser deixadas as 

nhas do dedo polegar da mão direita e a respeito de unhas postiças. Após 

conversarem u  Mário diz: 

s partes 

você já fez? 

 

O aluno respon

 

– Três 

 o professor diz: 

 

– Não se esqueça de que são seis, viu? E lembre que tem que 

olicita 

uvindo? 

junto aos seus 

olegas que estão assistindo às aulas. 

 

O aluno procura se corrigir e toca até o final. Então o professor e o aluno 

iniciam um diálogo a resp

u

m pouco o professor

 

– Bem, o que mais temos “pra” próxima aula? Quanta

de: 

 

E

pesquisar sobre os Recitativos e procurar ouvir algum. 

 

E o aluno s

 

– Você quer me dizer o que eu já posso ir o

 

O professor Mario então sugere: 

 

– Ouça qualquer ópera, música italiana, recitativos italianos. 

Bach tem também. 

 

A aula termina, o aluno agradece o professor e toma lugar 

c



 109

 

 

5.4.2 P

 

 

Partindo mais uma vez da “Abordagem PONTES” como parâmetro para 

análise, écnica 

Compete muitas 

articulaç imento 

ou habil

Ao perceber que o aluno não está seguro de como executar um recitativo por 

não conhecer o caráter a ponte 

entre o aluno e a execu vos quando diz: 

 

imeira coisa que você precisa para tocar essas peças é procurar se 
informar mais sobre recitativos. Procure ouvir recitativos em óperas e em 
outros lugares. Descubra qual é a função do cravo, por exemplo, que faz o 

hamento dessa parte livre. É muito importante que você ouça 
as para a partitura. Eu posso falar, falar, mas se você não escutar 

Recitativos (professor faz gesto apontando o ouvido) não vai compreender. 
tativos são próprios dos cantores. Então você tem que ouvir para que 
 possa tocar isso. 

 

Dessa m  música 

com o qual o mesmo n er uma ligação 

entre o resultado da pesquisa a ser feita por esse aluno e uma interpretação musical mais 

consciente por parte do mesmo. Quando Professor Ulloa diz “A primeira coisa que você 

precisa para tocar essas peças é procurar se informar mais sobre recitativos. Procure ouvir 

recitativos em óperas  do aluno ouvir  

referências musicais olhando para a partitura, o professor está colocando o aluno em direção à 

percepçã exto sociocultural.  Essa ponte é enfatizada pelo 

professor Ulloa, quando ele afirma: “Eu posso falar, falar, mas se você não escutar 

Recitativos... Você tem brando 

ao aluno a relevância das referências sonoras e culturais para a sua formação geral como 

músico, não somente como instrumentista. 

do-o e 

ensinand a de o mesmo trabalhar, tanto a mão esquerda 

onto de vista da pesquisadora – análise da aula 

esta pesquisadora pôde verificar que o professor Mario Ulloa demonstra sua T

nte ao ministrar a aula acima transcrita. Essa técnica se reflete nas 

ões pedagógicas que o professor efetua entre seu aluno e aspectos do conhec

idade a serem ensinados. 

da peça que está estudando, o professor procura estabelecer um

ção de recitati

A pr

acompan
referênci

Reci
você

aneira, incentivando o aluno a pesquisar e a ouvir  um estilo de

ão está familiarizado, o professor está procurando tec

 e em outros lugares”, reforçando a necessidade

o e à consciência sobre o cont

 que ouvir para que você possa tocar isso”. O professor está lem

O professor trabalha os aspectos técnicos da peça com o aluno corrigin

o por diversas vezes a maneira corret
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como a mão direita. Após algumas advertências por parte do professor, o aluno consegue 

orrigir alguns defeitos na colocação dos dedos e utilização das mãos. 

evelada quando o mesmo percebe 

 maneira como o aluno executa cada trecho musical e quando observa durante todo o tempo 

 modo como ele coloca a mão esquerda no violão, bem como a maneira como este toca com 

a mão direita. 

ado, entre outros detalhes. O professor procura, a partir das 

questões obser

tanto quando o professor e o aluno 

conversam a respeito de questões musicais, como quando falam a respeito de questões do 

cotidiano do aluno, co

deveria ter a unha do po

Em relaç

aluno e a interpretação 

de que maneira. O p

inscrição Ad Libitum, procurando demonstrar ao aluno a liberdade daquele trecho ao tocar. 

Como já acim

tais como: “Bravo! Obrigado! Isso é outra coisa!”, 

procurando in

c

A capacidade de Observação do professor é r

a

o

O professor observa em especial que em algumas partes o som está um pouco 

‘grosseiro’, de acordo com suas palavras e procura desenvolver uma articulação entre o aluno 

e as questões de sonoridade, falando com ele e levando-o a emitir um som mais elaborado. O 

professor observa quando o aluno toca dois acordes de forma errada, bem como verifica que o 

violão do aluno não está bem afin

vadas, estabelecer ligações que levem o aluno a uma aprendizagem mais eficaz. 

O professor Mario Ulloa ministra a aula de maneira tranqüila e com muita 

Naturalidade. Essa naturalidade pode ser notada 

mo, por exemplo, na conversa a respeito do tamanho e formato que 

legar da mão direita do mesmo, entre outros assuntos. 

ão à Expressividade, o professor desenvolve ainda articulações entre o 

musical expressiva ensinando a ele quais notas devem ser acentuadas e 

rofessor menciona ainda que determinada parte da peça contém a 

a mencionado, o professor conversa com o aluno a respeito da forma de 

Recitativo que aparece em uma das peças estudadas pelo aluno e incentiva o mesmo a ouvir 

alguns Recitativos para poder interpretar com propriedade aquela peça. 

Ao observar que o violão do aluno não responde da maneira como deveria, o 

professor demonstra Sensibilidade ao dizer a seguinte frase: “Está soando um pouco grosseiro 

em algumas partes. Eu sei que no seu violão quase não soa, mas é importante que você... 

Troque aqui comigo”. E o professor troca de violão com o aluno para que esse consiga tirar a 

sonoridade desejável. 

Durante toda a aula foi possível verificar a atitude positiva (Positividade) 

apresentada pelo professor, mesmo quando o aluno demonstrava uma certa dificuldade em 

tocar de forma correta. Todas as vezes que o aluno conseguiu alcançar uma boa execução, o 

professor utilizou expressões de aprovação 

centivar o aluno a tocar melhor sempre. Em nenhum momento o professor se 

mostrou desanimado com os erros do aluno, mas demonstrou todo o tempo otimismo em 
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relação ao seu aluno acreditando que o mesmo conseguiria corrigir seus erros e progredir 

alcançando uma execução cada vez melhor. 

Apesar de o aluno Ruan apresentar diversas dificuldades na execução da obra 

estudada, esta pesquisadora pôde notar um certo progresso do aluno, do início até o final da 

aula em alguns aspectos, tais como na execução mais clara de certas passagens e maior 

segurança na interpretação da peça. 

 

 

5.4.3 Ponto de vista do professor – entrevista com o professor Mario 

 

 

Rejan

sicais, 

acentu

nde às vezes 

no dia

5.4.4 Ponto 

e Harder: Quais os seus principais objetivos para esta aula de Ruan? 

 

Professor Mario: Eu vejo em Ruan avanços importantíssimos e tudo isso é 

resultado daqueles momentos.Um desses é a aula que você registrou aqui. 

Essa é apenas uma parte: Nós trabalhamos naquela aula aspectos mu

ação e coisas desse tipo. 

 

Rejane Harder: Você acredita que o aluno Ruan conseguiu corresponder 

aos seus objetivos? 

 

Professor Mario: Eu acho que ele conseguiu, mas, só que a gente não 

consegue ver o resultado de imediato porque o aluno compree

 seguinte, ou dois dias depois e às vezes demora mais, dependendo da 

dificuldade da questão. Acredito, porém que de lá para cá Ruan vem 

resolvendo essas questões. 

 

 

de vista do aluno – questionário com o aluno Ruan 

 

 

1] Quais as principais características pedagógicas do professor Mario Ulloa 

(ou seja, como é a atuação dele como professor)? 
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Admiro a dedicação do prof. Mario Ulloa com todos os seus 

alunos. Uma das suas características principais é o interesse 

danças venham comprometer toda a habilidade 

técnica que o aluno possuía, tornando assim mais difícil 

tocar. Porém, no fim do processo, é notável um resultado 

cterísticas 

principais é o "sensor de estudo". Conforme disse em aula, 

ele tem a capacidade de ver se o aluno tem estudado o 

 

característica está bastante relacionada à cobrança de uma 

 

a) Em sua opinião, quais foram os principais objetivos do professor 

 

A Melhoria técnica da execução instrumental, ajustando a 

mance melhorou e etc)? 

Sim, com certeza. Com esta mudança de visão técnica, 

seqüentemente, 

meu desempenho musical. 

 

5.4.5 C

pelo novo que está bem representada em suas aulas, por 

exemplo: Não importa se o aluno é calouro ou formando, ele 

propõe mudanças para melhoria da execução musical, mesmo 

que essas mu

musical muito mais interessante.Outra das suas cara

suficiente, somente olhando nos olhos. Então, esta

confiança que ele deposita na classe. 

2] Na aula acima transcrita:  

 

Mario em relação a você? 

forma de toque, timbre e principalmente o translado, bem 

como ajudar na compreensão musical. 

 

b) Você acredita que ele conseguiu alcançar esses objetivos (por 

exemplo, sua perfor

 

melhorei bastante minha sonoridade, e con

 

ruzamento dos dados 
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Do pont a foi o 

trabalho dos aspectos querda 

quanto a mão direita spectos 

expressivos da música de um 

recitativo. Na opinião spectos 

musicais, acentuação e vos da 

aula “A Melhoria técn mbre e 

principalmente o transl

Em relaç rante a 

aula, a opinião desta p no, do 

início até o final da a certas 

passagens e maior seg  Mario 

afirma que acredita qu ão pode ser avaliado em apenas 

ma aula. Afirma também que de lá (seis meses atrás) para cá o aluno Ruan vem obtendo 

progresso is abrangente (não restringindo sua análise apenas ao 

período da aula) dizendo: “Sim, com certeza! Com esta mudança de visão técnica, melhorei 

bastante min

 

5.4.6 Principais cara

 

 

A resposta do aluno Ruan, ao ser indagado a respeito das características do 

professor M  

 

Admiro a dedicação do prof. Mario Ulloa com todos os seus alunos. Uma 
tá bem 
calouro 
usical, 

o assim mais difícil tocar. Porém, no fim do 
processo, é notável um resultado musical muito mais interessante. Outra das 
suas características principais é o "sensor de estudo". Conforme disse em 
aula, Ele tem a capacidade de ver se o aluno tem estudado o suficiente, 
somente olhando nos olhos. Então, esta característica está bastante 

a à cobrança de uma confiança que ele deposita na classe. 

o de vista desta pesquisadora, o principal objetivo da aula acim

técnicos da peça, com correções, tanto em relação a mão es

. O professor procurou articular também o aluno com a

 em relação à interpretação que o aluno precisaria fazer 

 do professor Mario, na referida aula foram trabalhados “a

 coisas desse tipo”. Já o aluno Ruan viu como principais objeti

ica da execução instrumental, ajustando a forma de toque, ti

ado, bem como ajudar na compreensão musical”. 

ão aos objetivos do professor terem sido ou não alcançados du

esquisadora é de que “se pôde notar um certo progresso do alu

ula em alguns aspectos, tais como na execução mais clara de 

urança na interpretação da peça”. A esse respeito o professor

e o aluno conseguiu, mas, que isso n

u

s. Ruan dá uma resposta ma

ha sonoridade, e conseqüentemente, meu desempenho musical”. 

 

cterísticas pedagógicas do professor 

ario foi bastante abrangente. Ele diz: 

das suas características principais é o interesse pelo novo que es
representada em suas aulas, por exemplo: Não importa se o aluno é 
ou formando, ele propõe mudanças para melhoria da execução m
mesmo que essas mudanças venham comprometer toda a habilidade técnica 
que o aluno possuía, tornand

relacionad
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Através de suas palavras o aluno Ruan revela a Técnica Pedagógica do 

professor Mari

 “sensor de estudo”, 

ele está se r

Nesta aula o professor trabalha com Lucas uma peça que o mesmo tocará no 

u recital de formatura. Lucas também é um aluno do último ano da Graduação em 

deral da Bahia. 

5.5.1 Transc

O professor, u

Ele apresenta 

a respeito da 

Tudo” de Dile

 

 

 

 

o ao conduzir seu aluno a uma boa execução musical, partindo do nível em que 

esse aluno está. Dessa maneira, o professor Mario está articulando cada aluno com a 

excelência em execução musical. Ao encaminhar o seu aluno a uma execução musical cada 

vez melhor, o professor demonstra sua Positividade, ou seja, sua crença na capacidade que o 

seu aluno tem de se desenvolver. Essa positividade é revelada nas palavras do aluno Ruan 

quando este diz: “Então, esta característica está bastante relacionada à cobrança de uma 

confiança que ele deposita na classe”. 

Quando o aluno Ruan diz que o professor Mario possui um

eferindo a duas importantes características da “Abordagem PONTES”: A 

Sensibilidade em perceber que o aluno estudou ou deixou de estudar “somente olhando nos 

olhos” desse aluno, e a Observação que este faz de seu aluno, percebendo os mínimos “sinais” 

que esse aluno envia. 

 

 

5.5 O aluno Lucas 

 

 

se

Instrumento – Violão na Escola de Música da Universidade Fe

 

 

rição da aula 

 

 

tilizando sua criatividade, inicia a aula simulando um recital. 

o aluno Lucas para todos os alunos que estão assistindo e fala 

peça que o mesmo tocará. O nome da peça é “Doutor Sabe 

rmando Reis. 
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– Bravo! Muito bem! Agora, duas coisas: a gente nunca 

começa por uma peça difícil, então tem que escolher a ordem 

em que vai tocar. Segundo: é arriscado tocar rápido. Está 

muito rápido. E terceiro, está um pouco clássico demais. E 

não esqueça, descruze as pernas. 

 

O pr

ido. O 

professor então vai marcando o ritmo dentro de um andamento mais 

tranqüilo e o aluno vai tocando de acordo com a contagem do professor. 

parece ter interiorizado o andamento solicitado, o 

professor passa a tocar uma espécie de acompanhamento havendo bastante 

interação entre professor e aluno. Ao terminarem a peça o professor diz: 

e. Ainda estava muito rápido. Toque assim (e 

canta o andamento inicial). 

 aluno volta a tocar e agora o professor coloca o metrônomo para o aluno 

companhar e não correr. O professor fala em tom de brincadeira que ele 

 

 

 

 

 
Ex. 5 – Excertos da peça “Dr. Sabe Tudo” (Choro) de Dilermando Reis 

 

Lucas senta segurando o violão e toca a peça inteira. Quando termina de 

tocar o professor diz: 

 

ofessor solicita que o aluno volte a tocar e toca junto com ele 

procurando manter um andamento confortável. Em seguida o aluno volta a 

tocar sozinho e o professor o interrompe dizendo que ainda está ráp

Quando o aluno já 

 

– Gostei dessa expressão! Não está assim formal como 

estava, de um jeito que trás estresse para o público. Toque 

agora e brinqu

 

O

a
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eve tocar bem, afinal, ele tem um grande público ali. Os alunos que estão 

que irã es. O 

rofessor diz: 

 música. Só precisam agora é tocar em público.  

O professor en

 

 

O aluno Edgar que está assistindo a aula responde: 

co 

colegas de outras áreas.  

 

E o professor c

 

 e pratiquem isso. Eu não posso 

estar cuidando disso. Isso parece complicado, mas, é fácil ao 

d

assistindo riem. O aluno toca novamente e o professor diz: 

 

– Para mim está ótimo! 

 

O professor sugere então que esse aluno e mais dois que estão presentes e 

o se apresentar em breve em recitais poderiam organizar audiçõ

p

 

– A técnica está tudo beleza.Vocês já não precisam pensar 

mais na

 

tão lança uma pergunta para o grupo: 

– A dica para um bom recital é, qual mesmo? 

 

– É tocar o repertório três vezes por dia e tocar para algum 

público todos os dias.  

 

O professor diz então: 

 

– Isso não é tão fácil, porque não há sempre pessoas que 

estão disponíveis. Por isso eu digo para vocês: Organizem-se. 

Vocês podem pegar uma sala e chamar três, quatro, cin

ontinua a falar: 

– Toquem, toquem, toquem

mesmo tempo. 
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O professor Mario se volta então para o aluno que está tendo a aula de 

execução e diz: 

 

– Lucas, eu não tenho mais nada pra te dizer. Só que você 

estava sendo muito clássico, muito erudito. Mas, agora, na 

tão comenta com a turma que estará fora durante as próximas 

uas semanas e que quando voltar já deverá organizar as datas dos recitais, 

os locais e ban

E continua: 

mo possível. Agora, se 

vocês estão muito estressados e muito preocupados com os 

ital com muita 

pompa. Pode ser uma coisa mais simples, em uma sala 

 mais à vontade. O que 

necessito é que vocês toquem para mim e para mais alguns. 

 recital no Museu de Arte Sacra ou na 

Reitoria, não precisa disso. Se a sua intenção não é ser um 

a concertista, o importante é que o recital seja uma 

lembrança boa do seu trabalho.Você chega até lá, fruto de 

quele dia não deve ser mais um 

motivo de estresse e sim um motivo de alegria: “Agora já 

 E depois de cinco ou dez anos você se 

lembrará daquele momento de uma forma agradável. 

 

E continua: 

 

aula, depois que você prestou atenção a isso, melhorou. 

 

O professor en

d

cas. 

 

– Eu vou tentar que seja o mais próxi

recitais, não faço questão de que seja um rec

menor, para que pelo menos se sintam

Então, estando a banca presente já está bom. Você não 

precisa avisar que é um

violonist

quatro ou cinco anos de estudo e com muitos atropelos, cada 

um com suas dificuldades, seus problemas. Sim, cada um 

com as coisas que teve que vencer e cada um sabe seus 

problemas pessoais. E a

estou formado!”
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– O estresse pode acontecer sim, se você não estuda, se você 

não se dedica inteiramente a esse recital e se você não segue 

as regras simples que são tocar todos os dias e para outras 

 dia. 

Ninguém vai para esperar que você erre... Não, se lembre das 

a auditiva. Tocar limpo, bonito no tempo, com 

dinâmica, é isso que interessa. Não tem que mostrar 

velocidade, não é isso que interessa. Se alguém tem 

 

O professor en

 

 

E voltando-se 

– Tem aquilo que você disse que eu achei muito bonito: 

“Mario, eu posso tocar só pra você?” E eu disse: “Não, você 

está sendo até filmado, está sendo exposto”, mas, a execução 

pessoas. O meu objetivo principal é que vocês tenham uma 

boa relação com o instrumento e que as pessoas que irão 

assistir sintam felicidade e comemorem com você esse

notas que você fez hoje (e toca com tranqüilidade algumas 

notas), que haja beleza. Uma pessoa relaxada tocando é uma 

belez

velocidade, ótimo. E vocês vão chegar tocando bonito. 

Futuramente vocês vão decidir a que irão se dedicar. Se 

quiserem continuar nessa carreira, já têm a base suficiente. O 

meu objetivo é que vocês sejam independentes, que 

aprendam a andar com seus próprios pés e que cada um de 

nós possa traçar estratégias de trabalho próprias. 

tão se vira para o aluno Lucas e diz: 

– Você tocou muito bonito; Edgar tocou muito bonito 

também. Só temos que intensificar nossos encontros. Que 

todos venham nas segundas, nas quartas e nas quintas e que 

toquem uma música. Já não esperem mais de mim 

comentários sobre música, sobre técnica. Venham aqui só 

para treinar, treinar comigo e com os colegas. Não é nada 

absurdo, é só treinar com público. 

para o Lucas diz: 

 



 119

tem que ser aberta tem que conquistar o público. Até porque, 

digamos que no dia da sua apresentação irão trinta pessoas e 

uma dessas pessoas vai levar um adolescente pra lhe ver 

tocando, que nunca ouviu violão assim, ou crianças. Eu 

espero que você tire um som tal que uma dessas pessoas que 

lhe ouviu fique encantada, fique feliz e que escolha um dia 

tocar violão. E se você tocou muito bonito, que ela diga: que 

“massa”, eu quero tocar também. 

ario continua dizendo: 

– Agora eu chego lá e toco todo estressado, horrível, mal 

preparado e caso chegue alguma criança e vá ao recital de 

Lucas a criança pode dizer: Hum! Que nada! Depois disso 

não quero nem mais saber de violão. É uma questão de 

conquista porque estamos fazendo arte, estamos fazendo 

música para encantar, para seduzir as pessoas que estão nos 

ouvindo. Mas para seduzir, você não vai ficar fa

 

E o professor M

 

zendo assim 

(imita tiques nervosos). Tudo tem seu charme. Você não vai 

e...” (o professor faz um 

jeito de envergonhado), todo estressado. O público não quer 

 

O professor co

 

aluno Lucas diz: 

chegar para o público assim: “é gent

ver isso.(Os alunos e o professor riem). 

ntinua: 

– Pensem nisso, eu só quero que vocês pensem que eu não 

estou mais aqui para falar de técnica, de som. Disso vocês já 

estão livres.  

 

E voltando-se novamente para o 

 

– Por mim eu já te dou uma nota e você passa, todos passam. 

Nem vocês, nem eu seremos melhores com isso. Mas, tem 

algo que é para cada um de vocês, lembrem-se disso, que é a 
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oportunidade que vocês têm de lembrar da realização desse 

sonho, de pelo menos cinco anos, de lembrar com todo o 

carinho do mundo desse esforço que vocês estão fazendo. Eu 

já passei por isso. Nada que vem fácil costuma ter um prazer 

posterior longo. Se você usa uma droga, você parece que fica 

ótimo na hora, mas, no dia seguinte, rapaz! Agora, se você 

estuda e trabalha e faz aquele trabalho, estuda oito horas por 

dia e “ta-ta-ta-ta-ta” (faz gesto como se estivesse tocando 

violão), a lembrança daquele trabalho permanece. Isso é que 

forço, o trabalho. Eu estudei, “me 

quebrei”, deixei de sair, mas eu lembro daquilo com tanta 

 

E acrescenta: 

 

ra vez para Lucas e pergunta: 

 

 

E o aluno resp

O professor di

 

faz a obra de arte: o es

alegria. Perguntem ao João, perguntem à Mabel, perguntem 

ao Cleudson. Perguntem a qualquer um deles quantos anos 

estudaram antes, qual foi o esforço que fizeram, que foi até 

descomunal. Mas eles falam disso com um sorriso. 

– Não falem desse recital com tristeza dizendo: “poxa, me 

quebrei”, “me lenhei”. Nenhum de vocês vai “se quebrar”. 

Vocês estão fazendo um trabalho bonito, mas, precisam 

seguir essas pequenas orientações. 

  

O professor se vira out

– Quantas horas você está estudando por dia? 

onde: 

 

– Quatro 

 

z então: 



 121

– Essas quatro horas têm que subir pra mais. Digamos que 

você tem recital daqui a um mês. Se você puder tirar todos os 

seus compromissos, ao máximo, e dedicar seis horas por dia. 

Se puder oito, melhor ainda, você vai ficar super feliz se fizer 

isso.  Ainda estão todos em tempo de fazer um trabalho 

maravilhoso, mas, a partir de agora, oito horas. Você deve 

esquecer tudo o que você puder para se concentrar e estudar 

relaxado, sorrindo, com alegria, pensando: Que “massa” que 

está chegando! E não: Que horrível! Está chegando aquela 

coisa (fala com voz de quem está com medo e todos riem). 

ontinua: 

– Se você não se ajuda, quem é que vai lhe ajudar?  

 

E o professor c

 

 

 conclui: 

– “Obrigadíssimo!” Lembrem que na próxima semana eu 

tocando muito “massa”. 

Obrigado! 

 

 

5.5.2 Ponto de vista 

 

 

A aula acima transcrita é uma aula atípica se comparada às outras aulas do 

professor Mario Ulloa no sentido de que o professor trabalha menos com o aluno executante e 

mais com todo o grupo buscando motivar os alunos para se apresentarem com tranqüilidade 

no recita titude do professor está de acordo com a afirmação de Hallam 

(1998) de que os professores que mantém bom relacionamento com seus alunos discutem com 

eles questões referentes a recitais e outras apresentações públicas. 

E

 

viajo, mas, na segunda-feira que vem eu já estou aqui. Eu vou 

dar mais atenção a vocês (e diz o nome dos alunos que farão 

o recital). Eu estou muito contente com todos. A classe está 

de “superparabéns”, pois está 

da pesquisadora – análise da aula 

l que está próximo. A a
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Nessa a ntre os 

alunos e a apresentação reparar 

tecnicamente, estudand

algum público. O pro rma de 

Laboratório de Simula enta o 

aluno formalmente, dr entar a 

sensação do aluno de ndo da 

situação de tocar em p fornece 

conselhos a respeito o para 

conseguirem obter uma

Esse tipo de ponte que articula o aluno com situações concretas que possam 

ocorrer d ra (2008) como Laboratório de Simulação de 

Recital Público – LSRP. De acordo com a autora: 

 

Esse tipo de situação articula o aluno com o contexto criado a partir das 
características da platéia, do tipo do repertório e seu estilo, da superação dos 
problemas técnicos e expressivos apresentados pelas dificuldades das obras a 
serem tocadas, da duração desse repertório em relação com a capacidade 
muscular e de concentração do intérprete, com o tipo de sonoridade a ser 

truturas 
assadas 
 relação 
 possam 

 

A tônica  parte 

do professor que fala o com os alunos e demonstra empatia ao descrever suas 

róprias experiências do passado como estudante. O professor procura com sua fala deixar os 

lunos com expectativas melhores em relação ao recital reduzindo assim o estresse comum ao 

as frases ditas pelo professor que 

vela bastante a sua sensibilidade: 

ula observada o professor busca articulações pedagógicas e

 pública dando conselhos a respeito de como cada um deve se p

o um número “x” de horas por dia e buscando tocar seguidamente para 

fessor utiliza a sua criatividade, iniciando a aula em fo

ção de Recital Público (OLIVEIRA, 2008). Mario Ulloa apres

amatizando a situação criada, visando naquele momento aum

estar diante de uma platéia, para que ele já vá se conscientiza

úblico e assim se prepare para isso. Além disso, o professor 

do preparo emocional que os alunos precisam ir construind

 boa e tranqüila apresentação em público. 

urante recitais é denominada por Olivei

buscada em relação à acústica do ambiente do recital, com as es
musicais da composição relacionadas aos tipos de emoções a serem p
para a platéia, com o problema de manutenção dos climas criados em
ao tempo e à fluência da interpretação diante dos possíveis erros que
ocorrer (OLIVEIRA, 2008). 

 dessa aula é a demonstração da característica Sensibilidade por

com carinh

p

a

aluno que vai tocar em público. Cito novamente aqui uma d

re

 

O importante é que o recital seja uma lembrança boa do seu trabalho. Você 
chega até lá, fruto de quatro ou cinco anos de estudo e com muitos atropelos, 
cada um com suas dificuldades, seus problemas. Sim, cada um com as coisas 
que teve que vencer, e cada um sabe seus problemas pessoais [...]. 

 



 123

No início da aula, o professor trabalha o repertório do recital com o aluno 

Lucas. A principal dificuldade do referido aluno é manter o andamento na música que irá 

apresentar. 

O professor procura estabelecer pontes para que o aluno atinja um andamento 

confortável ao tocar. Para tanto ele se utiliza de alguns recursos: Em primeiro lugar ele fala 

para o aluno tocar um pouco mais lento. Em seguida ele toca junto com o aluno tentando 

manter um andamento não tão rápido. Para que o aluno fixe o andamento em que ele deverá 

tocar o professor então solicita que ele toque e vai marcando o tempo estalando os dedos. 

Mais uma vez professor e aluno voltam a tocar juntos e o aluno já está tocando de maneira 

mais regular. Para que o aluno realmente interiorize a pulsação daquela música o professor 

coloca o metrô

o: “Bravo! Muito bem!” “Para mim está 

ótimo!”, entre outras com as quais o professor demonstra sua Positividade. 

Ainda 

demonstrando sua capa

dessa vez trabalhando

(Expressividade). O pr

mais natural. Seus esf

estava tocando de uma

tocar. Nesse m mento o professor diz: “Gostei dessa expressão! Não está assim formal como 

estava, de um 

bserva também que os alunos no geral estão tensos devido 

 proximidade do recital e procura mostrar o lado positivo de se tocar em público. Ele faz essa 

ponte passando para o

como de outros alunos 

Quanto professor 

oferece instruções quanto à prática ao enfatizar a maneira como os alunos devem estudar, 

incentivando-os a tocarem de seis a oito horas por dia, repetindo o repertório três vezes ao dia 

nomo para que este treine mais um pouco. Ao final desse trabalho com o aluno 

o professor se mostra satisfeito com o resultado obtido. A satisfação do professor é revelada 

através de expressões de encorajamento tais com

em relação ao Lucas, especificamente, o professor continua 

cidade de estabelecer articulações entre o aluno e os aspectos musicais, 

 alguns dos aspectos expressivos da peça tocada pelo mesmo 

ofessor procura levar o aluno a tocar de uma maneira menos tensa e 

orços surtem efeito já que, em determinado momento, o aluno, que 

 maneira um tanto formal vai relaxando e modificando sua maneira de 

o

jeito que trás estresse para o público”. E anima o aluno a ser mais expressivo 

dizendo “Toque agora e brinque”. O fato de o aluno começar a aula tocando de forma mais 

tensa e formal e ao final já estar tocando de forma mais relaxada indica que, naquele momento 

o professor conseguiu, através de suas articulações pedagógicas alcançar seus objetivos. 

O professor demonstrou sua capacidade de Observação ao analisar a maneira 

como o Lucas estava tocando. Ele o

à

s alunos experiências positivas de recitais de graduação, tanto suas 

que já se graduaram, além de dizer muitas outras palavras de ânimo. 

às questões técnicas referentes aos alunos, nessa aula o 
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e tocando para

A Naturalidade, que é uma característica que se sobressai em todas as aulas 

ministradas pe

sino/aprendizagem 

de instrumento

ução 

musical. Essa

5.5.3 Ponto 

 um público, seja qual for, diariamente, para que estejam preparados para tocar 

com segurança. 

lo professor Mario Ulloa, o auxilia a estabelecer pontes entre seus alunos e os 

conteúdos e habilidades a serem transmitidos. Nessa aula em especial, em que o professor 

procurou transmitir confiança aos alunos a respeito da apresentação pública que estava se 

aproximando, sua naturalidade se revelou na linguagem que o mesmo utilizou buscando se 

tornar mais próximo da realidade dos alunos ao falar e ao gesticular. Durante a fala do 

professor foi possível observar a reação positiva dos alunos através da atenção verificada em 

seus olhos e pelos sorrisos dos mesmos demonstrando aprovação ao que estava sendo falado. 

A partir da “Abordagem PONTES” (OLIVEIRA, 2001), é possível observar 

que o professor demonstra sua Técnica competente durante todo o transcorrer da aula acima 

transcrita, através da maneira como o mesmo ministra sua aula utilizando-se de articulações 

pedagógicas para alcançar seus objetivos relacionados com o processo en

. 

Como em todas as análises de aulas até agora realizadas efetuaremos uma 

breve avaliação do desenvolvimento do aluno Lucas no decorrer da aula: 

O aluno o chegou à aula com o repertório praticamente pronto e sem problemas 

de ordem técnica. As recomendações do professor foram para que ele tocasse mais devagar e 

de uma maneira “menos formal”. Esse objetivo do professor foi alcançado durante a aula 

porque nas últimas vezes em que tocou o aluno apresentava uma performance bastante 

tranqüila e parecia mais à vontade e descontraído. 

Já quanto à parte da aula direcionada a todos os alunos, não é possível efetuar o 

tipo de avaliação a que esta pesquisadora se propôs na introdução aos estudos de caso, ou 

seja, de comparar o aluno com ele mesmo no início e ao final da aula em termos de exec

 impossibilidade ocorre porque essa parte específica da aula contou com 

conselhos e experiências relacionadas à performance por parte do professor, não havendo, 

portanto, execuções musicais a serem avaliadas. 

 

 

de vista do professor – entrevista com o professor Mario 
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Rejane Harder: Mario, quais foram os seus objetivos quanto a essa aula do 

Lucas? 

 

para q

Profe

m um nível 

difere

ue para ele é possível. Eu acredito 

que c

1] Quais as principais características pedagógicas do professor Mario 

Ulloa (ou seja, como é a atuação dele como professor)? 

Mario Ulloa é um professor muito cuidadoso e muito 

preocupado com os detalhes não só interpretativos, mas 

também técnicos. Isso o faz querer extrair do aluno o máximo 

Professor Mario: Esse aluno já está formado, “né”? Esta aula foi na 

véspera da formatura. Na verdade estou aqui lendo o registro desta aula e 

vejo que foi mais do que uma aula, ela foi uma visão de mundo. Eu tentei 

oferecer uma perspectiva um pouco mais abrangente de educar, que vai 

além de fazer escalas, ou uma passagem. É o compromisso com a música, 

com as pessoas que vão assisti-los, com o público. Eu procurei passar essa 

idéia de encantar a platéia, de você tocar para que as pessoas voltem e não 

ue elas nunca mais queiram voltar (risos). 

 

Rejane Harder: Você acredita que esse aluno conseguiu alcançar os 

objetivos que você havia proposto? 

 

ssor Mario: Afinal, todos os alunos - nessa leva se formaram cinco - 

todos os alunos fizeram o melhor que podiam fazer. Cada um co

nte do outro. Lucas fez um bom recital. Foi mais modesto, na sala da 

Pós-Graduação, mas ele tocou super bem, super tranqüilo e organizado, que 

é o que interessa afinal de contas. Eu não espero que todos sejam virtuoses. 

Cada um tem sua história de vida e cada um vai seguir seu próprio caminho, 

mas eu tento que cada um faça o melhor q

om o Lucas a gente chegou lá. 

 

 

5.5.4 Ponto de vista do aluno – questionário com o aluno Lucas 
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de aproveitamento e rendimento tanto em sala de aula quanto 

nos estudos diários em casa. Ele se utiliza bastante de 

"imagens" e "alegorias" para tentar tornar mais claro um 

 

 

 

 ao longo da aula foi sendo superado. 

b) Você acredita que durante a aula ele conseguiu alcançar esses 

Sim. Ao menos fui me sentindo cada vez mais confiante a 

que me estava 

sendo sugerido. 

 

 

5.5.5 Cruzamento de

trecho ou peça musical e eu acredito que isso de um modo 

geral funciona bastante, pois é como se você tivesse uma 

cena na sua cabeça para a qual deve tocar a correspondente 

"trilha sonora". Para cada problema do aluno ele tem uma 

sugestão certeira que se seguida à risca certamente resolverá 

aquele problema. 

2] Na aula transcrita: 

a) Em sua opinião, quais foram os principais objetivos do professor 

Mário em relação a você? 

Acredito que o principal objetivo foi me fazer tocar com 

segurança e com a desenvoltura característica do chorinho me 

desfazendo por hora da "formalidade" da música erudita. Um 

outro detalhe bastante perceptível foi com relação ao estresse 

(que inegavelmente prejudicava bastante a execução em sala 

de aula e existia pelo fato de haver um recital para ser feito e 

ainda haverem alguns problemas técnicos e musicais para 

serem resolvidos) que

 

objetivos? Por exemplo, sua performance melhorou? 

 

cada sugestão e a cada dica nova. Fui me norteando pelos 

comentários dele tentando transmitir aquilo 

 dados 
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A respei ofessor 

buscou articular não só  deles 

deveria assumir em seu s tanto 

no aspecto emocional, 

De acord ue uma 

aula, ela foi uma visã er uma 

perspectiva um pouco e educar, que vai além de fazer escalas, ou uma 

assagem... É o compromisso com a música, com as pessoas que vão assisti-los, com o 

público” onstram que o professor, além de ter a competência de fazer 

a prática a estrutura de ensino adequada ao desenvolvimento das estruturas cognitivas, 

afetivas e ps re esse 

assunto, tendo b  importância desse trabalho para a formação geral 

 profissional e humana – do músico. O trabalho do professor Ulloa demonstra ser bastante 

funcional, inserido no ultural, 

desde quando exige ativa e 

observadora. 

O aluno bjetivo 

do professor Mario foi ém que 

o professor fez com ele

Já em re o, esta 

pesquisadora não teve olvimento 

a performance em sala, pois ele tocou apenas uma vez. Indagado a esse respeito o professor 

Mario decla  forma 

seus objetivos fo se o professor alcançou 

us objetivos com ele, o mesmo respondeu: “Sim. Ao menos fui me sentindo cada vez mais 

confiante a cada sugest

 

 

5.5.6 Principais características pedagógicas do professor 

to da aula acima transcrita, na visão desta pesquisadora, o pr

 o aluno Lucas, como toda a turma com a postura que cada um

s recitais que se aproximavam. O professor procurou prepará-lo

como incentivar o trabalho dos aspectos técnicos. 

o com o professor Mario Ulloa, a referida aula “foi mais do q

o de mundo”.  E o professor afirma ainda: “Eu tentei oferec

mais abrangente d

p

.  Essas afirmativas dem

n

icomotoras para que o aluno possa fazer recitais públicos, ele reflete sob

astante consciência sobre a

–

contexto da dinâmica cultural do mundo globalizado e multic

do aluno uma postura crítica, reflexiva, participativa, inter

 Lucas, ao comentar os objetivos da aula diz que o principal o

 levá-lo a tocar com segurança e desenvoltura. Ele afirma tamb

 um trabalho em relação ao controle do estresse. 

lação aos objetivos do professor terem sido alcançados ou nã

elementos para avaliar o aluno Lucas em termos de desenv

d

ra que o aluno Lucas conseguiu fazer um recital bom e tranqüilo e dessa

ram alcançados. Ao ser perguntado ao aluno Lucas 

se

ão e a cada dica nova”. 
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Ao ser questionado a respeito das características pedagógicas apresentadas pelo 

rofessor Mario, o aluno Lucas diz: 

 bastante de "imagens" 
 

agens" e "alegorias" para tentar tornar mais claro um trecho 

ou peça musical”, isso s

articulações ou pontes, partindo de coisas 

execução musical. 

p

 

Mario Ulloa é um professor muito cuidadoso e muito preocupado com os 
detalhes não só interpretativos, mas também técnicos. Isso o faz querer 
extrair do aluno o máximo de aproveitamento e rendimento tanto em sala de 
aula quanto nos estudos diários em casa. Ele se utiliza
e "alegorias" para tentar tornar mais claro um trecho ou peça musical e eu
acredito que isso de um modo geral funciona bastante, pois é como se você 
tivesse uma cena na sua cabeça para a qual deve tocar a correspondente 
"trilha sonora". Para cada problema do aluno ele tem uma sugestão certeira 
que se seguida à risca certamente resolverá aquele problema. 

 

Ao falar a respeito do professor Mario, o aluno Lucas apresenta características 

desse professor que estão intimamente relacionadas com a Técnica pedagógica competente, 

um a das características da “Abordagem PONTES”, principalmente quando ele comenta a 

preocupação do professor Mario com os detalhes técnicos e interpretativos das obras 

executadas pelo aluno. O fato de o professor “querer extrair do aluno o máximo de 

aproveitamento e rendimento, tanto em sala de aula quanto nos estudos diários em casa”, 

demonstra mais uma vez a Positividade desse professor. Quando Lucas diz que o professor 

Mario “se utiliza bastante de "im

ignifica que o professor Mario está sempre preocupado em estabelecer 

conhecidas pelo aluno, que fazem parte do 

cotidiano do mesmo, para levá-lo a aquisição de novos conhecimentos e habilidades em 
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6 ESTUDO DE CASO N.º 02: A PROFESSORA DIANA SANTIAGO – PIANO 

 

 

Neste ca

Santiago, bem como a a

As aulas

dos outros dois profess ato professor-

aluno em aulas individuais (

uma maior interação, um

 PONTES”; logo a seguir estão inseridas duas entrevistas realizadas, uma 

com o professor, a respeito da aula transcrita e outra com o aluno, com questões semelhantes. 

Após a segunda entrevista vem um breve cruzamento dos dados da análise realizada por esta 

pesquisadora com os dados das entrevistas. O último tópico, denominado “Características do 

professor” apresenta a descrição feita pelo aluno das principais características do seu 

professor. Essas características serão analisadas na busca de equivalência com características 

da “Abordagem PONTES”. 

As aulas abaixo apresentadas foram ministradas aos alunos Lucas, Mila, Vasni 

(duas aulas) e Norberto. 

 

 

6.1 O Aluno Lucas 

 

 

pítulo são apresentadas cinco aulas ministradas pela professora Diana 

nálise das mesmas. 

 da professora Diana apresentam um diferencial em relação às aulas 

ores estudados no sentido de serem apresentadas no form 

HALLAM, 2006). Nesse formato de aula foi possível observar 

a maior proximidade entre a professora e cada um dos alunos. Um 

fator que pode influir nessa interação é a proximidade física constante entre a professora e o 

aluno de piano, já que via de regra o aluno fica sentado no banco do piano e o professor ao 

seu lado, sentado em uma cadeira. Essa disposição em que ficam professor e aluno parece à 

esta pesquisadora, mais favorável ao diálogo. Esse diálogo é potencializado devido ao aspecto 

comunicativo da professora Diana em sala de aula. A professora Diana apresenta também um 

modelo de aula “centrado no aluno” (HALLAM, 1998), ou seja, ela constantemente pergunta 

a opinião do aluno a respeito de questões, sejam musicais, ou do dia a dia, como a escolha do 

repertório ou a ordem em que o aluno tocará as peças, por exemplo. 

Este capítulo segue a mesma seqüência dos outros dois estudos de caso: A 

transcrição da aula de cada aluno é seguida de uma análise efetuada por esta pesquisadora, à 

luz da “Abordagem
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A aula abaixo transcrita foi ministrada pela professora Diana Santiago ao aluno 

do em 

strumento – Piano na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 

 

 

 

E o aluno fala: 

 

 antes... 

 

Após o reforço positivo, a professora passa a fazer algumas correções a 

Lucas, que no período em que foi realizada a observação cursava o 2º ano do Bacharela

In

 

6.1.1 Transcrição da aula 

 

O aluno Lucas entra na sala, cumprimenta a professora e em seguida se 

assenta ao piano para tocar. A professora se assenta também posicionando 

sua cadeira ao lado direito do piano. O aluno toca a primeira peça, a 

“Sinfonia n.º11 em Sol menor” de Bach. 

 

 

 

 

 

 

Ex. 6 – Excertos da “Sinfonia Nº 11” (BWV 797) de Bach 

 

 

A professora ouve a execução da peça inteira antes de interferir. Quando o 

aluno termina, ela diz: 

 

– Melhorou bastante em relação à outra vez. 

 

– Eu não estava conseguindo tocar muito bem

respeito da execução do aluno dizendo: 
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O aluno concorda e a professora continua a corrigir dizendo: 

 

i, toque mais lento este trecho para identificarmos o 

erro. 

 

ta passagem errada. 

 aluno diz:  

falando: 

 

– Você tinha dúvida e depois que você estudou melhorou 

O aluno começa a explicar com

– Primeiro eu separei as duas mãos. Comecei a estudar com 

mãos separadas para firmar cada uma. Depois que firmava eu 

 

plica que acredita que está 

ta, a professora toca experimentando 

– Tem dois lugares: Aqui você estava errando (aponta na 

partitura do aluno). Aqui você colocou nota errada. 

 

– Aqu

Enquanto o aluno toca, a professora o interrompe e diz: 

 

– É aqui! Você transferiu a figura daqui para aqui (aponta na 

partitura). Você decorou es

 

O

 

– Ah! Sim... 

 

A professora pega o lápis para marcar a partitura do aluno e continua 

bastante, as notas, a fluência... Agora precisamos trabalhar as 

vozes e a articulação. 

 

o estudou: 

 

juntava. 

O aluno demonstra ao piano como estudou e em seguida pergunta o que 

fazer no rallentando do fim da peça. Ele ex

terminando de “forma seca”. Em respos
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alternativas ao piano, de como aquele rallentando pode ser feito. O trabalho 

com a primeir

sem palavras n sohn. 

 

 

 

 
 

Ex. 7 – Excertos da obra “Venetian Gondola Song” (Op. 19 Nº 6) de Mendelssohn 

 

 

 aluno pega a partitura e diz: 

– Essa eu já consegui ler, só não consegui colocar o pedal. 

 

 aluno começa então a tocar e pergunta se no início tem pedal. A 

o é para ser tocado em staccato. Em seguida passa a fornecer 

formações históricas relacionadas ao período em que a música foi 

composta: 

 

ântico mesmo, uma canção com ritmo 

de dança. 

 professora faz então um gestual característico de uma dança enquanto o 

aluno toca. E

aluno para ve

interrompe a execução e diz:  

a peça é encerrado e o aluno passa para outra peça, a “Canção 

.º 6” (Venetian gondola song), uma obra de Mendels

 

 

O

 

O

professora Diana explica como ele pode utilizar o pedal e diz que aquele 

trecho nã

in

– Aqui é início do rom

 

A

m seguida, a professora se levanta e confere os ombros do 

r se estão relaxados. Em determinado momento a professora 

 

– Você está querendo correr... 
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– Pense numa voz cantando... (E canta o trecho, fazendo um 

 

– Esse final você precisa estudar mais. Melhorou bastante 

também, mas, aí é bem diferente de Bach, que era 

outra época, duzentos anos antes disso. Aqui 

(aponta para a partitura) você vai ter que pensar na voz, que é 

 o 

resto é só acompanhamento. E não tem que correr no fim. 

– Aí é a introdução. Pense em um barco (e faz um gesto com 

as mãos imitando as ondas do mar). 

O aluno pergunta se deve valorizar bastante aquele trecho e a professora 

sponde que não, que pode ser mais neutro. Em seguida a professora senta 

 esse cantabile é importante. Não precisa ser 

tão “piano” aqui. Valorize o cantabile para fazer o contraste. 

 

O aluno assente com a cabeça e pergunta sobre as ligaduras de expressão 

que aparecem. A professora passa a explicar como a execução pode ser 

feita, dizendo: 

 

gesto amplo em arco com a mão direita). 

 

O aluno volta a tocar e a professora canta em alguns trechos enquanto o 

aluno toca, apontando para a partitura ao destacar esses trechos. O aluno 

então termina de tocar a peça e a professora diz: 

contraponto, era 

só a voz com o acompanhamento. O que manda é a voz,

 

O aluno recomeça e após a execução de alguns compassos a professora 

Diana diz: 

 

 

re

ao piano e toca o mesmo trecho para o aluno ouvir.  Após tocar, ela diz: 

 

– Aqui é só uma onda a mais, é tudo introdução. Aqui é 

cantabile, então



 134

A professora continua tocando várias vezes o mesmo trecho para o aluno 

observar como fazer. O aluno volta então a tocar e após alguns compassos a 

professora o interrompe dizendo que é justamente o inverso. 

 professora demonstra novamente ao piano e diz: 

 

Isso é Veneza, em 

uma gôndola, um fluxo, algo mais marítimo... Ondas...O que 

que águas são. Cita outra 

peça e diz que aquilo é mais um naufrágio em meio a uma 

 

A professora s

aluno passa à 

para corrigir u

ênfase, a prof no 

omo tocar. Enquanto isso o aluno ouve atentamente e assente com a 

– É uma cantiga, calma e indolente, e você está querendo 

 

O aluno volta a tocar e durante a execução a professora vai lembrando a ele 

rra, 

porque aqui (aponta outro trecho na partitura) já vai ser um 

 

Em seguida, p  

luno começa a leitura de uma nova peça e a professora o corrige mostrando 

como ele deveria tocar. A professora Diana aponta então os pontos chaves 

da música, demonstrando ao piano. Em seguida ela pede para o aluno tocar. 

A

– Pense na água mesmo pra tocar isso. 

comanda é a voz aí. Não é um mar revolto também, é só um 

fluxo. Existe muita água nas músicas, e cada música é um 

tipo diferente, você tem que ver 

tempestade, o que não é o caso da peça em questão. 

olicita que o aluno pegue a terceira peça e comece a tocar. O 

execução da peça e a certa altura a professora o interrompe 

m trecho que apresenta problemas rítmicos. Para dar maior 

essora se assenta novamente ao piano mostrando ao alu

c

cabeça. A professora diz então: 

 

correr. É calmo e indolente. 

para não correr. Quando o aluno para de tocar a professora repete: 

 

– É uma cantiga. Você tem tendência a correr, não co

pouco mais animado. 

rofessora e aluno discutem que peça escolher para estudar. O

a



 135

O aluno toca da maneira que a professora ensinou mostrando que entendeu 

o que foi explicado. Quando o aluno termina a professora diz: 

 

– Muito bem! Agora, você deve estudar em casa separando as 

mãos e fazendo “beeeeem” calmamente cada mão.  

 

A seguir o alu

na oitava supe

 

 

Então a profes i o aluno 

ara quando chegar em casa colocar na partitura todo o dedilhado de certos 

 aluno se despede da professora e sai da sala. 

 

 

6.1.2 Ponto de vista da pesquisadora – análise da aula: 

 

 

Uma das principais características dessa aula é o fato de haver um constante 

diálogo entre a profess go, em 

diferentes momentos a ivos da 

execução musical, sem ipação deste, seja na escolha das peças a tocar, 

ou em decisões a respeito da execução de determinados trechos, escolha de dedilhado, escolha 

de locai idade e 

Naturali o aluno 

durante  buscar 

soluções orrindo 

no toca mais um trecho da peça e a professora executa junto, 

rior. Ao terminarem ela diz: 

– Faz o dedilhado pensando na linha, “tá”? 

sora começa a mostrar possíveis dedilhados e instru

p

trechos. Segue-se um diálogo entre a professora e o aluno, onde eles entram 

em acordo a respeito do repertório a ser executado na próxima prova. Após 

chegarem a um acordo a professora diz: 

 

– Bem, então é isso! 

 

O

ora e o aluno, que acontece de forma natural. Através do diálo

 professora articula o aluno com detalhes técnicos e express

pre solicitando a partic

s adequados para a utilização do pedal, entre outros aspectos. A Sensibil

dade da professora podem ser observadas na maneira como a mesma lida com 

a aula estando sempre atenta às reações do mesmo, procurando auxiliá-lo a

 quando este está com alguma dúvida. A professora demonstra empatia s
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sempre p

natural. r, trabalhando durante 

a aula em parceria com o aluno, com a finalidade de gerar uma boa interpretação (SCHÖN, 

2000). Nessa forma de de vista 

do aluno, seu gosto e su AM, 2006). 

Nas atitudes da professora podemos encontrar ainda outras características 

PONTES música 

significa s na atitude positiva da professora, no 

trabalho dos aspectos expressivos da obra com o aluno, bem como na maneira como a mesma 

observa a execução e a

A professora utiliza sua Positividade como uma ligação entre o aluno e uma 

melhor i nte em 

relação à tante” e 

ainda “M uno a ir 

aperfeiço

dade) são trabalhados pela professora, na 

maioria das vezes sob a forma de articulações que esta faz das idéias musicais com elementos 

conhecidos do aluno ta , com o canto ou com as ondas do mar, ou seja, 

partindo do conhecido, do mundo do aluno, para ensinar idéias mais abstratas, como por 

exemplo is. Um exemplo ocorre quando a 

rofessora, ao discorrer a respeito da interpretação de determinada peça diz para o aluno 

aginar uma gôndola em Veneza, um fluxo de águas. 

sora recorre a aspectos históricos 

zendo uma ponte que leva o aluno, a partir do conhecimento desses aspectos históricos, a 

ompreender melhor o comportamento das vozes, o que pode auxiliá-lo em sua interpretação: 

“... aí é bem 

ara o aluno, ouvindo as suas opiniões e mantendo com ele uma relação amigável e 

Essa atitude da professora é um exemplo do seu estilo de ensina

trabalho, a professora leva em consideração e respeita o ponto 

as escolhas o que o torna menos dependente (HALL

 delineadas por Oliveira (2001) como importantes para um ensino de 

tivo. Essas características ficam evidente

titudes do aluno. 

nterpretação musical através do reforço positivo, quando diz: “Melhorou basta

 outra vez”, ou, “Você tinha dúvida e depois que você estudou melhorou bas

uito bem!” Em diversos momentos da aula, a professora age motivando o al

ando sua performance cada vez mais. 

Aspectos expressivos (Expressivi

is como com a dança

 a interpretação de diferentes estilos musica

p

im

Em outro momento desta mesma aula a profes

fa

c

diferente de Bach, que era contraponto, era outra época, duzentos anos antes 

disso. Aqui (aponta para a partitura) você vai ter que pensar na voz, que é só a voz com o 

acompanhamento. O que manda é a voz, o resto é só acompanhamento”. 

A professora articula o aluno com a execução de um andamento ideal para uma 

das peças estudadas, dizendo para o aluno: “É uma cantiga, calma e indolente, e você está 

querendo correr. É calmo e indolente”. E enquanto o aluno vai tocando a professora vai 

dizendo para que ele mantenha o andamento. Ela diz novamente: – “É uma cantiga. Você tem 

tendência a correr, não corra, porque aqui (aponta outro trecho na partitura) já vai ser um 

pouco mais animado”. 
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A professora articula mais uma vez o aluno com o ritmo ideal para se tocar 

uma das peças, fornecendo novamente informações históricas que relacionam o período em 

que a música foi composta com a execução rítmica. A professora diz: – “Aqui é início do 

romântico mesmo, uma canção com ritmo de dança”. 

A capacidade de Observação da professora fica explícita na maneira como a 

mesma conduz

: Aqui você estava errando (aponta na partitura do aluno). 

ssora oferece modelos, tocando ao piano para 

o aluno observ

 caso do aluno Lucas, este veio para a 

aula bem prep

na  

 

 foi melhorar as notas das peças e corrigi-las. Nessa aula, 

 a aula, observando com atenção os momentos de erros e acertos do aluno, bem 

como sua postura corporal. Um dos exemplos é quando ela percebe que o aluno está 

cometendo um erro na execução de uma determinada passagem e diz: 

 

– Tem dois lugares
Aqui você colocou nota errada. O aluno concorda e a professora continua a 
corrigir dizendo: – Aqui, toque mais lento este trecho para identificarmos o 
erro. Enquanto o aluno toca, a professora o interrompe e diz: – É aqui! Você 
transferiu a figura daqui para aqui (aponta na partitura). Você decorou esta 
passagem errada. 

 

Em diferentes momentos a profe

ar e ainda articula o aluno com o estudo individual oferecendo instruções para a 

prática de determinados trechos de maior dificuldade (HALLAM, 2006; LISBOA et all., 

2005, SANTIAGO, 2006) quando diz, por exemplo: “Agora, você deve estudar em casa 

separando as mãos e fazendo “beeeeem” calmamente cada mão”. 

A maneira como a professora age em sala de aula, construindo pontes entre o 

mundo do aluno e a interpretação musical através de sua Técnica pedagógica competente, se 

reflete de maneira positiva na performance do aluno. No

arado, mas, ainda apresentando alguns erros. Porém, ao final de cada peça 

estudada junto com a professora, este apresentou uma performance mais elaborada que na 

apresentação inicial de cada uma delas. 

 

 

6.1.3 Ponto de vista da professora – entrevista com a professora Dia

 

Rejane Harder: Quais os seus objetivos para a aula do aluno Lucas? 

 

Professora Diana: Lucas era aluno de segundo ano do ano passado e nessa 

aula o objetivo
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como

s objetivos foram atingidos? 

Duran

rque a técnica 

dele não responde tão rápido. Agora, ele é muito musical e às vezes ele já 

consegue resp

estava consegu

verdade... Não

 

 

6.1.4 O pont

ca com outras artes também, dá sugestões de 

leitura complementar, de pinturas que podemos relacionar 

com alguma característica da peça musical, cinema. Além de 

música 

quando senta ao piano. 

agina 

que a professora Diana teve para a mesma? 

 

 ele estava com peças contrastantes e eu estava tentando mostrar a ele 

as diferenças de estilo, esse também foi um dos objetivos. 

 

Rejane Harder: Você acredita que esse

te a aula? 

 

Professora Diana: No caso ali, e em geral ele compreende rápido, mas 

muitas vezes ele não consegue expressar na mesma hora po

onder mais rápido. Mas, por exemplo, já ao final do ano ele 

indo diferenciar os estilos ao tocar, ao fim de um tempo, na 

 sei precisar bem. 

o de vista do aluno – questionário do aluno Lucas 

 

 

1] Quais as principais características pedagógicas da professora Diana? 

 

Há acesso ao diálogo direto com ela. Ela sempre escuta muito 

o aluno, observa muito o aluno e suas características. E de 

acordo com as facilidades, dificuldades, o que o aluno precisa 

desenvolver para solidificar o conhecimento ou aprender é 

que ela cria um repertório. Eu adoro também porque ela 

relaciona a músi

ser maravilhoso quando ela vai mostrar as nuances da 

 

2] Lendo a transcrição da sua aula, quais os objetivos que você im
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Acredito que Diana quis fazer com que o aluno percebesse a 

importância de se estudar olhando para partitura e ter muito 

cuidado para não decorar errado. Outro fator importante foi 

tor de cada peça através de suas peculiaridades. 

 

 

 

.1.5 Cruzamento dos dados 

Estando acima apresentados o ponto de vista desta pesquisadora, referente a 

aula em  o ponto de 

vista do aluno, através de suas respostas ao questionário recebido, é feito aqui um cruzamento 

destes dados, a partir do

Com res usicais 

principais o professor p am que 

este foi levar o aluno a orretas. 

Ambos concordam ta pectos 

expressivos relacionad Já esta 

pesquisadora concorda luno a 

respeito dos diferentes io uma 

articulação que a profe o e 

andamento, principalm

Já a respeito de os objetivos da aula terem sido ou não alcançados, o aluno 

Lucas ac u a um 

desenvolvim uisadora observou que, ao final de 

ada peça estudada o aluno apresentava uma performance mais elaborada do que antes de ter 

estudado as mesmas junto com a professora. 

diferenciar os estilos, a maneira de tocar devido a época e o 

au

3] Em sua opinião esses objetivos foram alcançados? 

Acredito que para um entendimento posterior, ela alcançou 

seu objetivo. Para fazer o aluno pensar de uma outra maneira 

e fazer fluir o pensamento e o criar interpretativo do aluno. 

 

6

 

 

questão, bem como o ponto de vista da professora, através da entrevista e

 qual se chega às seguintes conclusões: 

peito ao principal objetivo da aula, ou seja, quais aspectos m

rocurou articular com o aluno, a professora e o aluno concord

 burilar as peças em relação a decorá-las com todas as notas c

mbém que a professora procurou articular o aluno com as

os principalmente às diferenças de estilos entre as obras. 

 que um dos objetivos da professora nesta aula foi ensinar ao a

 estilos musicais, porém identificou como objetivo secundár

ssora procurou efetuar entre o aluno e aspectos musicais com ritm

ente. 

redita que sim, a médio / longo prazo. A professora Diana também se referi

ento posterior a partir da aula. Já esta pesq

c
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6.1.2 Principais cara

 

 

Ao ser questionado a respeito das principais características pedagógicas que ele 

vê em s  principais características da 

rofessora Diana é que esta possibilita “o acesso ao diálogo direto com ela. Ela sempre escuta 

muito o aluno, observa idades, 

dificuldades, o que o al ender é 

que ela cria um repertó

As características mencionadas pelo aluno Lucas, relativas a professora Diana 

stão em sintonia com algumas características e ações pedagógicas encontradas na 

d  o aluno diz que a professora facilita o diálogo com ele, é 

ossível identificar na professora a Naturalidade com a qual ela se comunica com o aluno. 

uando ele diz que a professora escuta muito e observa muito o aluno, é possível apontar na 

professora as c

 com a Técnica pedagógica 

competente, m

 articular o aluno com elementos expressivos (Expressividade) 

inclusive de ou

 maestria para seus alunos ouvirem é citada por 

cterísticas pedagógicas da professora 

ua professora, o aluno Lucas responde que uma das

p

 muito o aluno e suas características, e de acordo com as facil

uno precisa desenvolver para solidificar o conhecimento ou apr

rio”. 

e

“Abor agem PONTES”: Quando

p

Q

aracterísticas: Observação e Sensibilidade. E a partir dessa ação de observar o 

aluno, e de sua sensibilidade, a professora, de acordo com depoimento do aluno Lucas, 

identifica as dificuldades e aptidões do aluno para a partir daí construir com ele um repertório. 

Essa habilidade da professora está intimamente relacionada

encionada entre as características da “Abordagem PONTES”. 

Em continuação ao seu depoimento, o aluno Lucas diz: 

 

Eu adoro também porque ela relaciona a música com outras artes também, 
dá sugestões de leitura complementar, de pinturas que podemos relacionar 
com alguma característica da peça musical, cinema. Além de ser 
maravilhoso quando ela vai mostrar a nuances da música quando senta ao 
piano. 

 

Estas palavras do aluno Lucas em relação a professora Diana revelam a 

capacidade da professora de

tras artes. 

Quando o aluno declara que é maravilhoso ouvir a professora ao piano, o aluno 

está apontando mais uma vez para a expressividade e para a Técnica Competente da 

professora, ou seja, para a habilidade da mesma em relação ao instrumento. Essa capacidade 

de exemplificar as obras no instrumento com
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Lisboa et all. (2005) e Hallam (2006), como características importantes a um professor de 

strumento. 

.2 A Aluna Mila 

 

 

 

 

 

 

da obra “Quatre Mazurkas” (Op. 24 Nº 1) de Chopin 

 

in

 

 

6

 

A aula a seguir foi ministrada pela professora Diana Santiago à aluna Mila que, 

à época em que sua aula foi observada, cursava o primeiro ano da Graduação em Instrumento 

– Piano na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia. 

 

6.2.1 Transcrição da aula 

 

 

A aluna Mila entra, cumprimenta a professora e se assenta ao piano. Em 

seguida pega a partitura de uma “Mazurca nº1 em Sol menor” de Chopin e 

mostra para a professora dizendo que vai começar por aquela música. 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. 8 – Excertos 

 

A aluna começa então a tocar e depois de alguns minutos a professora a 

interrompe e diz: 
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– Essa música... É a primeira vez que você toca? 

 

A aluna diz que não havia tocado essa música antes e a professora então 

la pesquisou a respeito. A aluna disse que leu um pouco e sabe 

que é uma mazurca, inclusive pegou algumas mazurcas para ouvir. A 

professora então pergunta: 

 

A aluna responde: 

 

a dança polonesa de Chopin. 

 

A professora diz então: 

stado 

de espírito dele. Que é uma coisa que ele fez assim ao longo 

da vida. Assim pequenas... Então pense: Você tem que buscar 

to, ver 

o dedilhado e pedal. 

 aluna: 

 

pergunta se e

– E mazurca, você sabe o que é? 

 

– É um

 

– Sim, mas, além de ser uma dança, no caso de Chopin é uma 

espécie de diário íntimo dele, que refletia muito bem o e

o caráter de dança, mas também o caráter de que é Chopin 

conversando com a gente alguma coisa dele. 

  

E a aluna diz: 

 

– É tem que pensar nas duas coisas... 

 

Então a professora continua: 

 

– Agora nós vamos ter que ver algumas coisas de legat

 

A aluna volta a tocar e a professora corrige a postura da mesma. Em seguida 

ela pergunta para a
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– Até aí você fez o que?  

 

A aluna diz: 

 

– Como assim? Eu estou lendo uma música... 

 

E a professora vai dizendo: 

 

– Agora repare: Aqui está perguntando e aqui está 

ndendo. Nós temos perguntas e respostas, não é isso? 

Agora que você já leu vamos pensar na condução das vozes, 

 aqui vamos fazer tudo 

mais sonoro. E você vai aproveitar para pesquisar lá em baixo 

teca) e ler sobre mazurca um pouquinho melhor e 

pensar nos acentos no terceiro tempo e aqui, no plano sonoro.  

 

A aluna começ

diz: 

 

 

 aluna confunde a palavra rubatto com a expressão portatto. A professora 

 que é um rubatto e diz ainda: 

ça lenta com rubatto. 

peça para a aluna ouvir e depois diz:  

ê vai buscar os rubattos, cuidar com os 

pedais e identificar as frases. Eu vou pedir que você leia na 

respo

nesse acento no terceiro tempo... E

(na biblio

a a tocar novamente e em determinado momento a professora 

– Ali pede rubatto. Você sabe o que é? 

A

então explica o

 

– Então essa música é assim: uma dan

 

A professora toca o início da 

 

– Você pode lembrar que ela é lenta. É uma dança estilizada 

para piano, onde voc

biblioteca um pouco mais a respeito de Chopin e sobre as 
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mazurcas.  E atenção: Pedal! E pense: O que você está 

ua intenção? 

a primeira parte da música. Quando ela termina a professora 

ergunta:  

 

– Você sabe que forma é essa? 

omo a aluna faz um gesto negativo com a cabeça, a professora explica: 

 

 

A professora 

musicais e ap

assunto. A alu

parte da cole

rofessora e começa a tocar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex

 

Em determina

no gesto musical, em uma idéia inteira. A professora diz ainda: 

fazendo ao tocar? Qual a s

 

A aluna toca 

p

 

C

– É uma forma A B A. 

fala resumidamente com a aluna a respeito das formas 

ós as explicações recomenda à mesma que pesquise sobre o 

na pega então a segunda partitura, “Pássaro Profeta”, que faz 

ção “Cenas da Floresta” de Schumann, mostra para a 

p

 

 

. 9 – Excertos da obra “Vogel als Prophet” de Schumann 

 

do momento a professora a interrompe e diz para ela pensar 
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os planos, harmonia, 

sonoridade, frase... 

lta a tocar. Quando, em um determinado trecho ela apresenta uma 

erta dificuldade a professora diz: 

 

– Nessa parte você vai ter que decorar todas as notas para 

ora 

apenas a harmonia. 

 

ntes de a aluna voltar a tocar, a professora faz anotações na partitura e diz: 

a convida a aluna a assistir a um recital de um 

luno seu do doutorado, dizendo: 

– Vai ser bom você assistir porque a obra que ele toca 

corresponde a essa de Schumann que você está tocando. Aí 

você poderá ter uma idéia melhor da sonoridade desta peça. 

 

A aluna assente com a cabeça dizendo que irá ao recital e pega a terceira 

partitura para tocar. É a “Valsa nº2 em Lá menor” de Chopin a qual ela 

executa inteira. 

 

 

 

 

 

 

– Vamos tentar pensar nas direções, n

 

A aluna vo

c

então conseguir executar o gesto musical. Vamos ouvir ag

A

 

– Você está tocando Schumann. Pense nas frases e nos gestos 

e observe a dinâmica. Construa os planos sonoros. 

 

Em seguida a professora Dian

a

 

Ex. 10 – Excertos da “Grande Valse Brilhante” (Op. 34 Nº 2) de Chopin 
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nquanto a aluna está tocando a professora se levanta e novamente confere 

o relaxamento

Ao a aluna ter ergunta: 

 a aluna responde: 

 

a interpretação me pareceu “quadrada” 

perto daquela. 

 professora explica que a mazurca exige mesmo mais intensidade que a 

valsa por ser u

professora, nã em toda a 

uropa. A professora diz então: 

ocar esta valsa de uma maneira mais 

intimista.  

 

A professora d

 

– Imagine um violoncelo tocando aqui. Pense como um 

 aluna toca a peça inteira e a professora diz: 

Mila a

 

E

 dos ombros e a posição da coluna da aluna com as mãos.  

minar, a professora p

 

– Como você vê essa interpretação? 

 

E

– Bem, a outra obra de Chopin precisava ser tocada de forma 

tão intensa que est

 

A

ma dança da terra dele (Chopin). Já a valsa, de acordo com a 

o era nacional, de raiz, mas sim um gênero tocado 

E

 

– Vamos tentar t

emonstra ao piano e em seguida diz: 

violoncelo faria esta frase aqui. Não esqueça que o violoncelo 

era o segundo instrumento de Chopin. 

 

A

 

– Já está bem melhor! 

 

Em seguida, professora e aluna conversam a respeito do repertório a ser 

apresentado na prova que se aproxima. Ao terminarem a conversa, a aluna 

rruma seu material, se despede e sai da sala. 
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6.2.2 P

 

 

A aula a pressividade. A professora Diana 

inicia a aula procurando levar a aluna a compreender detalhes expressivos da peça que está 

sendo estudada. A professora solicita que a aluna coloque em sua interpretação algo mais do 

que a simples leitura da peça. Nesse momento ela está buscando despertar na aluna uma 

ligação, um envolvime ações e 

exemplos a professora fessora 

solicita que a aluna ob ções e o caráter de dança da mazurca sem se esquecer 

de colocar ali uma dose de sentimentalismo. Ela diz para a aluna que aquela mazurca é “uma 

espécie battos, 

explican a aluna 

identifiq amente 

iguais e como fazer terminações um pouco diferentes. A 

professora sugere também que a aluna faça uma pesquisa a respeito de Chopin e das 

mazurcas. 

Na segunda peça, uma obra de Schumann, mais uma vez a professora busca 

uma ligação entre a aluna e os detalhes expressivos da obra dizendo: “Vamos tentar pensar 

nas direç ofessora procura fazer com que a 

aluna compreenda a idéia do gesto musical e solicita ainda por algumas vezes que a aluna 

pense no gesto musi a, em 

determinado momento . Pense 

nas frases e nos gesto s planos sonoros”. É possível 

observar que ao dizer tais palavras, a professora procura levar a aluna a uma interpretação 

mais con ão mecânica da peça. 

Quando a professora convida a aluna para assistir ao recital de um aluno mais 

avançado que tocará u ão de sonoridade semelhante à peça que está 

sendo executada pela mesma, ela está estabelecendo mais uma ponte, agora entre a audição da 

execução luna da 

interpret

rofessora busca que a aluna faça 

ma ligação entre a interpretação da valsa e a mazurca, do mesmo compositor, que havia sido 

onto de vista da pesquisadora – análise da aula 

cima transcrita tem como tônica a Ex

nto emocional maior com a obra estudada. Através de explic

 articula a aluna com a interpretação de uma mazurca: A pro

serve as articula

de diário íntimo de Chopin”.  A professora mostra ainda à aluna os ru

do que considera aquela dança polonesa uma dança estilizada e solicita que 

ue as frases. Ela mostra que as repetições dessa obra de Chopin nunca são exat

 procura mostrar para a aluna 

ões, nos planos, harmonia, sonoridade, frase...” A pr

cal (SWANWICK, 2003). Ainda a respeito da mesma obr

a professora diz para a aluna: “Você está tocando Schumann

s e observe a dinâmica. Construa o

sciente e elaborada e não apenas a uma execuç

ma obra com um padr

 de uma peça de sonoridade similar e uma maior compreensão, por parte da a

ação da obra que está estudando. 

Na terceira peça, uma valsa de Chopin, a p

u
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estudada no início da aula. A aluna considera que a mazurca é mais intensa e a professora diz 

azurca ser uma dança de raiz, da 

rra de Chopin enquanto a valsa executada pela aluna pertence a um gênero comum a toda a 

uropa. A professora fornece então sugestões e demonstrações quanto à execução dessa peça 

e encerra a aul

De forma positiva a professora conduz a aluna à aprendizagem, o que se reflete 

na interpretaç

 gesto musical”. 

A professora d

sua prontidão em perceber as reações da aluna. De 

maneira sensí

à aluna que um dos motivos dessa diferença é o fato da m

te

E

a estabelecendo uma nova articulação, entre os conhecimentos da aluna e o que 

está sendo estudado em sala de aula, visando uma maior expressividade na execução da peça, 

quando pede para a aluna, ao tocar determinado trecho da valsa de Chopin, tocá-lo de uma 

maneira mais intimista. Para tanto, a professora solicita que a aluna imagine um violoncelo 

tocando. 

Ao discutir com a aluna os aspectos históricos de cada obra executada, a 

professora está estabelecendo uma ponte entre a aluna e a música que está sendo tocada, 

oferecendo a ela elementos que servem como subsídio para a interpretação musical de tais 

obras. 

Na aula acima apresentada é possível observar que a professora demonstra, 

além da Expressividade, outras características delineadas por Oliveira (2005) como sendo 

desejáveis ao professor de música durante a sua atuação em sala de aula, a saber: Positividade, 

Observação, Naturalidade, Técnica Competente e Sensibilidade (PONTES). 

ão musical da aluna. Quando enfim a aluna alcança uma execução que a 

professora considera satisfatória, ela utiliza a expressão animadora: “Já está bem melhor!” 

(Positividade). 

A capacidade de Observação da professora permeia toda a aula: A professora 

observa a postura da aluna, a professora observa ainda o uso que a aluna faz dos elementos 

expressivos enquanto toca, bem como observa os aspectos técnicos da execução apresentada 

pela mesma, percebendo quando a aluna toca alguma nota errada, como por exemplo, quando, 

em uma determinada passagem a aluna toca algumas notas erradas e a professora diz: “Nessa 

parte você vai ter que decorar todas as notas para então conseguir executar o

emonstra que observou, mais uma vez diversos detalhes na execução da aluna 

quando diz: “Agora nós vamos ter que ver algumas coisas de legatto, ver o dedilhado e 

pedal”. 

Essa capacidade de observação está associada à Sensibilidade da professora, 

tanto musical, como aquela revelada em 

vel a professora conduz com paciência a aula, mesmo quando a aluna não 
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compreende muito bem o que ela está buscando ensinar, provendo novas explicações até que 

a aluna consiga chegar a uma compreensão do que está sendo ensinado. 

Com muita Naturalidade, a professora se comunica com a aluna, como se 

estivessem apenas conversando de maneira informal. Para tanto a professora utiliza uma 

linguagem bem acessível à aluna, como nesse exemplo: “Agora repare: Aqui está perguntando 

e aqui está respondendo. Nós temos perguntas e respostas, não é isso? Agora que você já leu 

vamos pensar na condução das vozes, nesse acento no terceiro tempo... E aqui vamos fazer 

tudo mais sonoro”. Através da naturalidade com que a professora ministra sua aula, esta 

consegue a atenção da aluna, articulando-a com os conhecimentos e habilidades em 

interpretação m

tos da aula e consegue, a partir de suas características e de sua atuação pedagógica 

competente (T

io. 

 

 

trabalhando a expressividade e caráter. Ela é muito musical, mas às vezes 

não te

 

usical que ela deseja ensinar. 

Da observação dessa aula ministrada pela professora Diana à aluna Mila é 

possível concluir que a professora se utiliza de articulações pedagógicas durante diversos 

momen

écnica Competente) em sala de aula, que a aluna obtenha progresso satisfatório. 

Comparando a performance da aluna durante o período em que a aula 

transcorreu, é possível observar que esta apresenta uma melhor execução musical ao final do 

estudo que fez de cada peça junto com a professora do que apresentara ao iníc

 

6.2.3 Ponto de vista da professora – entrevista com a professora Diana 

 

Rejane Harder: Em relação à aluna Mila, quais os principais objetivos 

dessa aula que estamos analisando? 

 

Professora Diana: Essa aula que estamos analisando é do ano passado. Ela 

está no segundo ano agora. Ela é muito musical e porque trabalhou pouco 

repertório antes de entrar na escola, não sabe ainda muito bem gerenciar a 

musicalidade dela. E nessa aula que estamos analisando, eu estava 

m muita consciência disso. Então eu estava trabalhando para despertar 

essa consciência. No segundo semestre, quando ocorreu essa aula que 

estamos analisando, nós estávamos trabalhando mais a expressão. 
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Rejane Harder: E você acredita que dentro dessa aula analisada, ela obteve 

algum progresso? 

 

com a aluna Mila 

 

 

ade 

em enxergar qual é o problema do aluno e tem uma facilidade muito grande 

também em mostrar qual é a solução daquele problema. Inclusive, nesse 

a sendo 

gestualidade e também a tensão no meu ombro, que é um problema muito 

grande que eu tenho. Enfim, como eu não tinha ainda muita experiência 

a linha melódica, de conseguir fazer um 

aseado bom. Exatamente por isso, por eu não ter experiência naquilo. 

ncia com 

úsica romântica. 

Professora Diana: Pelo que eu me lembro dessa aula aqui, ela respondeu 

muito rápido. Agora esse ano ela chegou mais consciente. Ela viu que 

progrediu bastante e agora está fazendo peças bem mais difíceis. Eu acho 

que ela na aula citada progrediu também. 

 

 

6.2.4 Ponto de vista da aluna – entrevista 

 

Rejane Harder: Quais as principais características pedagógicas da 

professora Diana? 

Mila: Eu acho que a princípio o que ela tem de mais importante é 

reconhecer o que exatamente o que o aluno precisa. Ela tem muita facilid

caso da peça que eu estava tocando pra ela, meu problema estav

com a música Romântica para piano, eu tive essa dificuldade em melhorar a 

gestualidade, de conseguir entender 

fr

Então ela vendo isso, ela tentou me mostrar, me fazer enxergar cada frase da 

música, dar um sentido “pra” cada frase... E eu acho que ela conseguiu sim. 

Inclusive quando ela me convidou pra aquele recital do aluno dela que tocou 

um autor romântico também, eu pude ver ainda melhor, por comparação, o 

que o autor queria para aquela peça. Eram muito parecidas as interpretações. 

E no caso do Chopin, que foi a outra peça, eu estava sentindo, perto do que 

eu já estudei, das outras interpretações, que estava muito "quadrada" a peça, 

mas eu acredito que era por isso, porque eu ainda não tinha experiê

m
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Rejane Harder: Qual foi o resultado da aula transcrita acima, em sua 

pinião? E de lá para cá, você acredita que deu para adquirir essa 

ando estava tocando. Agora eu já 

entendo bem melhor. 

.2.5 Cruzamento dos dados 

 

nto de vista desta pesquisadora referente à aula em questão, bem 

como do ponto de vista da professora, através da entrevista e do ponto de vista da aluna, 

através d destes 

dados. 

usicais 

principa  que a 

professo urando 

levá-la a das. A 

professo ais os 

aspectos  com a 

resposta  porém, 

vai mais ocurou 

trabalhar ação da 

linha me

omo da 

utilizaçã  aluna, 

ter cons

pesquisa ao final 

do estud pondeu 

muito rá resenta 

um grande progresso em relação ao ano passado. A resposta da aluna quanto à professora ter 

o

experiência? 

 

Mila: Bem, como eu disse, naquela época era mais difícil eu tocar certo na 

hora porque eu não entendia muito bem qu

 

 

6

 

A partir do po

e suas respostas à entrevista com ela realizada, é feito aqui um cruzamento 

Com respeito ao principal objetivo da aula, ou seja, quais aspectos m

is o professor procurou articular com o aluno, esta pesquisadora observou

ra se concentrou nos aspectos expressivos das peças estudadas pela aluna, proc

 diferenciar os estilos e a buscar uma maior intimidade com as obras executa

ra afirma na entrevista que na referida aula estava trabalhando com a aluna m

 expressivos. A resposta da aluna a esta questão colocada está em acordo

 desta pesquisadora, bem como com a resposta dada pela professora. A aluna,

 além e especifica os aspectos expressivos das obras que a professora pr

 com ela. Entre tais aspectos ela cita: O gesto musical, o fraseado, a identific

lódica e a interpretação de obras do período romântico em geral. 

Quanto ao fato de a professora, através de suas características, bem c

o de sua técnica pedagógica, aliadas, a diferentes fatores, relacionados com a

eguido alcançar seus objetivos em relação à mesma na aula observada, esta 

dora concluiu que aluna apresentou uma melhor performance de cada peça 

o junto com a professora. A professora Diana também declara que a aluna res

pido aos seus estímulos durante a aula e que hoje (seis meses depois) ela ap
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alcançado os objetivos propostos para aquela aula foi mais referente a aprendizagem a médio 

prazo. A a com 

a profes anto à 

interpret

 

 

6.2.6 P

 

Ao ser solicitado por esta pesquisadora que a aluna Mila descrevesse as 

icas da professora Diana, esta respondeu: 

Eu acho que a princípio o que ela tem de mais importante é reconhecer o que 

ente relacionadas à Sensibilidade da professora, à sua capacidade de Observação bem 

como à sua Técnica pedagógica com

aluna e os novos conhecim

 aluna disse que naquela época ela apresentava maiores dificuldades e concord

sora quanto ao fato de agora já possuir uma melhor compreensão qu

ação. 

rincipais características pedagógicas da professora 

 

principais características pedagóg

 

exatamente o que o aluno precisa. Ela tem muita facilidade em enxergar qual 
é o problema do aluno e tem uma facilidade muito grande também em 
mostrar qual é a solução daquele problema. 

 

As características da professora Diana apontadas pela aluna Mila, estão 

diretam

petente, a partir do momento em que a professora 

observa a aluna e através de sua sensibilidade e competência reconhece o que é importante 

para que a mesma chegue à aprendizagem dos conceitos e habilidades que ela deseja ensinar. 

Também através da sua experiência e Técnica pedagógica a professora reconhece qual a 

melhor solução para os problemas musicais apresentados pela aluna e com sua Naturalidade 

ela comunica facilmente à mesma, soluções para tais problemas. Essa característica 

apresentada pela professora Diana de “adaptar seus conhecimentos às especificidades do 

aluno” é apontada por Schön como uma das três tarefas importantes ao professor. Ao essa 

professora partir da aluna, das suas necessidades, das suas especificidades para levá-la ao 

conhecimento, ela está construindo verdadeiras articulações pedagógicas ou PONTES entre a 

entos e habilidades em instrumento musical. 

 

 

6.1 O Aluno Vasni (1ª aula) 
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A aula transcrita abaixo é a primeira aula ministrada pela professora Diana ao 

aluno Vasni durante o período de observação. O aluno estava cursando o 1º ano da Graduação 

em Instrumento – Piano na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia no período 

em que foi observado por esta pesquisadora. 

O alu

p. 31 de 

Beethoven e diz para a professora que estudou aquela peça durante a 

semana. 

 

 

e às vezes os 

seus pés em relação aos pedais. A professora se assenta e se passam mais 

quatro minutos em que o aluno está tocando. Quando ele termina a 

 

 

 

6.3.1 Transcrição da aula 

 

 

no entra na sala, cumprimenta a professora e dirige-se ao piano. 

Assentado ajeita as partituras, abre a partitura da Sonata Nº1 O

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. 11 – Excertos da “Sonate” (Op. 31 Nº 1) de Beethoven 

 

 

O aluno começa a tocar e a professora em pé acompanha a música com 

movimentos da cabeça e auxilia o aluno virando as páginas para ele. 

Durante todo o tempo, a professora observa as mãos do aluno 

professora diz: 
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– É, eu não tenho assim dificuldade... Falta mais prática.  

A professora vai apontando a partitura e dizendo quais as partes que 

necessitam de mais estudo. Ela diz ainda: 

 professora pede para o aluno tocar a mesma peça, do seu início. Ele 

omeça a tocar e a professora o interrompe para corrigir a sua postura, 

 

– Nessa sonata, isso é bem importante! 

– O pedal ajuda a não ficar batido. 

 

– Certo! Agora basta você voltar a certos lugares para 

consertar (e aponta para a partitura). Você sabe onde... 

 

O aluno diz: 

 

 

– Acho que no todo está bem melhor e também a fluência 

está bem melhor. 

 

A

c

principalmente os ombros e explica para ele algumas questões a respeito de 

postura. O aluno volta a tocar e a certa altura a professora diz: 

 

– Você viu o que eu falei? Ainda não sai certa essa parte 

aqui: Essa semínima, ela não está saindo precisa. 

 

O aluno tenta novamente e a professora explica como ele deve tocar o ritmo 

naquele trecho e anota na partitura do aluno. Então diz com bastante ênfase: 

 

A professora pede então para o aluno reiniciar do primeiro movimento e o 

aluno volta a tocar. A professora mais uma vez o interrompe e explica a 

execução de outro trecho. Cantando e fazendo gestos ela indica a dinâmica 

do trecho. O aluno continua tocando e professora então sugere que ele 

coloque o pedal em determinados trechos. Ela diz: 
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O aluno conti

ela o interromp

– Atenção, principalmente aí. Não repete...  

A professora a nua 

 tocar. A certa altura ela diz: 

olocando pedal nenhum ainda ou 

acha que não deve colocar? 

 

O aluno respon

– Aí o pedal pode te ajudar com as articulações. 

 

O aluno toca a

 professora faz mais anotações na partitura e o aluno volta a tocar. 

Enquanto o al dicam a dinâmica. A 

erta altura a professora diz: 

car pedal e diz:  

nua tocando sob os olhos atentos da professora. Novamente 

e e diz: 

 

 

companha atentamente a partitura enquanto o aluno conti

a

 

– Repare, aí você não está c

de: 

 

– Ainda não experimentei. 

 

E a professora sugere: 

 

gora com o pedal. E a professora diz: 

 

– Isso! É só aí no ré mesmo. 

 

A

uno toca, a professora faz gestos que in

c

 

– Aí, no caso você tem que ver se o pedal não vai deixar 

essas “barrigas” de som. 

 

Ela indica então na partitura onde o aluno deve colo
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– Se estiver criando “barrigas”, aí você tem que dosar. 

Observe aqui também (e aponta para a partitura) a 

articulação. Exercite a parte da mão esquerda. 

 

 aluno toca então apenas com a mão esquerda o trecho apontado pela 

 

 aluno volta a tocar e logo a professora pede para ele tocar de forma mais 

do compasso e diz: 

olado. Já aqui (e aponta um 

determinado trecho na partitura) você pode experimentar 

 pedal novamente. 

O aluno volta  postura do 

mbro do mesmo. Em seguida a professora novamente conversa com o 

ar o pedal. 

 aluno continua tocando e em determinado momento a professora diz:  

 

– Aí, você precisa trabalhar mais a parte da mão esquerda. É 

a mão esquerda daquele trecho e a professora 

emonstra para ele na oitava superior. O aluno toca mais uma vez o mesmo 

trecho e a prof

 

– Isso! Pode continuar. 

 aluno toca um pequeno trecho demonstrando uma certa insegurança. 

Então para e diz para a professora: 

 

O

professora, procurando fazer a articulação de maneira precisa. Quando ele 

termina a professora diz: 

 

– Isso, muito bem! 

O

clara um determina

 

– Assim fica tudo emb

colocar o

 

 a tocar e enquanto toca a professora corrige a

o

aluno a respeito dos locais onde se deve ou não coloc

O

um pouco chato, mas trabalhando direitinho sai. 

 

O aluno toca apenas a parte d

d

essora diz: 

 

O
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– Eu não tenho muita certeza dessa parte... 

iz: 

 

A professora d

queno trecho na oitava superior do piano e em 

eguida o aluno toca a primeira vez só a parte da mão direita, mas não 

consegue tocar todas as notas. Na segunda vez a execução sai correta e a 

rofessora diz: 

O aluno conti

professora can

 

– Experimente aqui com o quarto dedo. 

respeito de 

ior 

ificuldade. O aluno repete a mesma parte três vezes e a professora diz 

então: 

 

– Sim, vamos em frente! 

– O fraseado foi bom! Agora você está tocando muito sem 

 que aqui é mais “piano”, mas tem 

que ser aqui em baixo (e aponta para as teclas). 

e soar aquele trecho e diz: 

 

– Eu queria ouvir só a mão direita uma vez. 

 

A professora toca um pe

s

p

 

– Muito bem! 

 

nua tocando mais um trecho da peça com a mão direita e a 

ta como deveria soar. Ela diz então: 

 

O aluno toca duas vezes e aceita a sugestão com um sorriso e balança a 

cabeça indicando que sim. A professora então dá sugestões a 

como o aluno estudar o trecho em que ele está encontrando ma

d

 

O aluno volta a tocar e logo a professora diz: 

 

apoiar no piano. É claro

 

A professora toca para ele como dev
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– É “piano”, mas é cantabile. 

 

O aluno toca mais um pouco e a professora diz: 

ara um trecho na partitura: 

onto calmo, aqui você tem que crescer que a 

parte harmônica vai resolver. Isso mesmo! Agora você tem 

 professora diz ainda: 

 

– Faça daqui (e aponta para a partitura). É “piano”, porém 

 

com som, senão fica sem sentido, 

sabe?  

 professora canta novamente o trecho para o aluno escutar mostrando as 

diferenças de 

Quando ele te

do ombro do a

 “piano”.  

 

– Aqui você não precisa acentuar.  

 

A professora toca e canta como o aluno deveria tocar. O aluno segue 

tocando e a professora canta junto com ele demonstrando a acentuação e a 

dinâmica. Em determinado momento, novamente a professora interrompe o 

aluno e aponta p

 

– Aqui é um p

que conseguir parar de pensar e executar (e ri para o aluno). 

 

A

muito mais denso. 

A professora vai explicando a seqüência harmônica que ele tem que tocar e 

onde ele precisa “apoiar”. Ela pede o lápis e marca na partitura. Então ela 

diz: 

 

– Aqui é “piano”, mas 

 

A

dinâmica que ele deve fazer. O aluno volta então a tocar. 

rmina uma frase, a professora, com as mãos, corrige a postura 

luno e diz: 

 

– Aqui preste atenção: Você cresce e volta para o
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O aluno conc esma frase e segue em frente 

cando. A uma certa altura a professora o interrompe e diz: 

– Você se lembra do que eu falei na semana passada a 

dar mais som. 

ão. Aqui não diz “forte” só na 

direita senão estaria escrito “forte” lá em cima e teria um 

e 

rítmica da semana passada para cá. Agora os contrastes e as 

 som têm que melhorar ainda,“viu”? 

O aluno volta 

 

– A dificuldade é que aqui é o staccato, certo? É assim (e 

no toca, dessa vez fazendo o staccato e a professora diz: 

e fazer o “forte”. 

– Aí você tem que optar e fazer desde o início assim. 

 

orda, toca mais uma vez a m

to

 

respeito dessa parte? Você tem que 

 

O aluno volta a tocar e logo a professora diz:  

 

– Aqui tem “forte”. A direita está fazendo só Sol e Sol. A 

esquerda é que faz a conduç

“piano” na parte de baixo. É aquilo que a gente falou: É uma 

sonata de surpresas e ritmo. O ritmo melhorou. As surpresas 

é que tem que melhorar mais. Você melhorou bastante a part

frases com

 

a tocar e a professora logo em seguida diz: 

toca no piano). Tem staccato. Não tire o staccato daqui. 

 

O alu

 

– Depois você balanceia isso. Não tire o staccato, mas não 

deixa d

 

O aluno fala para a professora a respeito dos tipos da colocação de staccato 

em locais diferentes em duas edições da mesma obra. A professora concorda 

e explica para ele a diferença e diz: 
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Os dois conversam mais um pouco a respeito de algumas diferenças entre as 

duas edições e a professora concorda que as duas edições são boas. 

 aluno volta a tocar. A professora faz gestos indicando a dinâmica e a certa 

altura a profes

 

– Os três últimos baixos saíram melhor. A esquerda em geral 

lhão. Um trabalho onde você 

tem que melhorar um pouco também. Tem que treinar os 

 

O aluno conti

Ela acompanh

dinâmica. Em 

 

 

om o lápis a professora anota na partitura do aluno e então solicita que ele 

 vai indicando a 

inâmica e a articulação. Então ela diz: 

 

 sua 

cabeça? Você achou que ficaria melhor assim? 

 aluno responde: 

 

 isso... 

dos os arpejos assim, no final fica meio 

estranho, não? Para esse final aqui você deve manter, se você 

ão foi? 

O aluno concorda. Então aqui você deve fazer assim (e anota 

na partitura). Eu acho que você deve ir mais pela harmonia, 

O

sora diz: 

saiu melhor. Esse aí é um traba

saltos senão não sai.  

nua tocando e a professora corrige a posição do ombro dele. 

a atentamente a execução fazendo sinais nas mudanças de 

um determinado momento ela diz: 

– Aqui é tudo staccato! Você não tira o staccato não! 

C

continue a tocar. O aluno vai tocando e a professora

d

– Aqui você fez tudo legatto. E esse pedal, você fez da

 

O

– Não... Não pensei sobre

 

Então a professora diz: 

 

– Agora se você faz to

optar por fazer assim... Você pegou da outra edição, n
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até chegar lá, porque assim não tem sentido: Você fez o pedal 

em um lugar que não tem sentido. Se você quiser seguir a 

 aluno se levanta para pegar a outra edição e ambos procuram o trecho em 

questão. A pro

 

 

 professora compara com ele as duas edições e ambos conversam a 

ugindo 

desse Schumann (ela diz em tom de brincadeira). 

– Pode fazer mais, toda ela. Essa é uma sonata rítmica e de 

edo não. 

cando e a professora marca os staccatos com as mãos e 

orrige alguns pequenos trechos. A certa altura ela diz: 

 

– Aqui é “fortíssimo” até o fim e é nas duas mãos! Quando 

“gracioso”, o contraste fica mais interessante. Vê se 

você decora até a próxima semana. 

 

A professora d

Schumann tam

prova e do rep

outra edição, mas tem que ter um sentido. Dá “prá” eu ver? 

 

O

fessora diz: 

– Aqui é sem pedal, você está vendo? 

A

respeito das melhores soluções para a execução. O aluno resolve então que 

irá utilizar a outra edição. A professora então se lembra de uma peça que o 

aluno não trouxe e diz: 

 

– A semana que vem traga o Schumann. Você está f

 

O aluno volta então a tocar a sonata e quando ele para a professora diz: 

 

contrastes. O pedal ajuda. Se usar bem ajuda porque ficam 

timbres diferentes... Pode tocar, não precisa ter m

 

O aluno continua to

c

chega no 

iz para ele trazer a sonata pronta para a próxima semana e o 

bém. Ambos conversam mais um pouco a respeito da data da 

ertório a ser apresentado. Quando a professora diz que está 
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tudo certo ent

professora e sa

 

 

6.3.2 P

 

 

Nesta au de de Observação da professora 

Diana e a maneira como a referida professora utiliza essa qualidade para articular o aluno com 

os conh ício, a 

professo s 

mais de odos os 

pontos que o aluno necessitaria corrigir. A professora observa também a postura do aluno e 

seus om  que não estão relaxados. Observa ainda mais uma figura musical a corrigir e logo 

em seguida uma impre no e a 

precisão rítmica, levan  trecho de uma das 

peças, através de explicações a respeito de como este deve tocar para que o ritmo fique 

correto. sa semínima, 

ela não está saindo precisa”. A professora explica mais uma vez como o aluno deve tocar o 

ritmo naquele trecho e 

A profes o pedal 

nos trechos mais adeq tilização do 

pedal através do seguinte diálogo: 

nenhum ainda, ou acha que não 
deve colocar? O aluno responde: – Ainda não experimentei. E a professora 
sugere: – Aí o pedal pode te ajudar com as articulações. O aluno toca agora 

 

No decorrer da aula a professora nota quando o aluno não toca com clareza 

uma determinada passagem procura fazer uma ponte entre 

o aluno e a aprendizagem das articulações que aparecem na peça, da seguinte maneira: 

“Observe aqui tam ão 

esquerda”. O aluno toca então o trecho apontado pela

ão, o aluno se levanta, guarda suas partituras, se despede da 

i. 

onto de vista da pesquisadora – análise da aula 

la acima descrita, se destaca a capacida

ecimentos e habilidades a serem aprendidos durante a aula. Desde o in

ra observa a posição das mãos do aluno, olha seus pés em relação ao pedal e apó

quatro minutos de música ela mostra sua percepção voltando com precisão a t

bros

cisão rítmica. A professora faz então uma ligação entre o alu

do o aluno a corrigir o ritmo de um determinado

Ela diz: “Você viu o que eu falei? Ainda não sai certa essa parte aqui: Es

faz anotações na partitura do mesmo. 

sora observa enquanto o aluno toca que ele não está colocando 

uados. A professora articula o aluno com uma melhor u

 

– Repare, aí você não está colocando pedal 

com o pedal. E a professora diz: – Isso! É só aí no Ré mesmo. 

 com a mão esquerda. A professora 

bém (e aponta para a partitura) a articulação. Exercite a parte da m

 professora, só a parte da mão esquerda, 
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procuran  diz: – 

“Isso, m

Logo adiante o aluno apresenta dificuldade em tocar determinada passagem 

om a mão direita e a professora, percebendo o erro do aluno, estabelece uma ponte entre este 

uno a exercitar aquela passagem 

iversas vezes apenas com a mão direita. A professora observa outros aspectos técnicos a 

rem trabalhados com o aluno, como por exemplo, o dedilhado, deixando aberta para o aluno 

a possibilidade

reita senão estaria escrito “forte” lá 
aixo. É aquilo que a gente falou: É 

ula a professora trabalha com o aluno mais questões 

referentes à articulação. Ela aponta o fato de este não estar fazendo os stacattos pedidos na 

partitura, procurando 

articulações na peça po

ontinua bra estudada 

a professora, notando que este coloca o pedal em um

A Positividade da professora é demonstrada pelas expressões de aprovação 

perante uma boa execução musical por parte do aluno, através de palavras tais como: “Isso! 

do fazer a articulação de maneira precisa. Quando ele termina a professora

uito bem!”. 

c

e a execução correta do trecho em questão levando o al

d

se

 de o mesmo utilizar o dedilhado que ele considerar o mais adequado. 

Quanto à Expressividade, é possível observar que a professora busca uma 

constante articulação entre o aluno e os aspectos expressivos das obras estudadas, visando 

uma interpretação musical consistente por parte do mesmo. Sendo assim, ela trabalha com o 

aluno aspectos como a fluência, o ritmo, os timbres (com o pedal), a articulação 

(principalmente os staccatos), o fraseado, entre outros. A professora aponta também para o 

aluno os momentos em que o mesmo deve tocar mais cantabile e faz afirmações como: “É 

‘piano’, porém muito mais denso”. 

Ainda trabalhando a Expressividade, em determinado momento a professora 

diz: 

 

Aqui tem “forte”. A direita está fazendo só Sol e Sol. A esquerda é que faz a 
condução. Aqui não diz “forte” só na di
em cima e teria um “piano” na parte de b
uma sonata de surpresas e ritmo. O ritmo melhorou. As surpresas é que tem 
que melhorar mais.  

 

No prosseguir da a

sempre fazer uma ponte entre o aluno e os detalhes referentes às 

r este estudada. 

ndo a articular o aluno com os aspectos expressivos da oC

 trecho que ficaria melhor sem pedal, diz: 

– “Aí, no caso você tem que ver se o pedal não vai deixar essas “barrigas” de som [...] Se está 

criando “barrigas”, aí você tem que dosar”. Quando no transcorrer da aula aparece mais uma 

dúvida quanto à colocação do pedal, a professora articula essa questão com o aluno ao 

comparar as duas edições junto com ele, incentivando-o a escolher a edição preferida. 
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Muito bem”, ou, “Isso! Vamos em frente!” E ainda: “Os três últimos baixos saíram melhor. A 

esquerda em geral saiu melhor” e também: “Acho que no todo está bem melhor e também a 

fluência está b

stes e as 

frases com som

sora utiliza seu modo natural de dar aulas para articular o 

aluno com os n

A Sensibilidade musical da professora é bastante aguçada e a faz discernir os 

rros e acertos do aluno, bem como cada aspecto de sua execução. Ela utiliza também a 

sensibilidade inerente 

musicais do aluno. No

ágil devido à facilidade

ela professora. 

aula. Foi possível observar o progresso que o aluno 

manifestou du

 

em melhor”. 

Ainda quanto à sua positividade, a professora articula o aluno com um novo 

elemento a ser aprendido destacando os pontos positivos da execução que o mesmo efetua 

para em seguida fazer uma observação no sentido de corrigi-lo. Isso ocorre nos exemplos a 

seguir: “O fraseado foi bom! Agora você está tocando muito sem apoiar no piano” ou então: 

“Você melhorou bastante a parte rítmica da semana passada para cá. Agora os contra

 têm que melhorar ainda”. 

A Naturalidade da professora se revela quando ela sorri, brinca e fala com o 

aluno de uma maneira informal, sendo que a aula flui naturalmente. Um exemplo dessa 

naturalidade acontece quando a professora percebe que o aluno não trouxe para a aula uma 

obra de Schumann que este está estudando. De maneira descontraída a professora diz: “A 

semana que vem traga o Schumann”. E então completa em tom de brincadeira: “Você está 

fugindo desse Schumann”. A profes

ovos elementos a serem por ela ensinados. 

e

à sua personalidade para articular seus estímulos às “respostas” 

 caso do aluno Vasni, em especial, a aula transcorre de maneira mais 

 de compreensão que o aluno apresenta em relação ao que é ensinado 

p

Analisando a aula acima de um modo geral é possível perceber uma boa 

interação entre a professora e o aluno, bem como a capacidade técnica de ensino da professora 

(Técnica competente), que aliada às outras características acima apresentadas, levou a mesma 

a obter resultados positivos quanto à 

rante a aula sendo que ao final desta, diversos erros haviam sido corrigidos e o 

mesmo estava interpretando com maior expressividade e correção técnica. 

 

 

6.3.3 Ponto de vista do professor – entrevista com a professora Diana 
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Rejane Harder: Para essa aula que você ministrou ao Vasni no ano passado 

e que está aqui registrada, quais foram os seus objetivos principais? 

 

Profe

o. O trabalho dessa aula aqui, bem como o 

trabal

Rejan

agar. Ele vai pela lógica. Então, a respeito das informações que eu 

der e

.3.4 Ponto de vista do aluno – entrevista com o aluno Vasni 

Rejane Harder: Quais são as principais características pedagógicas da 

professora Diana? 

 

ssora Diana: Aqui eu estava sugerindo que ele use o pedal como 

dinâmica e pense na articulação, tentando fazê-lo partir para o nível da 

interpretação, porque ele tem uma técnica boa. É claro que a gente sempre 

tem que melhorar a técnica, mas ele tem uma técnica sem grandes 

problemas, que já foi trabalhada desde o primeiro ano dele. Nessa aula em 

questão, ele estava no segundo an

ho que eu venho desenvolvendo com ele, só que no momento estou 

tentando fazer com ele peças de caráter mais heróico, porque ele tem 

dificuldade em chegar à parte de heroísmo mesmo, assim mais forte, mas, 

na verdade, o trabalho principal que estávamos fazendo naquela época e 

continuamos fazendo é a nível das finalizações e de uma melhor 

interpretação que for possível. 

 

e Harder: E nessa aula em questão, você acredita que ele obteve 

algum progresso? 

 

Professora Diana: Essa aula aqui, eu acho que ele viu a questão das 

articulações e ele foi fazendo. Vasni, eu acho que ele responde um pouco 

mais dev

le tem que pensar um pouco.  Para captar as idéias musicais ele 

geralmente trabalha em casa e traz isso pronto na próxima aula. Pelo que eu 

vi aqui no decorrer dessa aula, ele foi respondendo, mas, em geral ele leva 

para o intelecto para depois responder. 

 

 

6
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Vasni: A professora Diana se preocupa com o aprendizado do aluno. Ela 

trabalha bastante com a gente o caráter das músicas, a expressividade. Ela 

m bastante equilíbrio e sempre consulta a gente sobre as decisões 

asni: Na aula eu aprendi bastante, mas, depois, estudando, a gente 

 

 

6.3.5 C

 

 

 a aula 

acima tr zer um 

trabalho ulação. 

Esta pes ssora Diana procurou articular seu aluno com 

spectos expressivos tais como os contrastes de dinâmica e de timbres, estes através da 

tilização do pedal. 

s seus principais objetivos 

uanto à referida aula, respondeu que estava buscando que o aluno fizesse uma utilização 

dequada do pedal, que tocasse com uma articulação também adequada. A professora 

declarou ação e 

finalmente colocou a busca de uma postura adequada por parte do aluno como um dos seus 

objetivos. 

te

musicais. Ela não impõe nada, ela dialoga e sempre procura levar o aluno a 

atingir os objetivos das aulas. 

 

Rejane Harder: Em sua opinião, quais foram os objetivos da sua 

professora para a aula em questão? 

 

Vasni: Ela procurou trabalhar comigo a mão esquerda, colocação do pedal, 

articulação e dinâmica. 

 

Rejane Harder: E você acredita que conseguiu atingir esses objetivos? 

Você conseguiu tocar melhor dentro dessa aula? 

 

V

consegue tocar melhor. 

ruzamento dos dados 

Quanto à questão colocada a respeito dos objetivos da professora para

anscrita, esta pesquisadora observou que a professora Diana procurou fa

 específico com o aluno Vasni em relação à mão esquerda, dando ênfase à artic

quisadora observou também que a profe

a

u

A professora Diana, quando argüida a respeito do

q

a

 também que estava tentando levar o aluno a um nível maior de interpret
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Já a resposta do aluno quanto aos objetivos da professora Diana para a s

a procurou trabalhar comigo a mão esquerda, colocação do pedal, articul

”. 

Ao analisar as respostas acima é possível verificar que tanto o observ

ua aula 

foi: “El ação e 

dinâmica

ado por 

esta pesquisadora, quanto a resposta da professora, bem como a resposta do aluno estão têm 

pontos em comum. 

 sido 

alcançad ação esta pesquisadora declara: “Foi possível 

observar o progresso que o aluno manifestou durante a aula sendo que ao final desta diversos 

erros ha idade e 

correção

A reposta da professora a mesma pergunta foi a seguinte: “Pelo que eu vi aqui 

no deco to para 

depois re

Já o aluno fez a seguinte declaração: “Na aula eu aprendi bastante, mas, depois, 

estudand

 

.3.6 Principais características pedagógicas da professora 

Ao ser indagado a respeito das principais características da professora Diana, o 

aluno Vasni re

 aluno afirma ainda que a professora trabalha com ele a Expressividade, o caráter 

Em relação aos objetivos da professora, quanto à referida aula terem

os ou não, a partir de sua observ

viam sido corrigidos e o mesmo estava interpretando com maior expressiv

 técnica”. 

rrer dessa aula, ele foi respondendo, mas, em geral ele leva para o intelec

sponder”. 

o, consegui tocar melhor”. 

 

6

 

 

sponde: 

 

A professora Diana se preocupa com o aprendizado do aluno. Ela trabalha 
bastante com a gente o caráter das músicas, a expressividade. Ela tem 
bastante equilíbrio e sempre consulta a gente sobre as decisões musicais. Ela 
não impõe nada, ela dialoga e sempre procurar levar o aluno a atingir os 
objetivos das aulas. 

 

Na resposta do aluno Vasni ele aponta características da professora Diana 

similares a características e ações docentes delineadas na “Abordagem PONTES”. 

Quando o aluno diz que a professora se preocupa com o aprendizado do aluno, 

está demonstrando a Sensibilidade da professora em relação a esse aluno. Essa sensibilidade 

se reflete também no fato de a professora sempre consultar o aluno a respeito de decisões 

musicais. O
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das músicas, o

Ao falar que a professora Diana nunca impõe nada, mas sim, dialoga com o 

aluno, este est

obando todas as características mencionadas pelo aluno Vasni a respeito 

da professora 

 

sora Diana Santiago ao aluno 

orberto, que estava cursando o 1º ano da Graduação em Instrumento – Piano na Escola de 

úsica da Universidade Federal da Bahia. 

 

.4.1 Transcrição da aula 

 

 

O aluno Norbe

se inicia com este fazendo exercícios de técnica (Cortot) que trabalham os 

dedos

 

 que demonstra a preocupação da mesma em sempre articular o aluno com os 

aspectos expressivos das obras estudadas. 

á apontando, além da flexibilidade da professora, a sua Naturalidade ao lidar 

com o mesmo, conversando com ele como parceiros na realização das atividades musicais 

(Schön, 2000). 

A última observação que o aluno Vasni coloca a respeito da professora Diana, 

é de que ela “sempre procurar levar o aluno a atingir os objetivos das aulas”. Esta persistência 

em direcionar o aluno ao aprendizado é uma demonstração da Positividade da professora, ou 

seja, da perseverança e crença no potencial deste aluno. 

Engl

Diana, está a Técnica pedagógica competente da mesma através da qual ela 

conduz suas aulas, obtendo resultados positivos. 

 

6.4 O Aluno Norberto 

 

 

A aula descrita abaixo foi ministrada pela profes

N

M

 

6

rto chega, conversa um pouco com a professora e logo a aula 

 da mão esquerda, principalmente o polegar. Em determinado 

momento a professora Diana o interrompe e diz: 

– Viu como não está abaixando (em relação a um dos dedos 

do aluno)? 
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E o aluno responde: 

 

– é... 

 

A professora diz então: 

 

– Faça agora do início... 

 

Enquanto o aluno está tocando a professora fica observando seus dedos e 

fazendo algumas observações curtas enquanto ele toca. A professora 

exem

– É pra ficar apoiado, mas assim, também não. 

 

 um pouco e a professora diz: 

 

– Isso! Agora vamos com a mão direita. 

 

ssora se levanta para observar melhor os 

dedos do aluno. A certa altura a professora fala: 

 

do você estudar faça desta maneira (e exemplifica). 

 

E fala novamente: 

 aluno continua a fazer o mesmo exercício, ora com a mão direita, ora com 

a mão esquer

quando o alun osição incorreta e dizendo palavras de aprovação 

plifica na oitava superior a maneira como ele deve colocar os dedos 

nas teclas. Em determinado momento ela diz: 

 

O aluno toca mais

O aluno toca o mesmo tipo de exercício que já fez com a mão esquerda, 

agora com a mão direita. A profe

– Quan

 

– Esse exercício aqui eu acho que você fica tão preocupado 

com ele que você faz meio tenso... Mas está bom.  

 

O

da e a professora continua fazendo pequenas observações 

o faz uma p
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quando ele faz uma passagem de maneira correta. O aluno toca todo o 

xercício novamente e quando termina a professora diz, pegando a partitura:  

  

– Ok! Se você tiver tempo para estudar em casa com calma, 

 dois exercícios. Se não, traga pelo menos este 

pronto. 

  

 aluno começa um outro exercício de técnica com a mão direita. A certa 

 professora solicita que o aluno volte a tocar pensando nos acentos e 

quando ele par ento. O aluno 

olta então a tocar e a professora enfatiza com gestos cada acento. Em 

 lápis anota os locais onde 

le deve acentuar. Ela conversa com o aluno dizendo para ele estudar de 

uma certa man

? 

O aluno faz um e 

 partitura ao aluno e diz: 

– Faça só mais uma vez... Cada vez com um pouquinho mais 

 

 aluno toca: Dó Ré Mi, depois Dó Ré Mi Fá... E a professora diz: 

e

faça estes

O

altura a professora diz: 

 

– Isso, agora faça um acento mesmo. 

 

A

a ela diz novamente para ele não esquecer do ac

v

seguida ela pega a partitura do aluno e com um

e

eira que ela exemplifica ao piano e diz: 

 

– Faça assim porque isso vai dar leveza ao seu polegar. 

Estude um dois um, depois um três um e um quatro um e 

finalmente um cinco um, entendeu

 

 gesto afirmativo com a cabeça. A professora então devolv

a

 

de notas. 

O

 

– Isso! Aproveite esses exercícios para relaxamento. 
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Ela toca em um andamento mais rápido na oitava superior mostrando como 

ele deve tocar de forma mais relaxada. Então pergunta para o aluno: 

 

– Bom, e você fez o que mais? 

 uma es

 

O aluno toca cala de Mi maior e depois a faz em movimento 

ntrário. A professora diz que foi ótimo, que a volta foi ótima e que ele só 

s. A professora toca o ombro do aluno para ele se 

mbrar de relaxar. Quando o aluno termina, ela diz: 

 

– A volta foi melhor do que a ida... Você precisa apoiar mais. 

legatto. Veja aí pra 

deixar tudo igual. 

 

O aluno toca m

 

– Isso! Melhorou! 

uando termina a professora pergunta o que falta 

inda ele tocar. E o aluno responde que vai tocar os arpejos. O aluno toca 

então os arpejo

ele precisa rel para tocar. O aluno volta então a tocar os arpejos, 

gora em movimento contrário. Quando ele termina a professora sorri e diz: 

– Isso! Muito bem! 

 

 aluno volta a tocar, agora os arpejos em terças e a professora diz para ele 

ter cuidado para não falhar. Ela diz também que esse é um trabalho muito 

co

precisa melhorar um pouquinho o polegar ainda. O aluno concorda e faz a 

próxima escala em terça

le

 

O aluno acena afirmativamente com a cabeça e volta a tocar outras escalas. 

Então a professora diz: 

 

– Observe aí que a esquerda está um pouco mais lenta que a 

direita. Talvez a esquerda esteja mais 

ais uma vez e a professora diz: 

 

O aluno volta a tocar e q

a

s referentes à escala. Quando ele termina a professora diz que 

axar mais 

a

 

O
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bom para ele em especial. O aluno toca a escala agora em modo menor nos 

movimentos direto e contrário e em seguida em terças. Depois que ele toca a 

rofessora diz para ele ter cuidado em não esticar demais um determinado 

dedo da mão ando. Quando ele termina, a 

rofessora diz que ele deve trabalhar um pouco mais para ficar mais fluente. 

mbre de relaxar. Após 

 aluno tocar os arpejos, a professora diz para ele continuar em casa a fazer 

esse trabalho c

 aluno vai procurando a partitura em sua pasta e conversando com a 

professora. El

Maior” de Bac

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ex. 12 – Excertos da “Toccata G dur” (BWV 916) de Bach 

 

p

esquerda. O aluno continua toc

p

Diz também para ele ter mais atenção com a mão esquerda. O aluno toca 

novamente e a professora o observa com atenção e percebe que ele falhou 

em algumas notas. O aluno ri, meio sem graça. A professora solicita então 

que o aluno toque os arpejos novamente e enquanto ele está tocando, a 

professora toca o seu ombro direito para que ele se le

o

om escalas. Em seguida ela diz: 

 

– E o que vamos tocar agora? Então... O Bach? 

 

O

e pega a partitura errada e depois troca pela “Tocata em Sol 

h. 

 

 

O aluno começa a tocar a e logo para. Então a professora diz:  
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do da mão direita em relação 

s notas que devem ser executadas ao mesmo tempo com a mão esquerda. 

Quando o alun

rando na partitura e explicando que partes ele estudou. A 

rofessora então faz a sua avaliação da performance do aluno: 

 a observar 

o tempo porque já estamos em maio (em relação à data da 

prova que será em junho). 

 professora aponta um outro trecho e pergunta: 

– Já que parou, faça isso mais forte. Você já tocou tanta 

escala... 

 

O aluno toca por alguns minutos e a professora observa atentamente suas 

mãos e vira as páginas para ele. Em determinado momento o aluno para e 

pergunta como ele deve executar um trinado que aparece. A professora 

demonstra para ele tocando na oitava superior. O aluno treina uma vez e a 

execução não fica tão boa. Então a professora pede que ele repita, tocando 

junto com ele na oitava superior. O aluno toca mais uma vez e dessa vez a 

professora balança a cabeça mostrando sua aprovação. O aluno volta a tocar 

o primeiro movimento da Tocata e quando este termina de tocar a 

professora treina mais uma vez com ele o trina

à

o termina de treinar o trinado a professora diz: 

 

– Você estudou pouco, não foi? Você pegou até aqui... 

 

O aluno vai most

p

 

– A peça está em blocos separados. Ela está toda em 

pequenos blocos... Cuidado aqui (e aponta o local na 

partitura). Aqui você tem que tocar mais solto (e exemplifica 

no piano). 

 

Depois apontando outro local na partitura ela diz: 

 

– Essa parte melhorou. Eu achei que você estudou mais esta 

parte em separado porque embolou bastante para chegar até 

aqui. Você precisa melhorar a fluência e começar

 

A
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u isso aqui? 

 

do andamento. 

 professora diz que achou que ele estava fazendo mais rápido do que 

conseguiria fa o para 

le. Ela diz também que é necessário que ele reserve tempo para ler mais as 

ora diz: 

 

Ele toca mais ela diz: 

to em que você vai tocar. 

Na verdade só vai dar pra saber como vai ser, no andamento 

 

la diz ainda: 

– Você le

O aluno responde que sim e a professora continua: 

 

– Vamos ver se você consegue ler tudo porque no final de 

junho tem avaliação e essa é uma peça que dá pra aprontar 

em um semestre. 

 

A professora diz então: 

 

– Pronto, vamos para este movimento. 

 

O aluno começa a tocar e para, a fim de perguntar a respeito 

A

zer e o aconselha a fazer em um andamento mais cômod

e

suas peças. O aluno volta a tocar e a professora diz que assim está melhor. 

O aluno toca novamente e em um determinado trecho a profess

 

– Aí a esquerda deve ser mais stacatto, combinando com a 

direita. 

um pouco e 

 

– Repare, esse aí não é o andamen

final. Mas, aqui, legatto na mão esquerda não vai dar um 

efeito bom, eu acho. Fica um bloco de som. (E a professora 

toca no piano mostrando como pode soar se ele tocar daquela 

maneira). 

E
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– Isso aí, você vai ver na velocidade, mas é bom você pensar 

gar no andamento...  

a velocidade porque não adianta ficar 

tocando a peça devagar. Você tem que ler as notas. Mas, a 

tarefa agora é trazer esse primeiro movimento 

fluindo, sem espaços, não como um bloco aqui, outro bloco 

ara buscar os efeitos.  

Então agora você vai tentar no seu tempo ainda, mas, o que 

– Pegue daqui. 

 

O aluno volta a tocar do local indicado e logo em seguida a professora diz:  

esmo caráter daqui. Ela é toda repartida, 

não? Tem diferentes tipos de caráter. Aí quando você vem 

 

O aluno diz qu

 

da mesmo. Aí você já pega daqui e segue fazendo 

fluir. 

 apontando para um determinado compasso diz: 

senão quando você che

 

O aluno continua tocando e a professora diz:  

 

– A leitura aqui já está melhor. Está melhor no geral. Agora é 

colocar no andamento. Agora a gente vai tentar fazer fluir pra 

você trabalhar n

próxima 

ali.  Você vai ter que tocar no tempo p

você vai tentar fazer no seu tempo é fazer com que ela (a 

música) vá de um bloquinho para o outro sem as paradas, 

sabendo bem o que você vai fazer ali.  

 

A professora então aponta para um determinado local na partitura e diz: 

 

 

– Aí já pega com o m

aqui, você já pega tentando dar o caráter que ela sugere: 

Brilhante. Só que você ainda não está seguro... 

e precisa decorar determinada passagem e a professora fala: 

– É decora

  

E
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 frente a professora passa a 

antar com ele enquanto ele toca. Quando ele para ela diz: 

 

 

Então ela cont

 

 

E continua: 

 

mares. Aqui seria um 

bloco forte e o outro contrastante, em vez de ter tanto 

 um 

pouquinho, mas não tanto, entendeu? É todo um bloco de 

isso que está faltando: fazer o bloco que você 

quer e ligar esse bloco ao outro. 

 aluno volta a tocar e a professora faz um gesto para ele como se fosse 

para fazer um 

 

o foi? 

. 

rofessora e aluno sorriem e o aluno tenta de novo e dessa vez acerta. O 

aluno toca mai

 

– Toque aqui novamente. 

 

O aluno volta a tocar e alguns compassos à

c

– E faça sonora mesmo, até o fim. 

inua falando: 

– Repare, aqui, pela lógica é um forte. Ah! O editor até 

colocou isso aqui (diz a professora olhando a partitura). 

– O barroco tem uma dinâmica em pata

crescendo e decrescendo. Aqui você até pode decrescer

sonoridade...  È 

 

O

"piano" súbito. Então a professora diz:  

– Agora aqui é... (e toca demonstrando para o aluno). Não 

tem nenhuma parada aí não. Você fez um Mi, nã

 

O aluno toca novamente e faz o Mi em um local errado novamente

P

s um pouco e para indeciso. A professora diz então: 
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– Aí, repare nos trechinhos. São pequenos trechos e precisa 

oblema técnico, nem de leitura. É 

só decorar. 

a maneira um tanto hesitante, mas a professora 

olicita que ele siga tocando.  

Em determina

– Aí já é mais brilhante! 

 aluno toca mais um pouco e a professora diz: 

 

 para se tocar no caráter de 

como eles faziam as tocatas improvisadas. Por isso não dá 

 aluno volta a tocar e quando ele faz uma determinada passagem a 

professora diz

 

– Aí tem um Lá que não está certo. Toque bem devagarzinho. 

– Isso!Aqui é um Lá sustenido. 

 

O aluno toca mais um pouco e a professora diz: 

estudo, porque aí não é pr

 

O aluno volta a tocar e logo em seguida a professora diz: 

 

– Se não der, toque mais devagar. 

 

O aluno segue tocando de um

s

do trecho a professora diz:  

 

 

O

– Repare, você pode até depois resolver fazer mais suave, 

mas o que você não pode fazer é sumir. Aí você não tem 

presença e você tem que aparecer. A tocata era o momento 

em que o solista ia mostrar que tocava: Improvisava, fazia um 

final... E o que está escrito aí é

“pra” você sumir. 

 

O

:  

 

O aluno toca lentamente todas as notas e a professora o interrompe: 
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– Aqui você não vê que ele (Bach) faz uma seqüência assim 

(e toca e canta)? É “pra” você dar brilho também e não 

esquecer que é uma seqüência. 

 aluno volta a tocar e dessa vez toca um trecho bastante longo.Quando ele 

termina, a pro inado que ele fez quase no 

nal. Ela diz: 

se período costuma ser da nota de cima para 

 começa na nota de baixo. 

 

E a professor  a Tocata em Sol Maior de Bach 

izendo: 

– Bem, compreendida está. Agora é só colocar para fluir. 

 

Os dois ficam

pega a outra p

faz algumas 

professora. Em

Haydn. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
XVI / 50) de Haydn 

 

O

fessora comenta a respeito de um tr

fi

 

– O trinado, nes

baixo, mas este, pela lógica

a conclui o trabalho com

d

 

 conversando um pouco a respeito da peça enquanto o aluno 

artitura. A professora fala sobre a audição e a prova. O aluno 

perguntas a respeito da audição que são respondidas pela 

 seguida o aluno começa a tocar a “Sonata Hob. XVI/50” de 

 

Ex. 13 – Excertos da “Sonata Nº 60” (Hob. 
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Nessa peça o 

toca por um b ra faz uma pequena anotação 

a partitura enquanto ele toca. Quando o aluno termina a professora 

– Você pensou em fazer o quê aí? Trabalhar como essa 

sonata? Porque essa aqui fluiu, ou seja, está em um 

vão se 

repetir nos mesmos lugares. Aliás, como você ainda não 

aqui. Trazendo decorada você vai tocar melhor. Agora, o que 

você estava fazendo de melhor nesta sonata que eram os 

zer 

esses contrastes, está bom? Você precisa mesmo decorar esta 

– Isso, mas olhe aqui o pedal. Aqui você tem que dar mais 

som. Você está sentindo falta de mais som e está começando 

notas deve

aluno apresenta maior fluência que nas peças anteriores. Ele 

om espaço de tempo. A professo

n

pergunta: 

 

andamento melhor, mas agora você vai ter que ter cuidado 

porque se você não tiver certeza das notas, os erros 

decorou nada esse semestre, você deveria tentar decorar isso 

contrastes, sumiram. Então você deve se lembrar de fa

peça. Vamos fazer uma vez mais tentando fazer mais como 

um clássico, porque aqui a gente já está em uma outra época. 

 

O aluno toca mais um pouco e a professora o interrompe e diz: 

 

a prender esse dedo aí da mão direita. Vamos de novo. 

 

E a professora vai acompanhando com movimentos do corpo e com a 

expressão facial o que o aluno está tocando. Quando chega em um momento 

que exige mais entusiasmo ela diz: 

 

– Isso! Mais! Mais brilhante! 

 

O aluno continua a tocar e a professora toca no agudo mostrando como as 

m fluir. Ela diz então 
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– Aqui, oh, não é “piano”, certo? Então você continua 

olta a tocar e a professora vai regendo e cantando junto. Em 

eterminado momento ela diz: 

 

 

O aluno toca m

 

 

O aluno contin

 

 

que está faltando de contraste aqui. É forte e sonoro. 

gora é decorar. Vou colocar aqui: Decore! E não se esqueça dos 

contrastes. Na

conversam a 

relação à afina ins. A 

rofessora demonstra compreensão em relação ao que o aluno está dizendo. 

 

 

6.4.2 Ponto de vista da pesquisadora – análise da aula 

 

 

sonoro. “Ta” certo que você não vai bater, porque aí fica 

horrível, mas continue sonoro. 

 

O aluno v

d

– Trabalhe isso (em referência a uma passagem que o aluno 

faz errada). 

ais um pouco e a professora, apontando para a partitura diz: 

– Aqui, a esquerda é mais suave. Já aqui, é a esquerda que vai 

dar o peso. Não tenha medo não. 

ua a tocar e logo a professora diz: 

– Aqui é tudo sonoro, tudo sonoro. Vou marcar aqui. E é isso

 

A

 outra aula havia mais contrastes. A professora e o aluno 

respeito do piano do aluno, dos problemas do mesmo em 

ção e da dificuldade de o aluno estudar em condições ru

p

A professora lembra então o aluno mais uma vez de que ele precisa se 

preparar para a audição e encerra a aula. 
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A aula acima apresentada foi claramente dividida em duas partes. Na primeira 

parte da aula, a profess vés de 

exercícios que trabalha m cada 

dedo de forma específica. Já a segunda parte da aula foi dedicada ao estudo de repertório e a 

professora buscou articular o aluno principalmente com os aspectos expressivos das obras 

estudada

a “Abordagem PONTES” (OLIVEIRA, 2001) e 

conseqüentemente apontando as características ou ações pedagógicas da professora Diana, é 

possível destacar a sua abalhar 

com o aluno aspectos e técnicos na execução instrumental. 

A professora revela sua Expressividade, ao trabalhar com o aluno Norberto os 

aspectos  a maior 

preocupação da professora é que o aluno execute a obra com maior fluência. A professora 

trabalha com o aluno er. Um 

exemplo de uma pon zar entre o aluno e os elementos 

expressivos dessa tocata de Bach está na frase abaixo dita por ela: 

O barroco tem uma dinâmica em patamares. Aqui seria um bloco forte e o 

odo um 
co que você quer e 

 

ico da 

peça, art posta, 

utilizand

ocê não 
ecer. A 
visava, 

á escrito aí é para se tocar no caráter de como 
“pra” você sumir. 

Já em relação à Sonata de Haydn, a professora procura articular o aluno com 

ica e 

mbém o estilo de interpretação de obras do período clássico. Ainda em relação à 

ora procurou articular o aluno com a técnica do instrumento atra

m as mãos direita e esquerda em separado, trabalhando també

s. 

Analisando a aula sob 

 Técnica Competente, que se reflete na sua habilidade em tr

xpressivos e 

 expressivos na Tocata em Sol Maior de Bach, por exemplo, quando

questões referentes à dinâmica, articulação das notas e carát

te que a professora busca reali

 

outro contrastante, em vez de ter tanto crescendo e decrescendo. Aqui você 
até pode decrescer um pouquinho, mas não tanto, entendeu? É t
bloco de sonoridade... É isso que está faltando: fazer o blo
ligar esse bloco ao outro. 

A professora procura então levar o aluno a tocar com o caráter específ

iculando o mesmo com detalhes históricos do período em que a obra foi com

o as seguintes palavras: 

 

Repare, você pode até depois resolver fazer mais suave, mas o que v
pode fazer é sumir. Aí você não tem presença e você tem que apar
tocata era o momento em que o solista ia mostrar que tocava: Impro
fazia um final... E o que est
eles faziam as tocatas improvisadas. Por isso não dá 

 

aspectos expressivos da mesma trabalhando com este os contrastes, ou seja, a dinâm

ta



 182

expressividade

, tudo sonoro. Vou marcar aqui. E é isso que está faltando de contraste aqui. É 

forte e sonoro”

o, como por exemplo, 

no trabalho té

 a necessidade de executar 

com mais sonoridade a peça. Para tanto ela diz: “Já que parou, faça isso mais forte. Você já 

tocou tanta escala...”. 

Ao apres

demonstra não estar be

fazer diversas correções. Porém, quando em determinado momento a execução musical do 

aluno fica mel

tar fazer fluir “pra” você trabalhar na velocidade porque não 

adianta ficar tocando ela devagar”. 

Ao térm

do estágio em que o 

palavras: “Bem, compr

Na sonata de Haydn, a professora mais uma vez utiliza sua Técnica pedagógica 

(Técnica Com

tiver certeza das notas, os erros vão se repetir nos mesmos lugares”. 

 da peça, em determinados momentos ela pede que o aluno dê mais som e que 

preste atenção ao pedal e em outro momento ela diz: – “Isso! Mais! Mais brilhante!”. 

Pouco depois a professora fala a respeito da mão esquerda que deve ser tocada 

de forma mais suave em um determinado ponto e logo em seguida com mais sonoridade.  E já 

terminando o estudo da sonata a professora aponta para um determinado trecho e diz: “Aqui é 

tudo sonoro

. 

A professora Diana demonstra sua Positividade na maneira de incentivar o 

aluno e através dessa positividade articula algumas situações em que este comete erros, com a 

correção destes erros, iniciando a correção com uma palavra de estímul

cnico desenvolvido na primeira parte da aula: “Isso, agora faça um acento 

mesmo”, ou: “A volta foi melhor do que a ida... Você precisa apoiar mais...”. E quando o 

aluno faz a mesma passagem de maneira correta, ela o incentiva dizendo: – “Isso! 

Melhorou!”. 

No estudo da tocata de Bach, a professora estabelece uma ligação entre o fato 

de o aluno ter passado um bom tempo da aula estudando a técnica e

entar a referida obra para a professora, o aluno comete diversos erros e 

m preparado para a execução daquela música, o que leva a professora a 

hor, ela mais uma vez faz a ligação entre um reforço positivo e novas instruções 

quando diz: “A leitura aqui já está melhor. Está melhor no geral. Agora é colocar no 

andamento. Agora a gente vai ten

ino do estudo da obra de Bach, a professora faz uma breve avaliação 

aluno se encontra e novamente o incentiva utilizando as seguintes 

eendida está. Agora é só colocar para fluir”. 

petente) fazendo uma ligação entre uma avaliação positiva e o incentivo para o 

aluno melhorar em um outro aspecto, através das seguintes palavras: “essa aqui fluiu, ou seja, 

está em um andamento melhor, mas agora você vai ter que ter cuidado porque se você não 
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Durante todo o desenrolar do estudo da sonata, em cuja execução é perceptível 

que o aluno está mais bem preparado, a professora vai estabelecendo pontes entre o aluno e 

uma interpreta

ligação entre este aluno e uma execução mais clara e limpa no geral. Sua 

percepção é de

amente as mãos do aluno enquanto este toca e também verifica a tensão nos 

ombros do me

dou pouco, não foi?”. Em diversos outros momentos ela utiliza sua 

capacidade ag

, conversando de forma tranqüila com ele, uma de suas 

características

ber o que está se passando 

com o aluno q

quisadora pôde perceber, 

ao comparar a performance do aluno entre o início da execução de cada estudo e ao final do 

ção musical que vá fluindo cada vez mais, ao incentivar o mesmo, seja através 

de palavras, ou mesmo cantando e regendo o aluno enquanto este toca. 

A professora Diana demonstra sua capacidade de Observação durante toda a 

aula, percebendo inclusive pequenos detalhes na execução musical do aluno, o que a auxilia a 

estabelecer uma 

monstrada, por exemplo, quando ela diz: “Observe aí que a esquerda está um 

pouco mais lenta que a direita. Talvez a esquerda esteja mais legatto... Veja aí pra deixar tudo 

igual”. 

A professora observa também quando o aluno toca algumas notas erradas ao 

executar as escalas e ainda em outros momentos, um deles é quando este coloca um Mi fora 

do lugar e também quando toca um Lá natural, quando deveria ser um Lá sustenido. Ela 

observa atent

smo. Observa também a colocação do pedal. A professora observa ainda os 

momentos em que o aluno faz acentos ou a dinâmica de forma incorreta. Ela demonstra, 

através da sua observação que já conhece bem seu aluno quando, ao se referir à tocata de 

Bach diz: “Você estu

uçada de observação para avaliar a performance do aluno, como no exemplo a 

seguir, em que ela diz: “A peça está em blocos separados. Ela está toda em pequenos blocos... 

Cuidado aqui (e aponta o local na partitura). Aqui você tem que tocar mais solto”. Em um 

outro momento ela diz ainda: “Essa parte melhorou. Eu achei que você estudou mais esta 

parte em separado porque embolou bastante para chegar até aqui”. 

A professora Diana ministra sua aula de forma bem natural, sendo a 

Naturalidade em lidar com o aluno

. Essa naturalidade estabelece um elo entre professora e aluno, que leva esse 

aluno a se descontrair, ficando assim mais aberto à aprendizagem (SCHÖN, 2000). 

A professora demonstra a sua Sensibilidade ao perce

uando diz: “Esse exercício aqui eu acho que você fica tão preocupado com ele 

que você faz meio tenso...”. Ela se mostra também sensível ao fato de o aluno estar 

atravessando alguns problemas pessoais e por o mesmo não ter um bom piano à sua 

disposição para estudar. 

Ao observar a aula acima descrita e analisada, esta pes



 184

mesmo, que e

 

Rejane Harder: A respeito dessa aula com o Norberto, quais os seus 

objeti

que ele responde 

fácil, 

6.4.4 Ponto 

? 

 

ste aluno demonstra facilidade em compreender as instruções da professora. 

Após o trabalho que a mesma fez com ele tanto nas escalas e outros exercícios técnicos, como 

na tocata de Bach e na sonata de Haydn, foi possível reconhecer um progresso considerável 

na execução musical do aluno dentro do período da aula. 

 

6.4.3 Ponto de vista da professora – entrevista com a professora Diana 

 

 

vos? 

 

Professora Diana: Foi o objetivo desta aula e da aula passada também, 

levá-lo a fazer as peças fluírem mais e com mais precisão de notas... Eu 

procurei levá-lo a fazer mais contrastes também. Como ele gosta de 

regência eu procuro dizer para ele ser maestro dele mesmo e coisas assim. 

Acho que meus objetivos foram estes. 

 

Rejane Harder: E você acha que dentro da aula hoje, houve progresso? 

 

Professora Diana: Eu acho que ele compreende o que eu digo, agora se ele 

vai trazer as peças prontas na semana que vem vai depender de ele estudar. 

Que ele compreendeu, eu acho que ele compreendeu e 

ele responde. Eu acho que ele é muito musical. Ele sabe fazer o que eu 

peço, então ele compreende.  

 

 

de vista do aluno – entrevista com Norberto 

 

 

Rejane Harder: Quais a principais características que você vê na 

professora Diana
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Norberto: Ela é uma professora muito atenciosa que gosta de dar aula, a 

gente percebe isso na própria didática dela. E além de todo o conhecimento 

que ela tem ela sabe transmitir isso ao aluno e ela não tem medo de ensinar 

ao aluno o que ela sabe. Eu acho isso fantástico! 

 

Rejane Harder: E quais você acha que foram os objetivos dela para a sua 

 

Norberto: Eu acho que ela colocou ênfase na minha performance. Melhorar 

om suas particularidades e melhorar minha execução. 

 

vou poder aplicar o que eu aprendi 

oje e com certeza, até a semana que vem eu vou progredir. 

 

 

6.1.1 C

 

 

ra, foi 

dividida

 

Na primeira parte da aula, a professora procurou articular o aluno com a 
ios que trabalham as mãos direita e 

 cada dedo de forma específica. 
Já a segunda parte da aula foi dedicada ao estudo de repertório e a professora 
buscou articular o aluno principalmente com os aspectos expressivos das 
obras estudadas. 

ressivos requeridos pela professora para a primeira obra 

executada pelo aluno, estão principalmente a fluência e andamento. Já em relação a segunda 

peça, a professora procurou articular o aluno mais com os contrastes e com o caráter da peça. 

aula hoje, o que ela procurou passar para você? 

a minha execução, melhorar a maneira como eu vejo as peças, cada período, 

cada peça c

 

Rejane Harder: E você acha que a professora Diana conseguiu alcançar os 

objetivos dela com respeito a você na aula de hoje? Você conseguiu 

aprender, melhorar alguma coisa do início até o final da aula? 

Norberto: Com certeza. Em casa eu 

h

ruzamento dos dados 

Esta aula, de acordo com o que foi observado por esta pesquisado

 em duas partes distintas: 

técnica do instrumento através de exercíc
esquerda em separado, trabalhando também

 

Entre os aspectos exp
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A professora Diana ao ser argüida quanto ao seu objetivo em relação a

 naquela aula, declara: “Foi o objetivo desta aula e da aula passada também, le

peças fluírem mais e com mais precisão de notas”. 

Já na visão do aluno Norberto, os principais objetivos da professora Diana em 

o aluno 

Norberto vá-lo a 

fazer as 

relação a ele naquela aula foram: “Melhorar a minha execução, melhorar a maneira como eu 

vejo as minha 

execução

Os três pontos de vista: Desta pesquisadora, da professora Diana e do aluno 

Norberto ém não 

foram di

nçar seus objetivos 

durante a aula, esta pesquisadora ao analisar a aula observada declarou: 

 

o entre 
 mesmo, que este aluno 
s da professora. Após o 

trabalho que a mesma fez com ele tanto nas escalas e outros exercícios 
técnicos, como na tocata de Bach e na sonata de Haydn, foi possível 

 dentro 

 

Já a professora Diana, ao avaliar o progresso do aluno durante a aula, declara: 

ompreendeu, eu acho que ele compreendeu e que ele responde 
fácil, ele responde. Eu acho que ele é muito musical. Ele sabe fazer o que eu 
peço, então ele compreende. Eu acho que ele corresponde durante a aula. O 
problema dele é que na outra aula, ou ele está nesse nível ou menos... 

 

 ao ser questionado a respeito do seu progresso na aula foi: 

“Com certeza. Em casa eu vou poder aplicar o que eu aprendi hoje e com certeza, até a 

semana que vem eu vou

No caso

decorrer da mesma, pro

a opinião entre a profes

aula: Enquanto o aluno acredita que vai progredir até a próxima semana, a professora tem 

dúvidas a resp

peças, cada período, cada peça com suas particularidades e melhorar 

”. 

, apesar de não serem exatamente iguais em relação à questão acima, tamb

screpantes. 

Em relação à professora Diana ter ou não conseguido alca

Esta pesquisadora pôde perceber, ao comparar a performance do alun
o início da execução de cada estudo e ao final do
demonstra facilidade em compreender as instruçõe

reconhecer um progresso considerável na execução musical do aluno
do período da aula. 

 

Que ele c

A opinião do aluno

 progredir”. 

 desta aula, esta pesquisadora observou progressos do aluno no 

gressos estes também observados pela professora e pelo aluno. Porém 

sora e o aluno são discordantes em relação ao que ocorrerá na próxima 

eito, fundamentada em experiências anteriores. 

 

 



 187

6.4.6 Princip

so ao aluno e ela não tem medo de ensinar ao aluno o que ela sabe. Eu acho isso 

fantástico!”. 

ralidade da mesma no trato com o aluno. Quando o mesmo se refere à 

didática e ao c

 Técnica Competente 

e um professor. O aluno Norberto se refere à Positividade da professora ao declarar que a 

mesma “não tem medo

 

 

6.5 O Aluno Vasni (2

 

A aula abaixo transcrita, foi a segunda aula ministrada ao aluno Vasni pela 

professora Diana Santia

 

 

.5.1 Transcrição da aula 

 

nta a professora, sorri e pergunta se vai ser 

filmad

 

 

ais características pedagógicas da professora 

 

 

Ao ser questionado a respeito das características da professora Diana, o aluno 

Norberto respondeu: “Ela é uma professora muito atenciosa que gosta de dar aula, a gente 

percebe isso na própria didática dela. E além de todo o conhecimento que ela tem ela sabe 

transmitir is

Ao declarar que a professora é atenciosa, o aluno Norberto está atestando a 

Sensibilidade e Natu

onhecimento que a professora possui, bem como ao fato de ela saber transmitir 

o seu conhecimento, está apresentando características que fazem parte da

d

 de ensinar para o aluno o que ela sabe”. 

ª Aula) 

 

go, observada por esta pesquisadora. 

6

 

O aluno chega, cumprime

o novamente. A professora diz que sim e que é uma boa experiência 

para ele. Ele sorri e concorda. Ele começa então a tocar o primeiro 

movimento do “Concerto Nº1 em Sol menor para piano e orquestra” de 

Mendelssohn. 
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pausas e em outros 

momentos em que a orquestra aparece bastante. O aluno está tocando de cor 

e a professora o acompanha olhando a partitura. Em determinado momento 

pára. A professora dá então uma "deixa" tocando o 

início do próximo trecho na oitava superior. O aluno segue tocando e a 

professora sempre cantando algum trecho da orquestra. Quando o aluno faz 

uma s

r. De vez em quando a 

professora confere os ombros do aluno, tocando em especial no ombro 

direito do aluno para que esse procure um maior relaxamento. Em 

o, quando o aluno faz uma pausa a professora diz: 

 

– Foi bom que você está lembrando rápido, afinal você 

esmo. 

ntão a professora pergunta para o aluno: 

 

 

 

 

 

 
Ex. 14 – Excertos do “Concerto I” (Op. 25) de Mendelssohn 

 

 

A professora vai cantando a parte da orquestra nas 

o aluno se atrapalha e 

eqüência rápida de notas ele perde um pouco a pulsação e a professora 

vai contando para manter o pulso de maneira regula

determinado moment

decorou isto no ano passado... 

 

E o aluno diz: 

 

– É, parece que eu decorei m

 

E
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– Na sua avaliação, como está sua execução? Está faltando 

alguma coisa? 

o "piano", 

que você está fazendo bem. O problema são os "forte", que 

precisam de mais vigor. 

 aos 

"forte" e "fortíssimo". A mão direita até que faz, mas, vai a 

m que pensar na música como 

um todo, com os contrastes mesmo. E além disso, às vezes 

 porque você ainda está 

pensando nas notas, está se lembrando agora. Vamos 

stes já não saíram bem. 

o na partitura os trechos que ele 

recisa prestar mais atenção. O aluno acompanha as suas explicações, 

 

E o aluno responde: 

 

– Bem, os contrastes... 

 

E a professora concorda com o aluno: 

 

– Realmente, a principal coisa que está faltando na sua 

execução são os contrastes. E nem é em relação a

 

A professora diz então: 

 

– “Tá”, e o que mais? 

 

E o aluno diz: 

 

– A mão esquerda... 

 

– Isso (diz a professora). Os principais problemas estão 

ocorrendo na mão esquerda, principalmente em relação

direita sozinha, a esquerda não acompanha. Assim não dá o 

efeito desejado. Agora você te

está atrasando, certo? Talvez

recomeçar. Aqui no início, os contra

 

E a professora vai mostrando para o alun

p
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balançando a 

mesmo volte a tocar. O aluno começa a tocar novamente e quando ele toca é 

ossível perceber que os contrastes agora estão sendo feitos. A professora o 

 muito bons mesmo, agora, aqui nesse 

último trecho faça mais "sequinho" um pouco. Bem, vamos 

O aluno volta

"brilhantes" a

contagiar o al

interrompe e d

esce com a esquerda também (e toca no piano para 

exemplificar). 

 

 professora solicita que o aluno continue a tocar e canta para ele a melodia 

 ele deve voltar recomeçar. O aluno volta a tocar e a 

rofessora, em pé, ao seu lado vai dizendo: 

 

– Mais, mais esquerda! 

 

Ela então inte

tocar com ma

"piano", mas, 

conjunto de de

Depois de asse

pausa, ela diz: 

 

a 

colocar menos esquerda do nada, aqui no final. Bem, vamos 

cabeça afirmativamente. A professora solicita então que o 

p

interrompe e diz: 

 

– Os contrastes ficaram

lá! 

 

 então a tocar do início do movimento. Nos momentos mais 

 professora vai cantando com entusiasmo, procurando 

uno, com a voz e com os gestos. Então a certa altura ela o 

iz: 

 

– Aqui, cr

A

do local onde

p

rrompe o aluno e diz que nesse trecho ele realmente precisa 

is vigor a mão esquerda. Ela diz também que ele fez bem o 

faltou um "crescendo" consistente. Ela diz ainda que é esse 

talhes que vão dar o caráter da música. 

ntir com a cabeça, o aluno volta a tocar. Quando ele faz uma 

– Foi bom, mas aqui (e toca mostrando), você começou 

mais uma vez. 
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O aluno volta a tocar e faz perceptivelmente mais contrastes. Ele continua a 

tocar e a professora, em pé novamente, canta de maneira expressiva fazendo 

o "crescendo" com a voz e com gestos. Quando o aluno para de tocar e ela 

diz: 

 

– Não tenha medo não. A esquerda não vai cobrir a direita, 

mesmo porque uma está no grave e outra no agudo. 

 

 professora explica ainda que, com a posição em que está ficando o pulso 

– Repare, aí tem alguma coisa "pra" melhorar? 

 

O aluno vai então citando alguns trechos em que ele acredita que não tocou 

o bem. A professora ouve com atenção e diz: 

e você está usando o pedal, pois 

está "embolando" bastante. Mas, no geral está melhor. Aqui 

r, já. Agora, só um pouquinho de 

cuidado com o pedal, com a maneira de colocar. 

sora vai dizendo onde 

sora transmite mais explicações a respeito da utilização do 

edal em relação ao som e às mudanças de timbres. O aluno volta a tocar e é 

perceptível seu

 

ressivo, você melhorou bastante. 

A

da mão esquerda ele perde velocidade. O aluno toca novamente e a 

professora vai cantando a parte da orquestra. Após algum tempo a 

professora o interrompe e diz: 

 

tã

 

– Até que você fez melhor do que pensa. O que está mais me 

incomodando é a maneira qu

você tocou bem melho

 

A professora mostra então como ele deve colocar e tirar o pedal (abaixar e 

subir com o pé direito). Em seguida diz para ele continuar a tocar e mostra 

de onde ele deve pegar. O aluno vai tocando e a profes

ele deve ir colocando o pedal e de que maneira. Quando o aluno termina o 

trecho a profes

p

 cuidado em trabalhar o pedal. A professora diz: 

– Está bem exp
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Então a professora pergunta ao aluno o que ele acha que ficou faltando. Ele 

diz que faltou um pouco de expressão em determinada parte e que a 

articulação não foi a ideal, em outra parte. A professora concorda e o 

incentiva: 

o. Muito 

bem! 

le pense a respeito de outras. A professora 

ntão solicita que ele volte a tocar. Logo em seguida a professora solicita 

que o aluno co mais em 

eterminadas notas que ela canta para ele compreender melhor. Ela diz 

 

– Agora, pela primeira vez você conseguiu colocar o pedal 

muito bem e fazer bem os contrastes ao mesmo temp

 

Os dois conversam por algum tempo, o aluno falando das suas principais 

dificuldades em relação ao movimento e a professora apontando algumas 

soluções e pedindo para que e

e

faça um ritardando e que apóie um pou

d

também que ficaria bem melhor sem correr demais. Então a professora fala 

a respeito do pedal novamente: 

 

– É bom você não tirar de vez o pedal, senão fica aquele 

ruído "ploc", "ploc". Esse é o ruído do martelo batendo nas 

cordas. Então você procure soltar de forma mais leve, mais 

devagar acompanhando o pedal com o pé, deixando o pé mais 

junto do pedal até em cima.  

 

O aluno volta a tocar e a professora logo o interrompe e diz que esse trecho 

agora é diferente do início, que agora é mais intenso. Diz também para ele 

cuidar porque em determinada parte é "piano", mas, mesmo assim mais 

intenso. O aluno toca novamente e um pouco mais à frente a professora diz: 

 

– Ficou muito melhor o contraste! Agora, cuidado “pra” você 

não sumir aqui, quando é "piano". 
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O aluno recomeça da mesma parte e segue adiante. A professora vai 

cantando junto com entusiasmo, procurando destacar bem a dinâmica. A 

certa altura ela interrompe o aluno e diz: 

 

– É com vigor aqui. Você não precisa ter medo não. A 

 

O aluno volta a tocar e a professora vai cantando e dizendo 

xpressivamente: 

 aluno hesita e a professora mesmo responde: 

 

 

Com um lápi lgumas anotações na partitura 

nquanto faz ao aluno recomendações a respeito da dinâmica na parte em 

 

partitura), não tem pausa nenhuma entre os acordes. É 

 

 professora mostra novamente como o aluno deve fazer os acordes e pede 

que ele toque. O aluno toca então da maneira que a professora sugeriu, 

treinando algumas vezes. O aluno continua a tocar o movimento e em 

orquestra vai lhe ajudar, mas, você precisa aparecer aqui. 

e

 

– Agora é piano aqui... Agora cresce! 

 

 Quando o aluno se esquece de um trecho e para, a professora pergunta: 

 

– Nesse momento você está fazendo o que? Em que parte do 

movimento você está? 

 

O

– Aqui ele (o compositor) está passando de uma parte à outra. 

Então temos uma transição aqui. Preste atenção. 

s a professora vai fazendo a

e

questão. Ela diz ainda: 

 

– É como ele diz: É con fuoco, é brilhante e aqui exige 

virtuosismo. E quando chega aqui (aponta o local na

justamente o contrário (e toca para o aluno ouvir).  

A
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seguida a professora o interrompe para fazer algumas sugestões em relação 

ao pedal. Ele volta a tocar novamente enquanto a professora vai comentando 

a dinâmica e o pedal. Em determinado momento ela o interrompe e diz:  

stro 

vai mandar a orquestra correr também e depois vai ficar 

isa ficar atento. O caráter dele depende dessas 

"explosões" também. 

 

 aluno segue tocando e a professora vai interagindo com ele a respeito da 

não está dando nenhuma dica para 

você.  

 aluno continua tocando e a professora vai cantando junto com ele e 

fazendo peque

 

– Essa parte aqui, você precisa firmar mais as notas. Estude 

 um trecho especialmente expressivo e diz: 

 

 

Ela recomend

relembre em a “Sonata 

p.12, nº.1, para piano e violino” de Beethoven para tocar. 

 

– Aqui são três "F" (FFF), atenção a essa dinâmica. Coloque 

pedal e procure não correr porque se você correr, o mae

difícil "pra" você. Esse movimento é muito rico e você 

prec

O

dinâmica e cantando alguns trechos. Em um determinado trecho ela diz: 

 

– Aqui decore mesmo porque nesse momento você está 

sozinho e a orquestra 

  

O

nas observações. Ao final daquele trecho ela diz: 

mais, firme mais. 

 

Então a professora canta

– Esse concerto é lindo! 

a então que ele além de estudar o primeiro movimento, 

casa o segundo movimento. O aluno pega então 

o
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Ex. 1

 

eça então a tocar e a professora canta com ele alguns trechos. 

Em determina

a professora c

início. A professora não contente ainda com a execução exemplifica ao 

ano como a mesma poderia soar.  

do pequenas 

observações enquanto ele toca. 

 

A execução d  claramente que essa peça não está muito 

em estudada. Ele hesita e faz algumas interrupções para ler novamente 

 e pede 

ara ele tocar aquele trecho algumas vezes com a nota certa. O aluno segue 

tocando e log ora chama a atenção dele para as 

rticulações e para o tempo. A professora pega então a partitura do aluno e 

rio que ele está 

studando e a respeito do recital que ele fará ainda dentro do semestre. O 

luno guarda as suas partituras e vem auxiliar esta pesquisadora com a 

5 – Excertos da “Violin Sonata” (Op. 12 Nº 1) de Beethoven 

 

Antes de iniciar a execução a professora pergunta a ele que edição ele está 

usando e a aprova.  

 O aluno com

do momento o aluno comete alguns erros em relação a notas e 

hama a atenção dele para esse fato. Ele então volta a tocar do 

pi

 

– O aluno segue tocando e a professora vai fazen

o aluno demonstra

b

determinados trechos. A professora localiza mais uma nota errada

p

o em seguida a profess

a

faz algumas anotações, enquanto explica a ele como estudar determinados 

trechos e recomenda que ele faça um estudo cuidadoso da sonata em casa. A 

seguir conversa com ele a respeito do restante do repertó

e

a



 196

âmera. Em seguida ele é entrevistado e ao terminar a entrevista ele se 

espede e sai da sala. 

o com 

o aluno os aspect balho ela revelou 

sua Expressividade em diferentes momentos, acompanhando a execução do aluno com gestos, 

cantando com ele e incentivando-o a fazer a dinâmica enquanto este tocava. 

fessora 

procurou -lo a fazer os contrastes de dinâmica.  

ão dos 

aspectos alizada, 

através d altando 

alguma imento 

você est

A professora procura fazer uma ponte entre o aluno e a execução de contrastes, 

fazendo uma avaliação

 

Os principais problemas estão ocorrendo na mão esquerda, principalmente 
s, vai a 

ntrastes 

 

rísticas 

contidas de) ao 

procurar vés de 

palavras l você 

decorou  serem 

ensinado  muito 

bons me  então: 

“Foi bom  nada, 

aqui no final. Bem, vamos mais uma vez”. E quando o aluno consegue uma melhor execução 

c

d

 

 

6.5.2 Ponto de vista da pesquisadora – análise da aula 

 

 

A professora dedicou a maior parte da aula acima apresentada trabalhand

os interpretativos do concerto de Mendelssohn. Nesse tra

No trabalho dos aspectos expressivos da obra com o aluno, a pro

 principalmente levá

A professora estabelece uma articulação entre o aluno e a execuç

 expressivos quando solicita que ele se auto-avalie em relação à execução re

e perguntas tais como: “Na sua avaliação, como está sua execução? Está f

coisa?” Ou: “Nesse momento você está fazendo o que? Em que parte do mov

á?”. 

 da sua performance através das seguintes palavras: 

em relação aos "forte" e "fortíssimo". A mão direita até que faz, ma
direita sozinha, a esquerda não acompanha. Assim não dá o efeito desejado. 
Agora você tem que pensar na música como um todo, com os co
mesmo. 

A professora apresenta no seu trabalho com o aluno outras caracte

 na “Abordagem PONTES”, entre elas a sua atitude positiva (Positivida

 durante toda a aula fazer com que o aluno melhore sua performance atra

 de incentivo, tais como: “Foi bom que você está lembrando rápido, afina

isto no ano passado”. Em outro momento ela articula o aluno com aspectos a

s, partindo de um reforço positivo, como no exemplo: “Os contrastes ficaram

smo, agora, aqui nesse último trecho faça mais "sequinho" um pouco”. Ou

, mas aqui (e toca mostrando), você começou a colocar menos esquerda do
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ela o inc

e fazer b smo tempo. Muito bem!”. 

Mais uma vez é possível observar a atitude positiva da professora ao ensinar, 

uando esta “vive” a interpretação com o aluno, como nos seguintes exemplos: 

O aluno volta a tocar e a professora, em pé, ao seu lado vai dizendo: – Mais, 
mais esquerda! Ela então interrompe o aluno e diz que nesse trecho ele 
realmente precisa tocar com mais vigor a mão esquerda. Ela diz também que 

m os gestos. Então a certa 
 esquerda também (e toca no 

sua capacidade de Observação. A professora ob

usicais como a 

execução de notas erradas, as m

contrastes de dinâmica

para detectar os proble

em que ele executa com o e expressividade. 

A professora se vale da sua maneira natural de ensinar (Naturalidade) e se 

comunicar com

entiva dizendo: “Agora, pela primeira vez você conseguiu colocar o pedal muito bem 

em os contrastes ao me

q

 

ele fez bem o "piano", mas, faltou um "crescendo" consistente. Ela diz ainda 
que é esse conjunto de detalhes que vão dar o caráter da música. 

 

Um outro exemplo de positividade a ser citado é: 

 

Nos momentos mais "brilhantes" a professora vai cantando com entusiasmo, 
procurando contagiar o aluno, com a voz e co
altura ela o interrompe e diz: Aqui, cresce com a
piano para exemplificar). 

 

Essas demonstrações de positividade por parte da professora, no sentido de 

acreditar que seu aluno conseguirá obter resultados satisfatórios, continuam acontecendo em 

todo o transcorrer da aula. 

Outra característica relevante no trabalho pedagógico da professora Diana é a 

serva como o aluno coloca o pé no pedal, a 

aneira como coloca suas mãos no teclado, observando outros detalhes mm

udanças de pulsação e as questões expressivas como os 

. Além da observação, a professora utiliza sua Sensibilidade musical 

mas que ocorrem com a execução do aluno, bem como os momentos 

 correçã

 o aluno para chegar mais próximo ao mundo deste aluno estabelecendo assim 

articulações entre as características apresentadas pelo mesmo e os conhecimentos e 

habilidades em execução musical que ela deseja transmitir a esse aluno. 

A professora, através de sua Técnica pedagógica competente busca estabelecer 

articulações entre o aluno e uma boa execução musical, pondo em ação suas diferentes 

habilidades de ensino e procurando sempre o momento ótimo para que esse aprenda. 

Em uma avaliação da aula observada, esta pesquisadora conclui que o aluno 

demonstrou progresso em sua execução musical durante a aula, sendo capaz de fazer 
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contrastes, melhorar os “forte” com a mão esquerda e utilizar o pedal de maneira mais 

adequada. 

 

.5.3 Ponto de vista da professora – entrevista com a professora Diana  

 

 

Rejane Harde

Profe ha estudado no ano 

passado o primeiro movimento, principalmente e um pouco lido o segundo. 

Ele havia feito

nessa aula nó

eles devem to rimeiro movimento e um aluno da 

professora Maria Alice vai tocar o segundo. Nessa aula nós vimos memória, 

e nesse movimento ele está mais na parte de 

 tentei consertar os contrastes que eu achei que 

 

 

6

r: Quais os seus objetivos hoje para a aula do aluno Vasni? 

 

ssora Diana: Essa peça de Mendelssohn, ele tin

 o terceiro movimento no mês passado e ele decorou. Agora 

s estávamos tentando relembrar o primeiro movimento, que 

car. Ele vai tocar o p

pra ver se ele relembrava o movimento e eu procurei dar algumas sugestões 

de interpretação porqu

interpretação. Nesse caso, eu

ele precisava mais contrastes. Ele vai precisar firmar um pouco mais e eu 

queria que ele tivesse consciência que os contrastes estavam pequenos. Mas, 

ele tinha, ele respondeu que os contrastes estavam poucos. Eu queria que ele 

soltasse mais a força dele. 

 

Rejane Harder: E você acredita que ele conseguiu evoluir nessa aula? 

 

Professora Diana: Eu acredito que como ele já está com a peça mais 

trabalhada, que ele respondeu bem nessa aula. 

 

6.5.4 Ponto de vista do aluno – entrevista com o aluno Vasni 

 

 

Rejane Harder: Quais as principais características pedagógicas que você 

vê na professora Diana? 
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Vasni: A professora Diana se preocupa com o aprendizado do aluno. Ela 

trabalha bastante com a gente o caráter das músicas, a expressividade. Ela 

tem bastante equilíbrio e sempre consulta a gente sobre as decisões 

aluno a 

atingir os objetivos das aulas. 

 

s 

objetivos da professora Diana em relação a você? 

 

 

.5.5 Cruzamento dos dados 

 

a, esta 

pesquisa ofessora procurou em primeiro lugar 

rticular o aluno com os contrastes da peça (“Concerto nº. 1 em Sol menor para piano e 

rquestra” de Mendelssohn.). Durante toda a aula ela procurou levar esse aluno a colocar mais 

rofessora trabalhou com o aluno durante a aula, foi a maneira que o mesmo deveria utilizar o 

edal. 

 Vasni 

durante  procurou trabalhar com o aluno a memória, no sentido de 

musicais. Ela não impõe nada, ela dialoga e sempre procurar levar o 

Rejane Harder: E nessa aula de hoje, quais foram, em sua opinião, o

 

Vasni: Ela trabalhou comigo mais a interpretação: a dinâmica, os contrastes 

e outros detalhes, sempre perguntando a minha opinião a respeito. 

 

Rejane Harder: E você acredita que os objetivos colocados pela professora 

para essa aula foram atingidos, ou seja, você obteve uma melhora em sua 

performance, no geral? 

 

Vasni: Resultados eu acho que a aula teve. Alguns deles já acontecem na 

hora, mas, muita coisa a gente tem que levar “pra” casa, lembrar do que 

aprendeu na aula e amadurecer. 

6

 

Em relação à questão dos objetivos da professora referentes à aula acim

dora declara, após observação e análise: A pr

a

o

vigor ao tocar com a mão esquerda e ao fazer os “fortíssimo”. Um terceiro item que a 

p

p

A professora Diana, a respeito de seus objetivos em relação ao aluno

a aula, além de dizer que
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que ele relembrasse a peça de cor, disse também que procurou trabalhar com o aluno a 

dinâmica

adora , 

bem com mais a 

interpret  minha  

opinião o, nem esta pesquisadora se referiram ao trabalho de 

memorização citado pela professora. 

m sido 

alcançad á aconteceram resultados positivos 

durante a aula, porém é necessário ele amadurecer a execução da peça. A professora Diana 

declara q ora foi 

que houv

 

 

6.5.6 P

 

 

ada por 

esta pes ito das 

caracterí o a relação efetuada por esta pesquisadora entre as 

aracterísticas citadas pelo aluno e as características contidas na “Abordagem PONTES”. 

Declaração do aluno Vasni a respeito da professora Diana: 

A professora Diana se preocupa com o aprendizado do aluno. Ela trabalha 
bastante com a gente o caráter das músicas, a expressividade. Ela tem 
bastante equilíbrio e sempre consulta a gente sobre as decisões musicais. Ela 

similares a características e ações docentes delineadas na “Abordagem 
PONTES”. Quando o aluno diz que a professora se preocupa com o 

: os contrastes e os “forte” em especial. 

A resposta do aluno Vasni segue a mesma linha da análise desta pesquis

o da análise da professora Diana, quando este diz: “Ela trabalhou comigo 

ação: a dinâmica, os contrastes e outros detalhes, sempre perguntando a

a respeito”. Porém, nem o alun

Ao ser questionado a respeito de os objetivos da referida aula tere

os ou não, o aluno Vasni afirma que acredita que j

ue o aluno Vasni respondeu bem a essa aula. O observado por esta pesquisad

e um bom progresso do aluno durante a aula. 

rincipais características pedagógicas da professora 

Como esta é a segunda aula do aluno Vasni, que foi transcrita e analis

quisadora, será inserida abaixo novamente a declaração do aluno a respe

sticas da sua professora, bem com

c

 

não impõe nada, ela dialoga e sempre procurar levar o aluno a atingir os 
objetivos das aulas. 

 

Relação entre as características atribuídas à professora Diana pelo aluno Vasni 

e as características e ações docentes contidas na “Abordagem PONTES”: 

 

Na resposta do aluno Vasni ele aponta características da professora Diana 

aprendizado do aluno, está demonstrando a Sensibilidade da professora em 
relação a esse aluno. Essa sensibilidade se reflete também no fato de a 
professora sempre consultar o aluno a respeito de decisões musicais. O aluno 
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afirma ainda que a professora trabalha com ele a Expressividade, o caráter 
das músicas, o que demonstra a preocu
o aluno com os aspectos ex

pação da mesma em sempre articular 
pressivos das obras estudadas. Ao falar que a 

rança e crença no potencial deste aluno. Englobando todas as 

professora Diana nunca impõe nada, mas sim, dialoga com o aluno, este está 
apontando, além da flexibilidade da professora, a sua Naturalidade ao lidar 
com o mesmo, conversando com ele como parceiros na realização das 
atividades musicais (Schön, 2000). A última observação que o aluno Vasni 
coloca a respeito da professora Diana, é de que ela “sempre procurar levar o 
aluno a atingir os objetivos das aulas”. Esta persistência em direcionar o 
aluno ao aprendizado é uma demonstração da Positividade da professora, ou 
seja, da perseve
características mencionadas pelo aluno Vasni a respeito da professora Diana, 
está a Técnica pedagógica competente da mesma através da qual ela conduz 
suas aulas, obtendo resultados positivos. 
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7 ESTUDO DE CA

TRANSVERSAL 

 

 

São aqui

professor Dr. Lucas R

das aulas para serem aq levância das mesmas, bem como 

a qualidade das gravações em vídeo. 

As aulas do professor Lucas Robatto, que foram observadas, são apresentadas 

no formato de master class. Essas aulas, que ocorrem regularmente a cada duas semanas, são 

direcionadas a todos os alunos do referido professor, podendo ser assistidas por outros alunos 

de flauta de forma livre. Cada master class obedece a seguinte formatação: Enquanto dois ou 

mais alunos participam como executantes, sucessivamente, o restante da turma assiste o 

colega, que está se apresentando, bem como as explicações do professor, que, apesar de mais 

direcionadas ao aluno executante, acontecem de forma a beneficiar os demais alunos. 

Algumas vezes o professor realiza uma master class para a graduação e outra 

em separado para os alunos da pós-graduação (Mestrado e Doutorado em Música – Execução 

Musical/Flauta Transversal), porém, outras vezes, a master class com os alunos da Graduação 

em Instrumento - Flauta Transversal é realizada em conjunto com os alunos da pós-

graduação. Isso justifica o fato de serem apresentadas quatro aulas de alunos da Graduação 

(duas de cada um) em Instrumento da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, e 

uma aula em que o executante é um aluno do Doutorado em Execução Musical do Programa 

de Pós-Graduação em Música da UFBA. 

Devido ao formato das aulas observadas, o professor apresenta um estilo mais 

discursivo, detendo-se em trabalhar principalmente os aspectos interpretativos das obras 

apresentadas pelos alunos. O professor, além de orientar seus alunos para a pesquisa dos 

aspectos históricos e interpretativos, apresenta em classe detalhes históricos das obras 

executadas pelos alunos, bem como características do período em que foram compostas e 

perfis estilísticos dos compositores. 

Ao utilizar esse formato de aula, que, de acordo com Oliveira (2008), pode ser 

denominado também como um “Laboratório de Simulação de Recital Público”, já que durante 

as aulas os alunos têm a oportunidade de estar sempre tocando para o público formado por 

SO N.º 3: O PROFESSOR LUCAS ROBATTO – FLAUTA 

 apresentadas as transcrições e análises de cinco aulas ministradas pelo 

obatto, dentre as muitas observadas por esta pesquisadora. A escolha 

ui descritas obedeceu ao critério da re

d
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seus colegas, o professor Lucas tem demonstrado obter bons resultados, porque, aos alunos 

ssistirem as aulas dos colegas, têm a oportunidade de observar como o professor corrige e 

ações direcionadas aos demais alunos. Esse contato direto em forma de 

boratório entre colegas vai preparando emocionalmente, aos poucos, o aluno de 

strumento, fazendo com que ele comece a controlar os sentimentos de ansiedade e 

insegurança p

tura às suas aulas em virtude de alguns contrastes na 

estrutura das m

. 

 maneira de treinar a não ser fazendo. Quando se coloca 
loca nessa situação onde vai ter que 

e o aluno toque sempre perante um determinado público. É por 
 formato de aula a gente pode puxar um pouquinho mais e 

a

ensina o aluno executante. Em alguns momentos, o professor Lucas lança perguntas para o 

grupo e faz observ

la

in

or estar entre pessoas que conhece e com as quais possui um maior grau de 

confiança principalmente por fazerem parte do seu cotidiano escolar.  Apesar do professor 

Lucas não nomear o formato de aula como um Laboratório de Simulação de Recital Público, 

Oliveira (2008) atribui essa nomencla

esmas, se comparadas ao formato das master classes tradicionais, que por sua 

vez ocorrem de forma esporádica, cada vez com um mestre diferente e o grupo de alunos não 

é constante, ou seja, não são sistematicamente os mesmos alunos se encontrando sob a 

orientação do mesmo mestre. 

O professor Lucas enfatiza a importância de os alunos sempre terem a 

oportunidade de tocar para um público, o que no caso acontece quando estes, durante as aulas, 

além de serem ouvidos pelo professor têm a oportunidade de tocar para os seus colegas

O professor Lucas, em depoimento a esta pesquisadora, apresenta seus 

objetivos quanto a realizar master classes regulares através das seguintes palavras: 

 

Em relação ao formato das aulas, aqui eu faço master class e faço uma 
diferença grande entre a master class e a aula individual. A master class 
contempla essa situação diferenciada, onde você tem uma audiência e o 
aluno fica mais nervoso perante o público, fica mais difícil de se controlar. 
Isso faz parte da nossa profissão. Muitas vezes a gente vai ter que resolver 
certas coisas no palco e isso em frações de segundos com o público olhando. 
Então não tem outra
o aluno perante uma audiência ele se co
resolver coisas de imediato. Isso "pra" ele ver como as coisas acontecem. E é 
sempre perante um público, em situação de nervosismo que certas 
deficiências técnicas aparecem. Às vezes, no estudo diário, sem nervosismo, 
aquele problema nem aparece, mas, basta ter audiência que aqueles 
problemas se tornam recorrentes. Isso aconteceu comigo mesmo. Ás vezes 
determinadas coisas aconteciam somente quando eu estava perante um 
público. Aí eu passei a perceber que estava estudando errado porque eu 
estava ignorando aquelas coisas. Bem, isso ocorre em geral e por isso é tão 
importante qu
isso que nesse
trabalhar esse lado interpretativo do aluno. 
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As aulas transcritas a seguir aparecem na seguinte seqüência: Uma aula da 

aluna Marta Ribeiro que à época cursava terceiro ano da Graduação em Instrumento – Flauta  

Transversal na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia; uma aula com o aluno 

Flavio Hamaoka, formando do Bacharelado em Instrumento – Flauta Transversal pela Escola 

de Música da referida universidade no período em que ocorreu a observação; uma segunda 

aula com a aluna Marta; uma aula com o aluno Raul Costa d’Avila, que cursa o Doutorado em 

Execução Musical – Flauta Transversal pelo Programa de Pós-Graduação em Música da 

Universidade Federal da Bahia e finalmente uma segunda aula com o aluno Flavio Hamaoka. 

 

 

7.1 A Aluna Marta (1ª aula) 

 

 

A aula transcrita abaixo, ministrada pelo professor Lucas Robatto à aluna 

Marta, que à é

 

7.1.1 Transcrição da aula 

 

 

Nesta aula min

master class, q

de frente para

mãos. O prof

colegas que o

aluna diz: 

 

 

 

poca da realização de estudo de caso cursava o terceiro ano da Graduação em 

Instrumento - Flauta Transversal na Escola de Música da Universidade Federal da Bahia, foi a 

primeira de duas aulas com a mesma aluna que foram observadas por esta pesquisadora. 

 

istrada pelo professor Lucas Robatto, realizada no formato de 

uando chega a vez da aluna Marta tocar, a aluna fica em pé, 

 os outros alunos e ao lado professor, com a sua flauta nas 

essor solicita à Marta que antes de tocar explique para os 

bra vai apresentar, qual o compositor e o período. Então a 

– Eu vou tocar a “Sonata de Haendel em Si menor”, que é do 

período barroco, e o professor vai me acompanhar tocando a 

parte do baixo. 
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Assim que aluna fornece alguns dados a respeito da obra que irá tocar, o 

professor diz para ela: 

– Isso é importante para você saber também dar aulas, 

explicar as coisas e apresentar novidades, o que as pessoas 

 a aluna responde: 

 

 

E o professor continua a perguntar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ex. 16 – Excertos da “Sonate III” de Haendel (Adagio)  

 

 

 

não sabem. 

 

E então o professor pergunta para a aluna: 

 

– Antes de tudo, o que eu irei tocar? 

 

E

– A parte do baixo contínuo 
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– E o que significa isso? 

 

 a partitura 

para os alunos). Isso é o que vinha. Você comprava uma 

sonata de Haendel, você pedia pela internet e vinha pelo 

arte de flauta aqui na clave de sol e o baixo contínuo 

na clave de fá com esses “numerozinhos”. Esses são para 

bucha”. Pra quem não toca instrumento de teclado é 

complicada, mas o fato de vocês 

saberem o que isso significa é muito importante. E 

nhante resolvia na hora. 

Podia ser no violão, podia ser na teoba, no órgão ou então 

smente tocava com um cello e pronto. Existem 

algumas composições que são Trio Sonatas. Aí o compositor 

uma de fá. Isso podia ser tocado 

por dois instrumentos solistas e um (faz o gesto de tocar 

plo disso é a Sonata de Bach para duas 

flautas e baixo contínuo. Porém ele pegou essa mesma sonata 

A aluna demonstra timidez e não responde. Então o professor diz:  

 

– A partitura está aí, não? Essa partitura aí não é a original. 

Quer dizer: Haendel escreveu sonatas com baixo contínuo, 

Bach escreveu, Telleman escreveu. Então, era regra nessa 

época a utilização do baixo contínuo. E como se escrevia? 

Uma linha superior e uma linha inferior. A de cima na clave 

de sol ou na clave de do ou na clave de sol na primeira linha e 

um baixo que se escrevia na clave de fá normalmente. São 

duas vozes e a base da condução ela é feita... Ah! Tem aqui 

esse exemplo: Aqui é uma sonata de Haendel, como ela 

apareceu na época. Essa aqui é original. Isso é o mais 

importante... Bom, ele escrevia assim (e mostra

correio (o professor brinca e os alunos riem) e vinha assim: 

vinha a p

realizar a harmonia. Isso a gente aprende, ou não aprende 

(risos), a realizar. Na época que eu estudei na Alemanha tive 

que aprender a sentar ao piano e realizar isso aqui, “na 

realmente uma tarefa muito 

obviamente essa parte, todo o acompa

simple

escrevia duas claves de sol e 

violoncelo). Um exem
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e transpôs um tom acima e colocou: Trio Sonata para Viola 

da Gamba. Eu ouvi essa gravação onde a parte da segunda 

 entender 

e estudar uma sonata barroca, com baixo contínuo, sem 

 

O professor se

toca um peq

desencontram,

 

 

 

flauta é feita pela mão direita do cravo. Mas enfim,

entender o que é a música inteira é um exercício difícil. Essas 

obras são compostas exatamente no espírito de contraponto, 

ou seja, de uma voz contra a outra. Aí se você tem um 

diálogo sem saber o que é a outra voz, só a parte das flautas, 

você está vendo só a metade, um olho e uma orelha (faz gesto 

junto ao rosto). E aí o desafio para nós é criar uma imagem 

do que é a música por inteiro. Por isso é importante que em 

uma sonata com baixo contínuo se conheça as duas vozes. 

gura sua flauta e solicita que a aluna toque a sua parte. Ela 

ueno trecho e depois os dois tocam juntos. Eles se 

 riem e o professor diz: 

– Vamos do começo de novo. Viram que faz uma diferença 

enorme? (dirige-se a todos) Aqui é um diálogo. A música só 

começa a fazer sentido quando a outra voz está lá guiando. 

Essa sonata começa de uma maneira meio atípica. Ela 

começa com o baixo só. Não vou entrar em muitos detalhes 

aqui, mas ela se identifica com um tipo de música que era a 

passacaglia e a chacona, em que o baixo se repetia e a voz de 

cima fazia variações em cima do baixo. Ela começa 

prometendo isso, mas não cumpre. Harmonicamente é bem 

estranho. 

O professor Lucas então se volta para a aluna Marta e 

pergunta: qual é o tempo que você faz? A aluna toca o início 

da sonata para demonstrar em que andamento ela estudou. O 

professor diz então: 
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– Se você for acompanhado por um cravista ou pianista vai 

ficar assim:  

 a parte do baixo de forma mais marcada. Em seguida ele 

Marta toque com ele e os dois tocam juntos até o final do 

– Bravo! (diz o professor). Agora eu acho que você pode 

fazer a mesma coisa pensando que é uma ária... 

uma pergunta a respeito de como soou uma determinada 

rofessor diz: 

 

Então ele toca

sugere que a 

movimento. 

 

 

A aluna faz 

passagem e o p

 professor então pergunta à aluna: 

 

 

A aluna toca a

passa a acomp

o professor diz

 

 

s dois continuam a tocar. Logo o professor interrompe a execução para 

dizer à aluna q

isso está tocan

 

e observar uma coisa muito importante: 

Quando você começou a tocar esta sonata, você não tinha 

idéia de “para onde ia a maré”. Agora como entrou o baixo, 

 

– Acho que isso tem mais a ver com seu som. Você está um 

pouco tímida, quase se escondendo atrás da outra voz.  

 

O

– Você consegue tocar o baixo? Toque.  

 voz do baixo, a princípio desacompanhada e logo o professor 

anhá-la tocando a voz superior. Ao terminarem o movimento 

: 

– Você fez excelentemente o baixo. Aliás, você fez o baixo 

mais expressivo que a voz superior. 

O

ue o que parece é que ela está querendo ouvir o baixo e por 

do com menos intensidade. E continua dizendo: 

– Agora você tem qu
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você está um pouco encantada demais com o baixo e 

tentando ouvir o baixo você se esqueceu da sua voz. No 

começo você estava tocando extremamente expressiva, 

 o professor continua: 

 

azendo lá no 

começo quando você estava fazendo a sua parte 

ente seguindo a direção do meu baixo, aí às 

vezes as coisas ficavam meio tortas. Não sei se você percebeu 

áximo 

possível e você também vai cantar o máximo possível e daí 

que a soma da minha e da sua 

expressividade, vai sair mais ainda. 

 

 professor começa a tocar e é seguido pela aluna. Depois de algum tempo 

Por exemplo, essa nota você deve ir até onde (em termos de 

intensidade sonora)? 

 

Então o profe  depois diz para a aluna 

ontinuar tocando. A aluna volta a tocar e o professor fala a respeito da 

 de novo.  

 Ambos tocam

 

cantabile, só que a voz não estava seguindo exatamente o 

baixo que eu estava fazendo. 

 

E

– Volte para o início e faça o que você estava f

extremamente expressiva, cantabile. Só que como ela não 

estava exatam

isso.  E você me deu a impressão de que estava um pouco 

intimidada pelo baixo. Agora, eu vou cantar o m

vai sair mais do 

O

o professor interrompe a execução para dizer: 

 

– 

ssor canta uma seqüência de notas e

c

mesma nota:  

 

– Vá até ela. Você chega nela relaxando. Vamos

 

 e em determinado momento o professor interrompendo diz:  
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– Não! Essa parte é muito importante. Nessa figura 

anacrústica "ti, ta, ta, ta" três notas se resolvem. O professor 

canta aquele trecho e diz: Toda vez que aparecer é a mesma 

expressão. Isso seria a diferença do Barroco para o Clássico. 

No Barroco se usa essas unidades musicais pequenininhas. 

No Clássico elas já são um pouco maiores e no Romântico 

mensas! Então agora, vamos tocar expressivamente 

"ti, ta, ta, ta”. Quando aparecer isso, faça da mesma maneira.  

 

Os dois tocam

e diz: 

 

 

Então o profes

ressaltar semp

termina de toc

já trabalhado. e toquem juntos e então 

s dois voltam a tocar, agora até o final do movimento. Quando terminam o 

– Isso! Só que você pensou em uma notinha, mas tem que 

já disse, com expressões que se repetem 

você tem que ver como você vai tocar para sempre imitar, da 

 aluna diz que percebeu e o professor continua: 

 

– Quando você for olhar o resto da música, você vai ver que 

 

idéias que são repetidas. Se você for fazer cada vez de uma 

maneira, não funciona. O jogo é exatamente isso. É o jogo do 

elas são i

 juntos, porém o professor interrompe novamente a execução 

– É “ti, ta, ta, ta".  

sor Lucas pede para a aluna tocar sozinha e vai cantando para 

re que a mesma célula musical reaparece. Quando a aluna 

ar o professor exemplifica na sua flauta enfatizando o trecho 

Em seguida solicita à Marta para qu

o

professor diz: 

 

pensar nas outras (e canta "ta, to, ti, ra"). São expressões que 

se repetem. Como eu 

mesma maneira. Não é diferente. Você percebeu bem isso aí, 

não? 

 

A

se repete. E a base da música barroca é isso: são pequenas
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compositor apresentar uma aqui, outra aqui e outra aqui (faz 

gestos). Você tem só que lidar com esse jogo dele (o 

professor canta, fazendo gestos). 

ontinua a falar: 

– Essas músicas foram feitas para um público que era um 

público amador. Amador no sentido literal, para o “cara” que 

 

E o professor c

 

amava música. E eles não levavam essas músicas por via 

fortuna. Então eram realmente “pra” gente rica que comprava 

isso, não precisamente para tocar em público, mas, muitas 

 seu tempo, como se fosse ler um livro ou 

fazer charadas, palavras cruzadas. Era um passatempo 

um cara tocar aqui... Alguns quartetos não. A música de 

câmera de Mozart ainda era para amador. Até Beethoven: 

de diferença é a seguinte: o músico profissional pega 

toda aquela coisa e em duas semanas, pronto, fez. O amador 

ntão ele se debruçava um 

tempão na música. 

 

O professor co

 

internet. Elas vinham de navio, cavalo e custavam uma 

vezes para passar o

mesmo, e uma coisa mais chique, mais complexa. E os 

compositores procuravam então colocar uma quantidade 

decente de coisas interessantes para o público por ele ser 

amador. Não era só tocar música, mas descobrir as coisas. Ela 

não era feita para o consumo rápido. Já Mozart escrevia para 

Algumas sonatas de Beethoven foram feitas para se tocar em 

casa. A história do concerto, recital, vai ser muito mais tarde, 

com Chopin, com Lizt.  O que eu quero dizer é que esta 

música (a que estão tocando) é uma outra história, com um 

outro objetivo e lembrando esses detalhezinhos. Eu acho que 

a gran

tinha a vida inteira (ri) para isso. E

ntinua seu discurso: 
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– Você pega as Fantasias (o professor toca para a aluna) e 

está lá escondido. Não está escrito o que vai acontecer, está 

ali no meio da coisa. E a graça era: E aí, descobriu? Dois 

colegas, dois músicos amadores conversando: Você 

três vozes. E o outro: Não, tem uma quarta 

voz, você não viu ali? E a idéia era essa. Não era uma 

 

Nesse momen

pergunta: 

 

 

O professor pe

ele continua: 

 

 coisa mais reflexiva, uma coisa mais 

alegre e etc. Então se convencionou em chamar assim: sonata 

 câmera. Mozart escreveu varias sonatas 

da chiesa, inclusive para orquestras tocarem na missa. 

 

descobriu? São 

“musiquinha” aqui e acabou. Você tinha que ficar dialogando 

com a música. E ainda hoje em dia você pode fazer isso, você 

deve fazer isso. Você deve ter esse prazer, e eu acho que você 

já está tendo esse prazer de dialogar com essa música em 

casa. E acho que é através dessa relação legal com essa 

música que seu público vai ouvir uma outra história, certo? 

to um dos alunos que está assistindo a master class faz uma 

– O que significa sonata da chiesa? 

de para a aluna Marta explicar e após as explicação da mesma 

– Ela (Marta) tem que saber isso porque essa é uma sonata da 

chiesa. Na época existiam dois tipos de sonata, que eram a 

sonata da câmara e a sonata da chiesa. O que diferencia uma 

da outra é que a sonata da câmara tinha três movimentos: 

Rápido, lento, rápido e a sonata da chiesa tinha quatro 

movimentos: Lento, rápido, lento, rápido. Ela é chamada da 

chiesa porque na missa existem quatro momentos onde pode 

aparecer a música instrumental e a música era apresentada 

nessa ordem: uma

da chiesa e sonata da
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O professor s

master class e

Logo em segu

 

 

A aluna pergu

 

– Essa idéia, a gente poderia chamar de idéia principal porque 

aqui, ele é realmente 

essencial.Vamos tocar do começo. 

 a tocar e logo a execução é interrompida pelo professor que 

iz para a aluna que a voz que ela está tocando nesse momento é mais 

importante e q

notas) de form

toque a mesma

exemplifica pa

acompanhando

respeito de um

 

 

A aluna volta 

 

– Eu acho que esse trinado aí vai te atrapalhar. 

e volta para a aluna Marta, que está sendo a executante na 

 diz: Vamos tocar. Os dois começam então a tocar juntos. 

ida o professor interrompe a execução e diz: 

– Você está correndo. E outra coisa: aqui (aponta um 

determinado lugar na partitura) você deve ser mais clara.  

nta o que ela deve fazer e o professor responde: 

– Tem a ver com o seu som. Está muito pequeno e mais uma 

vez você está se escondendo. Aqui precisa ser assim: (E toca, 

demonstrando como a aluna deveria tocar). 

 

E o professor continua: 

 

esse tipo de acompanhamento 

 

Os dois voltam

d

ue sendo assim ela deve passar a idéia (e ele canta algumas 

a bem clara. O professor pede então para que a aluna Marta 

 idéia sozinha. Após ela ter tocado o professor pega a flauta e 

ra ela novamente. A aluna volta a tocar e o professor canta 

-a e destacando algumas notas. O professor comenta então a 

a determinada passagem: 

– Esta subida é “pra” compensar as três descidas que você 

fez. Logo, essa subida é mais tensa.  

a tocar e o professor comenta: 
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O professor toca a mesma passagem de forma bem clara e diz: 

 

– Deixe isso assim, mais claro. 

 

A aluna volta ara 

ostrar as idéias de tensão e relaxamento. A aluna toca novamente e o 

 então sugere 

ue eles voltem a tocar desde o início do movimento e ambos tocam esse 

movimento at

toque os comp

compassos. O 

tocar o próximo movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logo que os d

 

– A música barroca, ela é mais difícil... Aqui são danças. São 

poca, o músico amador iria 

reconhecer e acompanhar com o pé. Ele iria dançar, já que 

ca. Não tinha 

a tocar e depois de algum tempo o professor a interrompe p

m

professor a acompanha marcando bem o baixo. O professor

q

é o final. Após terminarem, o professor solicita que a aluna 

assos finais ouvindo o baixo e juntos eles repetem os últimos 

professor diz: 

 

– Vamos 

Ex. 17 – Excertos da “Sonate III” de Haendel (Allegro) 

ois começam a tocar o professor pára e dá novas explicações: 

danças que o “cara” da é

naquela época se dançava esse tipo de músi
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rádio, não tinha disco. Então o sujeito pedia: toca aí uma 

E voltando-se iz: 

– Bravo! Agora você entendeu esse movimento, não? 

 

A aluna assente com a cabeça e o professor continua: 

 

 

Nessa aula em que o professor Lucas ouve a aluna Marta, a aula se inicia com 

o profes a para a 

atuação profissional como professora de instrumento (HARDER, 2003). O professor realiza 

essa articulação solicita car. Ele 

diz: “Isso é importante 

sonata “pra” gente dançar (risos).  

 

para a aluna Marta o professor d

 

– Vamos tocar novamente. O objetivo é não perder o tempo.  

 

O professor canta um trecho de forma bem marcada. Ambos voltam a tocar 

e depois de algum tempo o professor pára e exemplifica para a aluna como 

deveria ser tocada uma determinada passagem. Em seguida voltam a tocar o 

movimento até o final. Ao terminarem o professor diz: 

 

– Por isso que é tão importante conhecer o baixo. O baixo 

pede (o professor canta). O ritmo é esse (canta novamente). 

 

O professor conclui a aula dizendo: 

 

– Bem, é isso. Vamos ficar então por aqui. 

 

 

7.1.2 Ponto de vista da pesquisadora – análise da aula 

 

sor realizando uma articulação pedagógica entre a aluna e o preparo da mesm

ndo que a aluna fale aos colegas a respeito da obra que irá to

para você saber também dar aulas, explicar as coisas...”. 
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Durante  são os 

aspectos expressivos, q de de revelar seu domínio quanto à 

Expressividade. 

a conhecimentos principalmente a 

respeito das concepções estilísticas e interpretativas referentes à obra apresentada pela 

mesma. O professor art  quando 

solicita que ela continue tocando cantabile e de forma bem expressiva, mas que não deixe sua 

voz ficar

ofessor 

Lucas a spectos 

histórico inados trechos 

específicos da sonata barroca que o professor identifica como uma sonata da chiesa. 

Ainda em as trabalha com 

a aluna os momentos em que a obra pede tensão ou relaxamento. Como a sonata executada 

pela alu cura mostrar à aluna como as 

vozes dialogam entre si. Para que a aluna entenda essa noção, o professor efetua uma ponte 

entre o cotidiano da alu  se ver 

apenas uma parte do to inteiro 

(conhecer todas as vozes, no caso, o baixo contínuo também). Ao efetuar essa analogia o 

professor utiliza as seguintes palavras: “Aí se você tem um diálogo sem saber o que é a outra 

voz, só a parte das flautas, você está vendo só a metade, um olho e uma orelha (faz gesto 

junto ao rosto). E aí o d é a música por inteiro”. 

Em relação ao segundo movimento da sonata, o professor pontua o ritmo como 

e grande importância voltando a referir-se a aspectos históricos e fazendo uma ligação entre 

o a aluna deve executar aquele 

ovimento. 

Ao observar a maneira como o professor conduz a aula é possível destacar sua 

Técnica comp

anto da aluna 

executante, como dos demais ouvintes pelas questões históricas e musicais referentes à obra 

estudada. Isso ocorre, por exemplo, quando o professor apresenta o exemplo dos músicos 

essa aula observada, os principais aspectos musicais estudados

uando o professor tem a oportunida

Nessa a aula o professor articula com a alun

icula com a aluna questões referentes à sonoridade e expressão

 escondida, ou seja, com intensidade menor que a voz do baixo. 

Visando a interpretação da “Sonata de Haendel em Si menor”, o pr

proveita o momento da aula para articular o estudo da peça com os a

s. O professor fala sobre o período barroco e a interpretação de determ

 relação aos aspectos interpretativos, o professor Luc

na é uma sonata com baixo contínuo, o professor pro

na e o conhecimento a ser ensinado fazendo uma analogia entre

rosto da pessoa (conhecer apenas uma voz) e ver o ros

esafio para nós é criar uma imagem do que 

d

os ritmos de dança do período barroco e a maneira com

m

etente, revelada através da maneira como o mesmo demonstra conhecimento a 

respeito dos aspectos históricos, interpretativos e técnicos da obra estudada pela aluna, bem 

como através da sua própria performance ao fazer demonstrações.  

O professor demonstra sua naturalidade na maneira de falar, se comunicando 

com a aluna em uma linguagem informal e agradável que desperta o interesse, t
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amadores da é

xemplo dado e o fato de que a aluna deve procurar dialogar com a música 

também. 

onoridade e que em 

determinados 

edidos e 

quando ela est

tes 

abordagens. O

rante a aula é de grande importância, pois a mesma consegue reconhecer com 

clareza seus po

a leitura coerente da obra, 

porém com po

poca em que a obra foi composta, que procuravam encontrar novas facetas na 

música e de certa maneira dialogavam com a música. Nesse momento o professor faz uma 

ligação entre o e

O professor demonstra ainda seu senso de Observação, aliado à sua 

Sensibilidade musical, que o leva a perceber com clareza detalhes na execução realizada pela 

aluna. Ele nota, por exemplo, quando ela deixa a voz que está tocando ficar um tanto 

“escondida”. Ele percebe também que ela está tímida em relação à s

momentos da execução não realça a idéia principal. Quanto a esses momentos, 

o professor procura articular com a aluna a idéia de que a voz que ela está tocando deve soar 

mais clara e cantabile, como ela já havia conseguido nessa mesma aula. O professor observa 

também quando a aluna consegue executar com clareza os trechos ou movimentos p

á conseguindo manter a sintonia entre a voz que está tocando e a voz do baixo 

contínuo, tocada pelo professor. Em um determinado momento da aula o professor articula 

com a aluna alguns aspectos relacionados com a técnica do instrumento, trabalhando com ela 

passagens que ele observou não estarem soando de forma clara e uniforme. O professor 

chama a atenção da mesma também em relação à execução de um trinado. 

Outro aspecto importante observado na atuação do professor Lucas em sala de 

aula é a sua Positividade. O professor Lucas durante toda a aula conduz a aluna a uma boa 

interpretação não desistindo de levá-la à aprendizagem, seja dos conceitos, seja das 

habilidades que ele deseja transmitir. Isso é feito através da repetição, da fala, e de 

articulações pedagógicas efetuadas através de exemplos e analogias, entre diferen

 professor demonstra sua positividade através de expressões de encorajamento 

tais como: “Você fez excelentemente o baixo!”, ou “Bravo! Agora você entendeu esse 

movimento, não?”. O fato de o professor fornecer à aluna um “retorno” em relação ao seu 

progresso du

ntos fortes e fracos e saber que aspectos da obra executada precisam melhorar 

e quais ela necessita apenas consolidar. 

Quanto à evolução da performance da aluna durante a aula, essa pesquisadora 

observou que a mesma ao tocar pela primeira vez já apresentava um

uca expressividade e principalmente pouca relação entre a voz que a mesma 

estava tocando e a voz do baixo. Com o auxílio das articulações pedagógicas efetuadas pelo 

professor e devido à capacidade da aluna de responder aos estímulos por ele apresentados 
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houve uma evolução considerável na performance da mesma se comparados o início da aula 

com o seu final. 

 

 

7.1.3 Ponto 

 é que ela 

pudes

a coisa aconteça. Principalmente se tratando 

de alg

mais para se soltar, de cantar, de fazer uma linha melódica. De vez em 

de vista do professor – entrevista com o professor Lucas 

 

 

Rejane Harder: Professor Lucas, qual foi seu principal objetivo em relação 

à aluna Marta nesta aula? 

 

Professor Lucas: O meu principal objetivo foi fazer com que ela 

compreendesse o que ela estava tocando, na totalidade, não somente na sua 

parte de flauta, mas, todo um contexto. Eu procurei fazer isso através de um 

trabalho de audição, onde ela fosse capaz de ouvir um todo. Eu achei que 

ela estava concentrada demais na parte de flauta e essa parte era um pedaço 

só do todo. E a melhor maneira de uma pessoa ouvir a outra é tocar junto. 

Aí ela vai ter um contato maior com aquilo. Basicamente, a idéia

se me acompanhar. Que ela soubesse como o acompanhamento vai 

acontecer. Se ela souber como a outra voz se porta, a voz dela, a voz que ela 

toca vai fazer mais sentido. 

 

Rejane Harder: E você acredita que a aluna assimilou o que você estava 

transmitindo? Que tipos de resultados ela apresentou? 

 

Professor Lucas: O fato de ela tocar o baixo e eu tocar a melodia e o 

contrário também, sempre traz resultado. Em termos imediatos, sempre 

funciona. Já, a longo prazo, varia muito porque é importante o estímulo do 

professor ali presente pra que 

o polifônico, fica mais complicado.  A Marta tem percebido mais. 

Hoje a sua percepção já está muito mais desenvolvida e eu fico muito 

satisfeito com isso. Já faz quase um ano que ela fez essa aula, não é? Então, 

e a parte técnica se desenvolveu bastante também. Mas, aquela timidez que 

ela demonstrou nessa aula continua. Ela sempre precisa de um estímulo a 
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quando ela faz, ela consegue sozinha, mas, geralmente ela ainda precisa de 

um estímulo. Agora ela está tentando coordenar essa nova expressão que ela 

está adquirindo. 

.1.4 Ponto de vista da aluna – questionário aplicado com a aluna Marta 

 

dita que seu professor teve para essa aula? 

Sim, acredito que o professor me fez perceber o quão 

r para tocar a minha 

parte tendo em mente os caminhos harmônicos feitos pelo 

 

 

7.1.5 C

 

 

 

 

7

 

1] Que objetivo você acre

 

Acredito que o professor tentou me ensinar a tocar em 

conjunto com outro instrumento. Como a música foi 

composta para solo de flauta com acompanhamento de cravo, 

o professor me fez tocar a minha parte de maneira bastante 

expressiva, mas, não esquecendo a linha de acompanhamento 

(o baixo) feita pelo cravo. 

 

2] Você acredita que o professor alcançou alguns dos objetivos já na aula? 

Quais?  

 

importante era a linha do baixo feita pelo cravo e me fez 

entender os meios que eu devo utiliza

baixo. Após esta aula, passei a analisar mais o 

acompanhamento das músicas que toco, para reconhecer 

melhor os caminhos harmônicos, e isto tem melhorado muito 

a minha percepção e assim o meu rendimento.  

ruzamento dos dados 
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Em relação à questão proposta, tanto na entrevista com o professor, co

ário aplicado com a aluna, de quais seriam os objetivos do professor para

mo no 

question  a aula 

acima transcrita, esta pesquisadora observa que nessa a aula o professor procura articular a 

luna com as concepções estilísticas e interpretativas referentes à obra executada pela mesma. 

 professor procura colocar também bastante ênfase em mostrar para a sua aluna como, na 

O professor Lucas responde a mesma questão dizendo: “O meu principal 

bjetivo foi fazer com que ela compreendesse o que ela estava tocando, na totalidade, não 

somente ente, a idéia é 

que ela pudesse me acompanhar. Que ela soubesse como o acompanhamento vai acontecer. 

Se ela souber como a o ntido”. 

Já a alu ar em 

conjunto com outro ins casse a 

sua voz com bastante e

Houve, a, bem 

como com as observaçõ ora. 

Quanto aos objetivos da aula terem sido atingidos ou não, esta pesquisadora 

declara: 

Quanto à evolução da performance da aluna durante a aula, essa 
vez já 
idade e 

ndo e a 

 por ele 
esma se 

 

Já a repo

 

 e o contrário também, 
re funciona. Já a longo 

prazo varia muito porque é importante o estímulo do professor ali presente 
pra que a coisa aconteça. Principalmente se tratando de algo polifônico, fica 
mais complicado.  A Marta tem percebido mais. Hoje a sua percepção já está 

s desenvolvida e eu fico muito satisfeito com isso. Já faz quase um 
ano que ela fez essa aula, não é? Então, e a parte técnica se desenvolveu 
bastante também. Mas, aquela timidez que ela demonstrou nessa aula 
continua. Ela sempre precisa de um estímulo a mais para se soltar, de cantar, 
de fazer uma linha melódica. De vez em quando ela faz, ela consegue 

a

O

referida obra, as vozes dialogam entre si. 

o

 na sua parte de flauta, mas, todo um contexto”. E acrescenta: “Basicam

utra voz se porta, a voz dela, a voz que ela toca vai fazer mais se

na declara: “Acredito que o professor tentou me ensinar a toc

trumento”.  Ela diz ainda que o professor procurou que ela to

xpressividade, porém sem se esquecer da voz do baixo. 

portanto concordância entre a resposta do professor e da alun

es feitas por esta pesquisad

 

pesquisadora observou que a mesma ao tocar pela primeira 
apresentava uma leitura coerente da obra, porém com pouca expressiv
principalmente pouca relação entre a voz que a mesma estava toca
voz do baixo. Com o auxílio das articulações pedagógicas efetuadas pelo 
professor e devido à capacidade da aluna de responder aos estímulos
apresentados houve uma evolução considerável na performance da m
comparados o início da aula com o seu final. 

sta do professor Lucas a essa questão proposta é a seguinte: 

O fato de ela tocar o baixo e eu tocar a melodia
sempre traz resultado. Em termos imediatos, semp

muito mai
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sozinha, mas, geralmente ela ainda precisa de um estímulo. Agora ela está 
tentando coordenar essa nova expressão que ela está adquirindo. 

 

A resposta do professor está em acordo com a observação desta pesquisadora 

quanto ao fato de que a aluna apresentou melhora na execução durante o período da aula em 

questão. O professor acrescenta, no entanto, que foi necessário um prazo mais longo para que 

a aluna desenvolvesse a sua percepção e que essa aluna ainda na atualidade necessita de 

estímulos para

elhor compreensão do que foi ali 

ensinado pelo professor. Ela, no entanto, da m

 mesmo em um prazo mais longo. 

 

 

7.1.6 Principais cara

 

 

Ao ser 

pedagógicas d seu pro

 

No que diz respeito às características pedagógicas do professor Lucas, pude 
observar que ele, ao trabalhar uma música conosco, dá muito valor ao 

 

Quando 

histórico e ao pensam

 executar uma obra de forma mais expressiva. 

A reposta da aluna foi a seguinte: 

 

Sim, acredito que o professor me fez perceber o quão importante era a linha 
do baixo feita pelo cravo e me fez entender os meios que eu devo utilizar 
para tocar a minha parte tendo em mente os caminhos harmônicos feitos pelo 
baixo. Após esta aula, passei a analisar mais o acompanhamento das músicas 
que toco, para reconhecer melhor os caminhos harmônicos, e isto tem 
melhorado muito a minha percepção e assim o meu rendimento. 

 
Através de sua resposta a aluna Marta demonstra que os objetivos da aula 

foram atingidos, no sentido de ela passar a ter uma m

esma maneira que o professor, acredita que os 

resultados vêm

cterísticas pedagógicas do professor 

indagada por esta pesquisadora quanto às principais características 

fessor, a aluna Marta declarou: o 

contexto histórico em que a peça está inserida e qual o pensamento do 
compositor ao escrevê-la. Outra característica importante nas suas aulas é 
que ele nos faz pensar bastante sobre tudo, fazendo com que nós mesmos 
consigamos resolver as nossas dificuldades. Uma terceira característica que 
eu destaco é a variedade de exemplos que ele toca para nos fazer entender 
algo relacionado às músicas que estamos trabalhando. 

a aluna Marta cita o fato de o professor Lucas dar valor ao contexto 

ento do compositor, é possível concluir que o professor efetua 
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articulações entre seus

fornecendo subsídios para que estes alunos constr

De acordo com

s referentes às obras executadas 

pelos mesmos.

uanto a segunda característica do professor Lucas Robatto apontada pela 

aluna Marta, a saber: 

próprias a respeito de

estilísticas, sempre sug

(2006) afirma que pr

abilidades quando discutem com eles alternativas interpretativas.  Para a autora, um bom 

professor deve auxiliar

pre para o aluno, tocando em sua flauta 

 maestria, proporcionando assim ao aluno uma referência sonora de interpretação musical, 

et al. (2005), bem como Hallam (2006) afirmam que bons professores 

a também a uma das características encontradas na “Abordagem PONTES” 

petente. Nesse caso, o professor utiliza a competência 

técnica que possui em

7.2 O Aluno Flavio (

 

 

A aula t

lavio, que à época da - Flauta Transversal 

pela Escola de Música da Universidade Federal 

 

 alunos e os aspectos expressivos da obra estudada (Expressividade), 

uam suas próprias interpretações musicais. 

 Harder (2003), uma competência desejável ao professor de instrumento seria 

que este apresentasse um conhecimento profundo a respeito das discussões relacionadas com 

a interpretação musical, incluindo questões referentes à expressividade e ao conhecimento 

histórico. Ainda de acordo com a autora, esses conhecimentos auxiliariam esse professor na 

orientação dos seus alunos quanto às decisões interpretativa

 

Q

que o professor leva o aluno a raciocinar e a chegar a conclusões 

 como resolver suas dificuldades musicais, sejam estas técnicas ou 

erindo caminhos, mas, nunca apontando um como definitivo, Hallam 

ofessores auxiliam seus alunos a aumentar sua aprendizagem de 

h

 seus alunos a desenvolver a habilidade de resolver problemas, 

permitindo a estes alunos a liberdade de fazerem suas escolhas musicais. 

Já em relação à terceira característica do professor Lucas encontrada pela aluna 

Marta, que se refere ao professor exemplificar sem

com

os autores Lisboa, 

oferecem demonstração aos seus alunos. Esta terceira característica do professor Lucas pode 

ser associad

(Oliveira, 2005): A Técnica Com

 seu instrumento como um elemento de ensino através da demonstração. 

 

 

1ª aula) 

ranscrita abaixo foi ministrada pelo professor Lucas Robatto ao aluno 

 observação estava se graduando em Instrumento F

da Bahia. A referida aula, é a primeira, de 

duas aulas com o mesmo aluno, observadas por esta pesquisadora. 
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7.2.1 Transcrição da aula 

 

 

Após a aluna Marta tocar, a master class continua e o professor Lucas 

pergunta se alguém trouxe alguma peça musical para apresentar. O aluno 

Flavio Hamaoka ergue a mão e em seguida se levanta e fica ao lado do 

professor que solicita que ele toque o primeiro movimento do “Quarteto em 

Ré M

 

coisa que estava fazendo, ou se quiser modificar...  Mas, com 

a consciência de que você vai gastar mais ar. Aí você tem 

duas opções: ou respira em outro lugar ou acelera o 

a vez tocar mais rápido. 

 

O aluno volta a tocar e o professor faz movimentos de regência e canta 

aior” (KV 285) de Mozart que o aluno havia preparado.  
 

 

 

 

 

 

 

Ex. 18 – Excertos do “Quartett in D” (KV 285) de Mozart 

 

 

O aluno toca o movimento inteiro e logo após o professor diz: 

 

– Você vinha tocando excelente, só que chegou no final "se 

esgoelando" e aí a afinação baixa. Tira um pouquinho o 

brilho do que você estava fazendo antes. Agora faça a mesma 

andamento. Tente um

algumas notas que fazem parte do acompanhamento da música. Em 

determinado trecho o professor o interrompe e diz: aqui você tem que 

aprender a deixar mais ar. Tente economizar o ar. Pegue desde o começo. 

Agora este “pa, ra, ra, ri, ra, ra” (canta), este está sujo.  
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nte e professor diz logo em seguida:  

 

– Você tem que ritmicamente saber (e canta batendo o ritmo).  

m seguida o professor pega a sua flauta e toca o mesmo trecho 

 gesto de ap

toca certinho. Você tem que decidir definitivamente onde isso 

(nota) vai cair porque na sua cabeça ainda está meio confuso. 

 

O professor canta diversas vezes o 

em seguida diz para o aluno tocar. 

cantando com ele o ritmo, pri

lento como requer a peça. Quando o aluno term

fala: 

O aluno toca novame

 

Dessa vez o aluno volta a tocar e tenta acertar o ritmo, porém o professor 

diz:  

 

– Ainda está longo demais. 

 

E

exemplificando. Quando termina diz: 

 

– Dá pra perceber que a batida é quase no Ré. 

 

O aluno continua tentando e então olha para o professor que faz com a 

cabeça um

 

rovação. O professor diz então: 

– Se você conseguir escrever o que você quer tocar, aí, você 

Tente assim: 

mesmo trecho marcando bem o ritmo e 

Enquanto o aluno toca, o professor vai 

meiro em andamento rápido e depois mais 

ina, o professor Lucas então 

 

– Agora toque desde o início, com mais ar. 

 

O aluno volta a tocar e depois de algum tempo o professor o interrompe e 

diz: 
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– Você some demais, desaparece. Precisa de mais sonoridade. 

 professor pega a flauta e toca buscando exemplificar a sonoridade 

desejada. Diz 

sensação de terminação, mesmo assim é uma dominante.  

O aluno toca xpressivos acompanhando e vai 

izendo: 

ora relaxa (e canta algumas notas do 

acompanhamento), agora relaxe! Você está indo “pra” onde? 

us em música. 

Tem que chegar lá!  

expressivos como se 

stivesse regendo. Ele diz então para o aluno manter o mi e só depois 

relaxar. O alu

professor diz: 

 

 Em Mozart, em Brahms é separado. Agora que 

despertou aquela sensação trágica, aí depois você relaxa. 

– Pense nisso como uma ária. Quem canta assim? (e canta 

egar ao final da 

frase. Toque, desde o início: 

no toca e ao terminar a frase em questão o professor diz: 

 

O

então: 

  

– E com isso, se você decresce mais o Fá... Aqui você tem a 

 

e o professor faz gestos e

d

 

– Mantém, mantém; ag

Isso não é nenhuma brincadeira, é o diabol

 

O aluno continua tocando e o professor faz gestos 

e

no toca. Depois de o mesmo tocar por algum tempo o 

– É separado.

 

O aluno continua tocando e o professor regendo e fazendo pequenas 

observações enquanto o aluno toca. O professor exemplifica mais um trecho 

em sua flauta e o aluno volta a tocar. Quando o aluno para o professor fala: 

 

sem vigor). Procure respirar bem para ch

 

O alu
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– Lindo! Bravíssimo. E a respiração ficou perfeita. 

 

O aluno continua tocando e o professor vai dizendo: 

 

– Aqui é super dramático. Aqui é uma sétima. Como pode ser 

 

 o professor continua regendo e fazendo pequenas sugestões enquanto o 

– Agora esse forte não pode ser de qualquer jeito. Observe 

inante do crescendo que você vai fazer. 

Agora... 

O professor to

 

– Isso já é uma escapada, uma escapadinha que ele deu. Em 

 

típico de Mozart. Ele sempre vai para o lugar mais fácil e 

 dizendo. Um dos grandes 

musicólogos diz que Mozart não se contém na sua extensão e 

ui.  

relaxada? 

E

aluno toca. Quando ele chega ao final o professor diz: 

 

essa escapadinha para o Mi. Isso é para realçar e ele não vai 

concluir.Você estava em Si menor, sensível e dá “pra” 

segurar. Essa ocorrência do forte aqui “pra” mim é mais em 

relação ao ponto culm

 

O professor pega a sua flauta, toca exemplificando e então diz: 

 

– Esse é um caminho normal, um caminho de relaxamento. 

 

ca novamente para em seguida dizer: 

vez de terminar em Mi ele termina em Si e não vai conseguir 

concluir. Ele tenta concluir o tempo inteiro... (o professor 

toca) e aí ele termina com um ponto de interrogação. Isso é

mais alegre (e canta o trecho) e faz assim (sinal de quem “não 

está nem aí”) para o público, depois desse drama todo. E isso 

não sou só eu que estou

sempre foge dela. Bem, vamos fazer de novo aq
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O aluno toca e ais forte! 

gora!) cantando alguns trechos. A certa altura o professor o interrompe e 

. Diz então: 

(e faz gestos como se estivesse tocando violino e 

canta a parte desse instrumento). Você tem que dar essa 

O aluno recom

 

 

 professor faz então algumas considerações a respeito do caráter do novo 

no toca e o 

rofessor continua regendo em um andamento cada vez mais rápido. Em 

determinado m

 

– Não, não! Aí já virou allegro. 

 aluno continua tocando e o professor fazendo a regência. Então o 

professor diz: 

 

 

E o aluno resp

 

 

O professor di

 

 o professor rege e diz palavras de incentivo (Isso! M

A

canta o ritmo e articulação de um trecho com precisão

 

– Aqui você tem que deixar bem claro, porque você tem o 

violino lá 

firmeza para o cara que está lá tocando, senão aqui (gesto do 

violino) fica difícil. 

 

eça a tocar e ao terminar o professor diz:  

– Isto já está muito bom. Está excelente! Vamos seguir para o 

próximo movimento. 

O

movimento e canta um trecho antes do aluno tocar. O alu

p

omento o professor diz:  

 

O

– Esse aí não terminou, você viu? 

onde: 

– Não tem como tocar assim dobrado... 

z então: 
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– Você está entendendo o que é? Então, qual é a dificuldade 

em tocar rápido? O difícil em tocar rápido é ser claro, é ter a 

clareza toda de tocar tudo lá, rápido. E a mesma dificuldade, 

ou muito pior é você tocar lento. Você tem que ter uma 

 

O professor 

expressividade ma frase bem lenta e bem expressiva e 

iz: 

– Viu? Só que isso tem que ser nessa velocidade. É em 

 muito lento sem tremer, para você 

também vai ser difícil.Veja o que você estava fazendo. Estava 

egendo o andamento. O professor o 

plaude e ele volta a tocar. O professor aplaude mais uma vez uma 

passagem bem feita do aluno. Quando o aluno acaba o professor pede para 

ste repetir o final. O aluno brinca dizendo que saiu um “forró” no meio. O 

lenta, em um andamento mais cômodo. Quando o aluno 

rmina o professor diz:  

 

– Isso! Assim mesmo! Agora é que é o momento de relaxar. 

e o movimento é difícil, mas, agora está uma outra 

história. E é isso que o público quer ouvir: esse esforço, 

 (e canta de forma 

monótona). Você tem que manter o interesse do público vivo. 

intenção do compositor. As cadências todas que ele 

faz não são completas. A única cadência completa de fato é 

aqui (e aponta na partitura). Esse é um indicativo de que a 

coerência, você tem que fazer uma frase. É muito mais fácil 

você tocar assim: 

toca o início do movimento em andamento rápido, sem 

. Depois toca a mes

d

 

“câmara lenta” mesmo. Como para um bailarino fica difícil 

fazer um movimento

(faz um gesto imitando uma tesoura) cortando esse 

movimento. 

 

O aluno volta a tocar com o professor r

a

e

professor brinca também. O aluno volta a tocar e agora o professor rege de 

maneira mais 

te

Sei qu

senão fica muito fácil, fica monótono

Essa é a 
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frase pode ser guiada até aqui, numa intenção romântica. 

Bravo! Bravo! 

da pesquisadora – análise da aula 

 

 

7.2.2 Ponto de vista 

 

 

uta do 

“Quartet questão 

técnica que é a dificuldade que o aluno está tendo em respirar de forma adequada. Nesse 

momento o professor está fazendo uma ligação entre o aluno e a solução de uma dificuldade 

técnica por ele aprese pois o 

professor diz ao aluno , o que 

tira o “brilho” da exec mento 

mais rápido e pede n depois, 

percebendo que o alun reza o 

professor articula o alu ade apresentada pelo mesmo com uma maneira de ajudá-

lo a resolver essa dificuldade. Ele o faz batendo o ritmo e cantando com o aluno até que o 

mesmo c  com o 

aluno a nto do 

som. Lo onte da 

execução guir da 

aula, o p ma e as 

progress

meça a tocar o segundo movimento do “Quarteto em Ré 

Maior” (KV 285A) de Mozart, o professor prioriza o caráter e andamento desse movimento. O 

professor fornece tamb  clareza 

um movimento rápido essiva. 

O professor articula co is uma 

analogia: “Como para tremer, 

para você também vai s espeito 

de tocar as cadências utilizar 

analogias, ou metáfora cias do 

aluno com os conhecim

Nesta aula em que o aluno Flavio Hamaoka interpreta a parte da fla

o em Ré Maior” (KV 285) de Mozart, o professor inicia trabalhando uma 

ntada. Essa questão já se entrelaça com a Expressividade, 

que se esse não consegue respirar bem, vai fazer a afinação cair

ução. Em seguida o professor direciona o aluno para um anda

ovamente que ele preste atenção à respiração. Momentos 

o sente dificuldade em executar uma passagem técnica com cla

no e a dificuld

onsiga tocar com segurança a referida passagem. O professor trabalha ainda

sua sonoridade e outras questões expressivas referentes à tensão e relaxame

go a seguir, ainda se referindo à expressão, o professor faz uma analogia ou p

 do aluno com a execução de uma ária de ópera por um cantor. No prosse

rofessor pede a atenção do aluno à dinâmica, fazendo uma ligação entre a mes

ões harmônicas da obra. 

Quando o aluno co

ém ao aluno explicações a respeito de tocar bem, ou seja, com

e o ensina a estudar o mesmo movimento de forma lenta e expr

m o aluno a idéia de tocar o movimento lento, utilizando ma

um bailarino fica difícil fazer um movimento muito lento sem 

er difícil”. E o professor termina a aula falando com o aluno a r

e explicitar bem as frases. Essa habilidade do professor de 

s é uma forma de o mesmo articular conhecimentos e vivên

entos e habilidades a serem transmitidas pelo professor. 
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A positi levar o 

aluno a uma boa execução, principalmente no primeiro movimento, em que este levou mais 

mpo para obter uma execução clara e expressiva. Quando o aluno finalmente atingiu o 

bjetivo de interpretação proposto pelo professor este prontamente disse as seguintes palavras 

feita”. Quando o aluno termina de 

car o primeiro movimento, novamente o professor utiliza expressões positivas para 

centivá-lo: “Isto já está muito bom. Está excelente!”. No segundo movimento, quando o 

aluno toca um

 

vidade do professor pode ser revelada na sua persistência em 

te

o

de incentivo: “Lindo! Bravíssimo! E a respiração ficou per

to

in

a passagem de maneira satisfatória o professor o aplaude e o incentiva mais 

uma vez dizendo: “Isso! Assim mesmo!”. E mais uma vez ao terminar a aula o professor diz: 

“Bravo! Bravo!”.  

Uma outra característica presente na atuação do professor Lucas é a 

Observação. O professor observa desde o início da aula detalhes na execução do aluno tais 

como: respiração, sonoridade, dinâmica, fraseado, ritmo, andamento e a expressividade em si, 

entre outros.  Essa característica vem interligada com a sensibilidade do professor em falar 

com o aluno a respeito de suas dificuldades e também do seu progresso. O professor 

demonstra também a sua sensibilidade musical que o leva a distinguir os detalhes da 

interpretação musical do aluno que precisam ser trabalhados e aqueles que já estão 

satisfatórios.  

Já a Naturalidade com que o professor Lucas conduz a aula pode ser observada 

na facilidade de comunicação que o mesmo demonstra com seus alunos através de sua 

maneira de falar. O professor utiliza expressões cheias de humor tais como: “Você vinha 

tocando excelente, só que chegou no final “se esgoelando" e aí a afinação abaixa”. Outra vez 

o professor fala de maneira muito próxima da linguagem dos alunos quando se refere a um 

trecho da obra de Mozart: 

Isso já é uma escapada, uma escapadinha que ele deu. Em vez de terminar 
em Mi ele termina em Si e não vai conseguir concluir. Ele tenta concluir o 
tempo inteiro... (o professor toca) e aí ele termina com um ponto de 
interrogação. Isso é típico de Mozart. Ele sempre vai para o lugar mais fácil 
e mais alegre (e canta o trecho) e faz assim (sinal de quem “não está nem 
aí”) para o público, depois desse drama todo. 

 

O professor demonstra ainda sua naturalidade articulando exemplos, analogias 

e outros recursos visando a aprendizagem dos seus alunos.  A maneira natural de ensinar do 

professor Lucas está presente também em seus gestos e expressões faciais. 
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Mais uma vez o professor efetua uma articulação, nesse caso entre o aluno e a 

idéia de que sempre existirá um público que irá assisti-lo a qualquer momento e que esse 

público de certa maneira sabe o que quer ouvir e, portanto ele deve estar preparado para esses 

momentos. Essa atitude do professor visa levar o aluno a pensar como um instrumentista que 

fará apresentações públicas como parte da sua profissão. 

Durante toda a aula o professor Lucas demonstra sua Técnica competente, 

tanto pedagógica como musical, o que auxilia o aluno a efetuar progressos consideráveis 

durante a aula. Ao efetuar uma comparação entre o aluno e ele mesmo, avaliando sua 

performance no início e no final da aula, esta pesquisadora pôde observar que o mesmo 

obteve um grande progresso em sua execução da obra em questão. 

 

ssor Lucas: O Flavio tem um domínio técnico muito bom. O objetivo 

aqui e

eu procurei ouvir o que ele propõe de frase para ir 

corrigindo, levando ele a respeitar as proporções matemáticas que estavam 

escritas na par

porque eu perc

ritmo mais as

assumia a resp se prestar atenção a 

essa parte em que ele não estava prestando atenção que era a parte de 

sonor

 

 

7.2.3 O ponto de vista do professor – entrevista com o professor Lucas 

 

 

Rejane Harder: Qual foi o seu principal objetivo para essa aula? 

 

Profe

ra ele estar concentrado no ritmo sem perder a sonoridade, sem perder 

o fraseado que ele consegue fazer. Eu passei outras tarefas, por exemplo: 

"preste atenção no fraseado" e cobro ali o ritmo pra ver se ele não perde o 

ritmo. É pra ele aprender a estar dividindo o foco de atenção dele em duas 

ou três coisas simultaneamente. Então eu procurei, através da minha 

regência... Bem, 

titura e procurando que ele respeitasse a agógica da música, 

ebi que quando ele estava preocupado com a agógica, que é o 

 variações de dinâmica, o som dele ia embora. Então eu 

onsabilidade de guiá-lo para que ele pudes

idade. Depois eu progressivamente ia deixando de reger, de comandar, 

para que ele progressivamente fosse assumindo o controle sem perder a 

qualidade sonora.  
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Rejan

 com um aluno. Às vezes é 

precis

do. Ele não tem 

deixado de trabalhar e está procurando se aperfeiçoar cada vez mais. 

.2.4 Ponto de vista do aluno – entrevista com o aluno Flavio 

 

Rejane Harder: Flavio, quais as principais características pedagógicas que 

e Harder: E você acredita que os objetivos propostos para essa aula 

foram alcançados? 

 

Professor Lucas: Esse tipo de coisa é muito a longo prazo. Não é uma coisa 

que você consegue completamente em uma aula

o se trabalhar semanas e semanas para se obter essa coordenação. O 

Flavio hoje já tem apresentado um resultado bem bom, melhorando 

bastante, mas, aí quando ocorrem situações de estresse, de nervoso, 

reaparece esse problema dele: Ou ele deixa o ritmo de lado ou ele deixa o 

som de lado. Mas, eu acredito que ele está conseguin

 

 

7

 

você vê no professor Lucas? 

 

Flavio: Sou leigo em pedagogia, mas acredito que a objetividade, a 

percepção do aluno, a persistência e a crença na capacidade do aluno sejam 

as características principais. 

 

Rejane Harder: Quais os objetivos que o professor Lucas teve para essa 

aula? 

 

Flavio: Corrigir problemas de execução, como ritmo e afinação. 

 

Rejane Harder: Você acredita que você conseguiu melhorar sua 

performance durante a aula e corresponder aos objetivos do professor 

Lucas? 
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Flavio: Eu acredito que sim, utilizando as soluções apresentadas por ele, 

através de palavras e exemplos com o instrumento. 

 

 

7.2.5 C

 

 

lisada, 

esta pesq piração 

em busc luno a 

expressi

Ao professor Lucas ser indagado a respeito de seus principais objetivos para a 

ula com o aluno Flavio, este respondeu: “O objetivo aqui era ele estar concentrado no ritmo 

zer”. 

Já para o aluno Flavio Hamaoka, o principal objetivo do professor Lucas para a 

ferida aula foi: “Corrigir problemas de execução, como ritmo e afinação”. 

uisadora 

com as respostas do professor Lucas e do aluno Flavio Hamaoka, sendo a resposta do 

professor Lucas a mais abrangente, pois incluiu o ritmo, a sonoridade e o fraseado. Já o aluno 

Flavio in  ritmo 

e expres

os da aula terem sido alcançados, ou não, em sua análise 

da aula acima transcrita, esta pesquisadora afirma “Ao efetuar uma comparação entre o aluno 

e ele me ra pôde 

observar que o mesmo obteve um grande progresso em sua execução da obra em questão”. 

O professor Lucas, ao ser questionado a respeito dos efeitos da aula na atuação 

musical imento musical do 

aluno quando diz: 

e você 
ciso se 

trabalhar semanas e semanas para se obter essa coordenação. O Flavio hoje 
já tem apresentado um resultado bem bom, melhorando bastante, mas, aí 
quando ocorrem situações de estresse, de nervoso, reaparece esse problema 
dele: Ou ele deixa o ritmo de lado ou ele deixa o som de lado. Mas, eu 

ruzamento dos dados 

Em relação aos objetivos do professor para a aula acima transcrita e ana

uisadora observou que o professor Lucas fez com o aluno um trabalho de res

a, principalmente de qualidade de som, trabalhando também com este a

vidade e o ritmo. 

a

sem perder a sonoridade, sem perder o fraseado que ele consegue fa

re

Como é possível observar, houve acordo entre a observação desta pesq

cluiu, além do ritmo, o item afinação e esta pesquisadora mencionou, além do

sividade, um trabalho de respiração em função da sonoridade. 

Em relação aos objetiv

smo, avaliando sua performance no início e no final da aula, esta pesquisado

do aluno Flavio faz uma avaliação mais completa do desenvolv

 

Esse tipo de coisa é muito a longo prazo. Não é uma coisa qu
consegue completamente em uma aula com um aluno. Às vezes é pre
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acredito que ele vá conseguindo. Ele não tem deixado de trabalha
procurando se aperfeiçoar cada vez mais. 

 

r e está 

A resposta do aluno Flavio, ao ser indagado se acreditava que o professor 

ucas havia alcançado seus objetivos para aquela aula foi: “Eu acredito que sim, utilizando as 

avés de palavras e exemplos com o instrumento”. 

Fazendo um cruzamento dos dados, esta pesquisadora e o aluno concordaram 

ue houve um progresso na performance musical do aluno durante a aula. O professor Lucas 

avaliou, não a 

 

 

ofessor, o aluno 

Flavio Hamao

relação educacional e 

pessoal entre o

as 

características

burilar artisticamente e encaminhar as aptidões dos mesmos”. A autora 

apresenta também a “Observação cuidadosa do desenvolvimento do educando e do contexto, 

das situações do co

características desejáve

 

 

L

soluções apresentadas por ele, atr

q

aula em si, mas, o desenvolvimento geral do aluno, dizendo que o mesmo vem 

apresentando um resultado bom, porém, ainda sob situações de stress volta a ter problemas 

com o ritmo ou com a sonoridade. 

 

7.2.6 Principais características pedagógicas do professor 

 

A respeito das principais características que vê em seu pr

ka mencionou: “A objetividade, a percepção do aluno, a persistência e a crença 

na capacidade do aluno”. 

As características: Objetividade, bem como persistência e crença na capacidade 

do aluno podem ser associadas à característica Positividade, apresentada por Oliveira (2005), 

na “Abordagem PONTES”. A autora apresenta a “Positividade na 

 professor e o educando”, como o “poder de articulação e habilidade de manter 

a motivação do aluno acreditando no potencial do aluno para aprender e se desenvolver”. 

O aluno Flavio Hamaoka aponta ainda como característica apresentada pelo 

professor Lucas, a “percepção do aluno”. Esta qualidade pode ser associada a du

 da “Abordagem PONTES” que são a Sensibilidade e a Observação. Para 

Oliveira (2005) a “Sensibilidade se refere à capacidade docente para potencializar os talentos 

de cada aluno, de 

tidiano, dos repertórios e das representações”, como uma das 

is a um professor de música competente. 
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7.3 A Aluna Marta (

 

 

o de caso 

realizado por e

O professor inicia a master class conversando com a turma a respeito de 

 

– Eu gostaria que vocês observassem que estão no momento 

e um tempo para fazer repertório, porque se eu preciso 

E a aluna responde: 

 

2ª aula) 

Abaixo está transcrita a segunda, dentre as duas aulas ministradas pelo 

professor Lucas Robatto à aluna Marta durante a observação referente ao estud

sta pesquisadora. 

 

 

7.3.1 Transcrição da aula 

 

 

cada aluno formar um repertório próprio. Ele diz: 

ideal para construir um repertório. Vocês têm estes anos para 

fazer repertório. Eu sou muito grato porque na minha vida eu 

tiv

tocar qualquer um desses concertos eu consigo preparar 

rapidamente porque eu já estudei na época em que eu estava 

no lugar de vocês. Então é hora de vocês fazerem isso. É 

muito importante fazerem isso e não vai vir de mim. Vai 

depender muito de vocês. Está na hora de vocês trabalharem 

esse repertório. Tem tantos concertos-solo, sonatas... Existe 

um repertório enorme e é com ele que você irá começar sua 

vida profissional. 

 

O professor se dirige então à aluna Marta e pergunta: 

 

– Você não tem nada para apresentar hoje? 
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– Tenho o Chopin, mas parei de estudar... Não está muito 

bom. 

 

O pro

mo não está bom? 

 

A aluna diz: 

– Porque eu preciso melhorar... 

 

– Então venha tocar. Se for esperar para ficar bom, perfeito, 

cializado e ninguém está pagando ingresso 

(risos). Você tem que ter respeito pelo público. Vamos 

u seu ingresso, gastou 

seu tempo para ouvir uma pessoa tocar. Aí você tem que ter o 

e. 

fessor pergunta então: 

 

– Mas, co

 

O Professor diz para ela: 

 

não vai ficar. Às vezes aquilo que você vai apresentar está 

vinte e cinco por cento bom, mas já é o suficiente para você 

aprender mais a respeito. Você não pode ter vergonha de 

tocar. Se você tiver vergonha de tocar você não vai ser 

profissional. Como profissional você vai tocar em público 

sempre. E vou dizer uma coisa: só se aprende a tocar em 

público tocando em público. Não tem uma maneira teórica, 

uma maneira abstrata de treinar tocar em público.O máximo 

que pode haver é isso que a gente está fazendo, que é uma 

master class. Esse é o tipo da aula em que você pode parar no 

meio, pode errar. Todo mundo sabe o que está acontecendo. 

É um público espe

imaginar que alguém saiu de casa, pago

compromisso de apresentar algo de qualidad

 

E continua: 
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– Aqui não, não é que você vai tocar qualquer coisa, mas, 

aqui é para você treinar para quando chegar uma situação 

desta já saber “onde a corda quebra”. Dizem que a corda 

e no ponto mais fraco. E muita coisa só vai 

parecer na hora do público: Falhou isso, falhou aquilo, 

é que uma master class é 

fundamental. Em escolas mais estruturadas você tem 

audições diárias. Todo dia tem audição. E se você acabou de 

preparar uma determinada peça você se inscreve. Aí lhe 

r, assim bem em cima, tipo, 

provavelmente na semana que vem. E você toca em um 

nde estão basicamente os colegas. Bem, se você 

estudou o concerto de Haydn, por exemplo, se você tocou na 

 

E o professor c

 

 

 em tom de brincadeira, o professor conclui: 

– Então, ótimo! Já dei a bronca. Vamos lá tocar. 

 

quebra sempr

a

falhou aquilo. Para isso 

dizem o dia que você vai toca

ambiente o

audição, tocou em público várias vezes, aí você está 

preparado para fazer concurso ou o que você quiser fazer. 

ontinua com o seu discurso: 

– Você já assistiu alguma das provas que aconteceram lá no 

TCA (Teatro Castro Alves)? Você fica atrás de uma cortina e 

toca. Tem situação pior do que essa? Um concerto público é 

muito mais tranqüilo que isso. Nas provas no TCA você não 

sabe o que está acontecendo lá atrás, todo mundo com as 

partituras e você tem que tocar. Na verdade existem dois 

caminhos mais comuns para o instrumentista: ou vai ter que 

dar aula ou vai tocar. Mas, em ambos os casos você vai ter 

que passar por algum tipo de seleção, e a seleção baseia-se 

em uma performance pública. O nosso trabalho é um trabalho 

que se dá com o público. 

E
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A aluna Marta

e começa a toc

 

 

 

 

 

 

 
 

Ex. 19 – Ex
 

 

 Marta toca a p

 

– Bom! E ninguém bateu palmas... (a aluna ri) Por que? 

ital de flauta, o que você está 

esperando? Quando você assiste a um recital de música, o 

 

E a aluna resp

 

 

E o professor L

 

 esperando daquela noite? Você já 

fez isso. Aliás, você faz isso. Quando você vai a um concerto, 

A aluna respon

 se levanta com a flauta nas mãos, ajeita a partitura na estante 

ar as “Variações sobre um tema de Rossini”, de Chopin 

 
certos das “Variations on a theme by Rossini” de Chopin (Tema) 

eça inteira e quando termina o professor diz: 

Quando você assiste um rec

que você quer como ouvinte? 

onde: 

– Como ouvinte? Eu quero gostar. 

ucas continua a perguntar: 

– Sim, mas o que faz você gostar de uma música? Pense que 

alguém lá vai tocar e você vai assistir. Você compra o 

ingresso. O que você está

você vai por que? 

 

de hesitante: 
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 o professor insiste: 

 

 aluna fala, ainda sem muita certeza: 

– Eu vou assistir porque eu gosto... 

 

E o professor c

 

rença entre ouvir um disco e ir 

a um concerto? 

 aluna permanece em silêncio e o professor continua: 

 

– Você sente a mesma coisa com o disco que ao vivo? Tem 

isco. Por que? Não sei. Conheço 

gente assim. Mas, “pra” você, como é que é? Eu preciso 

  

A aluna respon

 

o de ver o intérprete. Eu acho legal. 

ndo: 

– Para assistir... 

 

E

– Sim... Mas, é a mesma coisa que assistir um jogo de 

futebol, ou uma novela, ou assistir a uma aula? É diferente? 

  

A aluna fica indecisa e o professor diz: 

 

– “Pra” isso não existe uma resposta certa ou errada. Só 

quero saber o que você espera disso. 

 

A

 

ontinua a inquirir: 

– Mas, para você, qual é a dife

 

A

gente que prefere ouvir o d

saber isso. Você precisa falar. 

de então: 

– É porque eu gost

 

E o professor continua insisti
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– Mas, procure pensar um pouco: O que faz você gostar de 

ver o músico atuando? O que você gosta no músico? E 

 você ouve duas gravações diferentes da mesma 

úsica, o que faz você diferenciar uma da outra, em termos 

a 

suposição de que quem escolheu trabalhar com música já 

agradáveis como consumidor, como 

ouvinte. Eu acho que alguém que ia aos concertos e não 

, 

gostar, e isso faz com que você decida estudar. 

 professor faz mais uma pergunta para a Marta: 

 

– Você se lembra do que fez você estudar esse instrumento? 

cisão quando?  

A aluna respon

 

– Foi em 2004. Eu fui a um festival... 

 o professor continua: 

 

 

Marta responde: 

– É que eu via as pessoas estudando, assistia os 

aluna: 

quando

m

de sensação? Não se coloque agora como profissional, mas 

sim como ouvinte. Você já trabalha com isso. Eu parto d

passou por experiências 

gostava e mesmo assim escolheu ser profissional, teve 

alguma coisa errada. O mais certo é você ir ao concerto

 

O

Você tomou essa de

 

de:  

 

E

– Certo, e o que aconteceu nesse festival que a encantou e 

você disse: Quero trabalhar com isso. 

E 

 

instrumentistas tocando... 

 

O professor comenta a resposta da 
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– Isso é importante. Você falou umas três vezes em estudar: 

Que você se encantou, achou bonito o “cara” estudando. 

Tudo bem. Essa é uma parte do processo. Mas, do lado do 

público em geral, não sei se estudar é a coisa mais procurada. 

Eu não sei se é isso aí. Vejo que você gosta dessa coisa de 

estudo. O fato é que... Deixa-me explicar “pra” você o que eu 

estou tentando tirar. Eu sinto uma certa impessoalidade no 

que você está falando. Você cria uma distância da música, 

que eu sei, pelas situações de aula, pelas situações de 

concerto, tocando e quando tem uma certa pressão em você... 

Agora mesmo, foi uma distância enorme entre o que você 

está tocando e você mesma. Não era você que estava tocando. 

Pelo menos eu não ouvi direito: Puxa, é ela! Eu não senti esse 

 música é uma coisa meio 

mágica. Eu conseguia sumir, fazer desaparecer meus 

ando bem, que estava na 

mesma situação. Uma das coisas que ainda me levam a tocar 

ir música, como ouvinte e não como profissional é a 

capacidade que certos músicos tem de se entregar 

 você não diferencia 

muito o que é a música e o que é o intérprete. É como se a 

ssasse a ser o intérprete, ou se o intérprete passasse 

a ser a música. Isso faz com que sua voz saia. Sua voz 

 a mesma voz. 

Tocando flauta também. Essa voz da flauta, ela tem que ser 

lhada.  Você tem que saber o que é a sua voz e o que 

você espera dela e realçar esse lado. O que eu estou sentindo 

o, eu não tenho música, eu não vou 

tocar”. Pra mim isso não está bom. E quando você toca, você 

 da música. Para mim, como 

se entregar à música. “Pra” mim, a

pensamentos na música. Eu via também nessa pessoa que 

estava tocando lá e que estava toc

e ouv

completamente à música. É quando

música pa

específica, única. Só você tem sua voz. Agora, sobre a voz 

falada: Não tem duas pessoas no mundo com

traba

é uma resistência sua. Você não está querendo tocar. “Pra” 

mim está muito claro: “Nã

também mantém distância
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professor soa um alerta, uma luz vermelha. Cuidado com 

isso! Não pode ser assim.  

 

ontinua: 

– O que se espera é atitude, reconhecida pelo público 

pagante. É o que faz existir música ao vivo hoje. Hoje 

qualquer um de nós tem acesso a música de graça, no 

computador. Você ouve os músicos melhores do mundo 

tocando ao vivo em Paris. Aí você vê o cara na Internet 

tocando. E isso não impediu que a vida musical continuasse. 

Pelo contrário, aumentou. O fato de você ter mais acesso a 

essas músicas faz com que as pessoas gostem mais dos 

concertos e vão ver ao vivo. É uma coisa que não se 

esperava. Foi a mesma coisa quando surgiu o cinema: 

Esperava-se que as pessoas não fossem mais ao teatro. Se 

você pode ver no cinema os melhores atores, os melhores 

intérpretes, os melhores cenários, por que você vai ver uma 

peça de teatro? Não diminui o público exatamente por causa 

dessa outra coisa, desse envolvimento, dessa certa mágica, 

que eu relaciono com o envolvimento. Eu percebo que é uma 

certa constância. Não somente eu, mas vários profissionais 

que eu respeito também procuram isso. Por isso me sinto na 

obrigação de como professor cobrar isso de você. O alerta 

vermelho está justamente na sua resistência de fazer isso.   

ala então de sua própria experiência como estudante:  

– Bom, eu posso falar melhor das minhas experiências. 

Estudando na classe da minha professora, nós tínhamos 

máster classes, nós éramos doze. Quando ela dizia: Quem é 

que vai tocar hoje? Todo mundo levantava a mão. Mas, só 

podiam vir quatro.  Por que? Porque é a chance de tocar, é a 

E o professor c

 

 

E o professor f

 

chance de se expor, sabendo que você vai cair. Você “dá a 
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cara a tapa” porque a profissão é “dar a cara a tapa”. Alguém 

disse que a sensação de tocar é a de você estar nu, molhado, 

um vento frio, num palco com todo mundo vendo. Essa é a 

 Você vai se expor completamente. E você não 

pode ter medo disso. De alguma maneira bem perversa (ri) 

E voltando-se 

 

ão 

bem. E vou lhe cobrar de novo até você responder. Como já 

música 

para que essa música seja um pouco de você e você seja um 

n

realidade.

você vai ter que aprender a gostar disso. Eu, pra enfrentar 

isso aí, eu mergulho na música. Eu não penso no público. Eu 

não estou nem aí “prá” quem está assistindo ou “pra” quem 

não está assistindo. Ainda mais que a iluminação é 

geralmente escura (da platéia) e você não vê ninguém. O que 

eu tenho na minha cabeça é a música e eu estou tentando 

viver aquilo.  E na verdade o que eu estou fazendo ali é 

compartilhar com aquela gente várias experiências de um 

prazer enorme que eu tenho enquanto estou lidando com a 

música.  

 

para a aluna, o professor diz: 

– Você não está compartilhando essas experiências conosco. 

Então, o que você tem que fazer é procurar um meio de se 

comunicar mais.  E aí vem: Como fazer isso? Estava fácil 

este “blá-blá-blá” (ri). Não que seja essa maneira única, mas, 

tem uma maneira que eu acho uma boa maneira de começar. 

Eu vou lhe cobrar um pouquinho disso porque também eu já 

lhe apontei para essa direção e não vi você responder t

lhe disse, você tem que criar uma relação com essa 

pouco dessa música. Você começa com duas coisas com as 

quais você tem acesso agora: Você mesma e a música. Você 

vai procurar olhar a música, alguns aspectos dela e procurar 

criar significados. Eu posso apontar uma direção, mas o 

significado final só você mesma pode ter. Mas, para isso você 

tem que crer e eu sinto uma certa resistência. 
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E continua: 

 

tral dessa peça inteira é esse tema. Rossini escreveu 

ma ópera e lá no meio da ópera tem um tema. Chopin ouve 

ala: Que coisa maravilhosa! Eu 

preciso fazer alguma coisa com isso. Veja essa necessidade 

 

O professor o

tocando uma f

 

 

A aluna come

flauta e demo

com a aluna e

professor traba música diversas 

– Afora toda a parte do dever de casa que você não fez, que é 

procurar ver de onde vem esse tema... Essas são variações de 

Chopin sobre um tema de Rossini. Esse tema aparece na 

ópera La Cenerentola e é a história da Cinderela. E isso é 

cantado em algum momento lá. Por acaso nesse final de 

semana eu tive acesso à partitura da ópera, mas não consegui 

achar esse tema. Eu tive acesso durante uns quarenta 

segundos (ri). Eu fui à casa de um amigo e tinha lá e antes de 

o “cara” servir não sei o que eu fiquei procurando (faz gesto 

de folhear a partitura) cadê, cadê... Mas, eu acho que é um 

bom dever de casa você encontrar de onde ele tirou, porque, o 

ponto cen

u

esse tema, lá na Polônia, e f

do músico. Ele não era cantor. Tocar no piano também isso é 

meio bobo. Então ele fez as variações. Tem uma relação de 

interesse muito grande entre Chopin e esse tema. Pode ser 

pelo texto da ópera, ou pode ser só pela música. Tem dois 

tipos de caráter no próprio tema: E tem uma coisa cômica. 

Tudo lembra uma ópera cômica. 

lha para a aluna novamente, faz um gesto com se estivesse 

lauta e diz: 

– Então vamos tocar do começo. 

ça a tocar sem muita expressividade e o professor pega a sua 

nstra o caráter da música. Ele comenta a edição da partitura 

 pede para ela tocar novamente. A aluna volta a tocar e o 

lha com a mesma os primeiros compassos da 
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vezes, levando-a a realçar as diferenças de dinâmica e o caráter. Então o 

:  

A aluna volta

haver tensão e

professor a re

bastante expre

 

A aluna volta 

melhor e diz:  

 

 

O professor pe

atenção no eq

regendo. Quan

 

– Viu como você tem a capacidade de se jogar 

professor diz

 

– Para o som ficar deste tamanho (indica altura com a mão 

direita), você vai ter que usar seu corpo também.   

 

 a tocar e o professor a interrompe para mostrar onde deve 

 onde deve haver relaxamento. A aluna continua tocando e o 

ge com as mãos. Quando ela termina o tema, dessa vez com 

ssividade, o professor diz: 

 

– Você viu? Era isso que estava faltando! 

a tocar e quando ela para o professor diz que agora está bem 

– Esse é o compromisso que você tem que ter com a música. 

de para Marta tocar novamente, dessa vez prestando também 

uilíbrio do corpo. Enquanto ela toca, o professor continua 

do a aluna termina, ele diz: 

– É uma outra história! Mas, ainda as variações de dinâmica 

podem ser maiores. 

 

E a anima dizendo: 

 

completamente na música? 

 

O professor fala a respeito de gesto musical. Diz que a criança desde bem 

pequenininha já faz gestos para indicar se está brava, se quer colo. Ele 

solicita que a aluna preste atenção aos gestos musicais. Diz novamente que 

como intérprete ela precisa estar totalmente imersa na música. Fala ainda 
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que a cada obra que ela toca está sempre se confrontando com desafios 

diferentes. O professor diz também que sente uma melhora técnica na aluna. 

 professor então solicita que a aluna toque uma variação mais lenta e 

preste atenção

 
 
 
 
 
 
 

Ex ossini” de Chopin (Variation II - Andante) 
 

 

 aluna toca e ele diz que ficou muito bom. Em seguida ela toca uma 

ue ficou ótimo. 

 

 

 
 
 
 

Ex. – Excertos das “Variations on a theme by Rossini” de Chopin (Variation III- Allegretto) 

 

Em seguida a riação da peça, ou seja, a de número 4. 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ex. 22 ssai) 

O

 no gesto. 

 

. 20 – Excertos das “Variations on a theme by R

A

variação mais rápida em andamento mais rápido e após algumas correções o 

professor diz q

 

 

21 
 

aluna toca a última va

 – Excertos das “Variations on a theme by Rossini” de Chopin (Variation IV – Allegro a
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7.3.2 Ponto de vista da pesquisadora – análise da aula 

suas unos 

estão fazendo em aula, ou seja, estudando, tocando para aquele público (os colegas de classe) 

e as qualidades, preparo e repertório que necessitam ter como músicos profissionais. O 

professo a idéia 

de que s  master 

class e o tarão se tornando aptos a tocar o repertório estudado 

em um concurso, por exemplo. 

 

não deixa o professor satisfeito, pois este sente uma certa impessoalidade da aluna em relação 

à mú

com a m sica de tal forma que as pessoas tenham prazer em assisti-lo e em, inclusive pagar 

para ver ssor está 

reocupado com o desenvolvimento da Expressividade da aluna, bem como com o seu futuro 

rofissional. 

 

com que o intérprete atua ou toca é um dos grandes motivos das pessoas continuarem 

freqüentando os teatros e as salas de concerto. 

er 

suas experiências musicais e sua própria relação com a música, com o palco e também suas 

experiências anteriores como estudante, sempre visando o desenvolvimento da expressão 

Depois que a aluna toca a última variação e recebe mais uma vez a 

aprovação do professor, a aula termina. 

 

 

Nesse dia, o professor Lucas demonstra sua preocupação com o preparo do 

aluno para a vida profissional, o que inclui o preparo de um repertório específico. Através de 

palavras, o professor procura estabelecer uma conexão ou ponte entre o que os al

r aborda também a questão das provas e concursos articulando com os alunos 

e forem se preparando para tocar em público, apresentando seu repertório em

utras audições menores eles es

O ponto mais explorado pelo professor em sua fala é a questão da relação do 

aluno consigo mesmo como intérprete, com a música e com o palco, ou seja, com o público. 

Em seguida a aluna Marta apresenta as “Variações sobre um tema de Rossini 

de Chopin”, da ópera La Cenerentola. Apesar de tocar com correção técnica, sua execução

sica. Ele procura articular com a aluna a questão da necessidade de o músico se envolver 

ú

 e ouvir esse músico se apresentar. Ao abordar tais questões, o profe

p

p

O professor faz então uma ponte comparando tanto a música ao vivo com 

gravações, como o teatro com o cinema. Ele tenta mostrar através da metáfora, que a emoção

Com bastante Naturalidade o professor faz uma “costura didática” ao descrev
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musical stão na 

sala assi

O professor explora os aspectos históricos da música executada pela aluna 

arta falando a respeito do tema de Rossini, que é um trecho da ópera La Cenerentola.  Fala 

m

Uma característica do professor Lucas é sempre incentivar o aluno a pesquisar, 

em como apresentar o contexto histórico da obra por ele executada, visando fornecer a esse 

aluno mais ele

rabalho prático, se torna possível notar que ao voltar a tocar a 

aluna passa a 

e 

um acréscimo na sua interpretação, ou seja, o professor conseguiu que houvesse 

 seu discurso um tanto severo na primeira parte da aula, ele estava acreditando 

no potencial d

sto musical. Ele estabelece uma articulação 

pedagógica faz

pôde notar que a aluna vem crescendo em relação aos aspectos técnicos da execução musical. 

da aluna que está no papel de executante, bem como dos outros alunos que e

stindo a aula. 

M

també  do interesse de Chopin em escrever as variações. 

b

mentos para que, o conhecimento de algo mais a respeito do caráter e de outros 

aspectos da obra e do compositor estabeleça uma ponte entre essas informações e a 

performance do aluno, provendo ao mesmo subsídios para a construção de suas próprias 

interpretações. 

Na seqüência da aula, após a explanação realizada pelo professor a respeito da 

conscientização do instrumentista quanto ao envolvimento que precisa manter com a música, 

a aluna volta a tocar, a princípio sem muita expressividade. O professor trabalha então com 

ela de maneira específica, por diversas vezes o caráter e a dinâmica, entre outros aspectos 

expressivos da obra. Após esse t

valorizar bem mais os elementos expressivos da música. Essa nova atitude 

musical da aluna, se comparada à maneira como ela tocou no início da aula revela que houv

aprendizagem por parte da mesma no decorrer da aula. 

Da mesma maneira que o professor utilizou sua Sensibilidade e capacidade de 

Observação para perceber que a aluna no início estava tendo uma relação impessoal com a 

música, ele também foi capaz de observar o progresso da mesma utilizando expressões que 

revelam sua Positividade tais como: “É uma outra história!” Ou, “Viu como você tem a 

capacidade de se jogar completamente na música?”. Com essas expressões o professor mostra 

que apesar de

a aluna e demonstrou no final a sua aprovação em relação à interpretação 

musical da mesma. 

Já ao final da aula o professor trabalha novamente os aspectos expressivos da 

obra falando com a aluna a respeito do ge

endo uma analogia entre os gestos de uma criança pequena que demonstram a 

sua intenção e a maneira em que a aluna deve revelar sua intenção musical ao tocar. 

O professor volta a demonstrar a sua capacidade de observação ao dizer que 
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A Sensibilidade do professor é revelada quando este consegue falar o que a 

aluna está necessitando ouvir no momento certo. Com empatia o professor mostra aos alunos 

os desafios qu

a, bem como os pontos em que ela 

demonstra mai

ula aconteceu em aspectos intangíveis, ou seja, a aula possibilitou a essa aluna 

uma reflexão 

 

ncia muito grande do que ela tocava... Tinha muito cuidado para 

não e

Rejan

e eles têm que enfrentar como músico, apontando maneiras de enfrentar esses 

desafios. O professor revela também uma profunda sensibilidade musical durante toda aula 

percebendo as dificuldades e pontos fracos da aluna Mart

or facilidade. 

Uma grande evolução da aluna em relação à sua performance não foi o ponto 

mais relevante observado por esta pesquisadora durante esta aula acima transcrita e analisada, 

pois a aluna chegou com uma performance técnica já apresentando uma certa regularidade e 

absorveu alguns aspectos interpretativos consideráveis. Provavelmente, porém, o maior ganho 

da aluna nessa a

a respeito da profissão de instrumentista e de sua relação profissional com o 

público, entre outros aspectos. 

 

 

7.3.3 Ponto de vista do professor – entrevista com o professor Lucas 

 

 

Rejane Harder: Quais foram seus principais objetivos para a aula acima 

transcrita? 

Professor Lucas: Nessa aula, eu estava tentando tirar da Marta o máximo 

possível da expressividade que ela tem. O interessante é que na aula de hoje 

nós estávamos comentando a respeito dessa aula aí. O maior problema da 

Marta é a timidez exagerada. Ela mal conseguia falar comigo nas primeiras 

aulas. E essa timidez que ela demonstrava no comportamento e na fala, 

quando ela tocava a flauta, então, ficava exacerbada. Parecia que ela ficava 

a uma distâ

rrar. De vez em quando ela deixava transparecer “através das nuvens” 

o caráter expressivo que ela tem. Mas, ela parecia sempre ter uma barreira 

muito grande e isso se refletia na sua execução. 

 

e Harder: E você acredita que a aluna conseguiu corresponder aos 

objetivos que você propôs para ela nessa aula? 
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a essa expressividade. Ela havia dimensionado a sua 

respir

rtante que ela possa se mostrar mais, fazer gestos 

musicais que sejam menos mecânicos. Por isso eu fiquei bastante 

preocupado quando ela disse que o mais importante era o estudo. Aí eu 

o procuro 

direcionar é o gosto do aluno, pois cada um tem o seu. Nesse caso, porém, 

eu achei bastante perigoso ver o aluno preso apenas ao aspecto técnico... 

 

 

7.3.4 P

 

 

 

 

] Você acredita que o professor alcançou alguns dos objetivos já na aula? 

 

Professor Lucas: Ela tem demonstrado um avanço enorme em relação a 

isso nos últimos meses. Hoje ela vem sentindo mais a música e está 

buscando o caminho de "se mostrar", o que me deixa muito contente. A 

maior preocupação dela agora está sendo em redimensionar toda a parte 

técnica em relação 

ação, o volume sonoro, por exemplo, para uma interpretação quase 

inexpressiva. Agora, que ela está mais expressiva, ela se descontrola um 

pouco, deixando ar a mais ou a menos. Ela está em um processo de deixar o 

corpo falar mais livremente, de projetar mais o som, e isso vem 

acompanhado de uma resolução técnica que permite uma melhor execução. 

Então, toda aula com ela, especificamente, acaba funcionando, saindo mais 

expressiva. E é impo

procurei direcionar um pouquinho. Porque se tem algo que eu nã

Então aí eu puxo um pouquinho para o outro lado. 

onto de vista da aluna – questionário aplicado com a aluna Marta 

1] Que objetivo você acredita que seu professor teve para essa aula? 

Nesta aula, o professor Lucas procurou, principalmente, me 

mostrar a distancia que eu estava mantendo daquela música, 

para que eu pudesse me entregar mais à música e à 

interpretação quando eu estiver executando. 

2

Quais? 
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Sim, pude perceber a distância que seu estava mantendo da 

 

 

7.3.5 C

 

 

as em 

relação à volver 

com a m o uma 

certa im

ivos da 

referida 

expressi

A resposta da aluna Marta a respeito dos objetivos do professor Lucas em 

lação a ela na aula acima transcrita foi a seguinte: “Nesta aula, o professor Lucas procurou, 

a, para que eu 

udesse me entregar mais à música e à interpretação quando eu estiver executando”. 

Num cruzamento dos dados acima apresentados é possível afirmar que as 

respostas do que ambas 

itaram a distância da aluna em relação à música e a necessidade que o professor mostrou 

para a mesma, de que osta do 

professor foi mais abr áximo 

possível da expressivid

Com rel ados ou não, o professor 

ucas declara que da aula citada para cá (seis meses) a aluna vem apresentando um grande 

avanço. 

música e o quanto é importante manter um compromisso com 

o que se está tocando. Acredito que a médio e longo prazo, 

estou conseguindo alcançar os objetivos que me foram 

propostos nesta aula. Objetivos tais, como o compromisso 

com o que se está tocando e o encurtamento da distancia 

entre mim a música. 

ruzamento dos dados 

Na opinião desta pesquisadora, o principal objetivo do professor Luc

 aluna Marta foi articular com a mesma a questão da necessidade de ela se en

úsica, de demonstrar mais expressividade, pois o professor vinha observand

pessoalidade da aluna em relação à música que esta estava executando. 

O professor Lucas, ao ser indagado a respeito dos principais objet

aula respondeu: “Nessa aula, eu estava tentando tirar da Marta o máximo possível da 

vidade que ela tem”. 

re

principalmente, me mostrar a distância que eu estava mantendo daquela músic

p

 da aluna e a análise desta pesquisadora foram bastante similares, sen

c

 ela se envolvesse mais com a música executada. Já a resp

angente quando este disse que procurou “tirar da Marta o m

ade que ela tem”. 

ação aos objetivos da aula terem sido alcanç

L
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A aluna  de ela 

compreender os aspecto credita 

que houve um progress

 

 

7.3.6 Principais cara

 

Como esta é a segunda aula da aluna Marta, a indicação das principais 

e desta pesquisadora já foram apresentadas nas 

áginas 223 e 224 desta pesquisa. 

 

 Universidade Federal da Bahia.  

 

 

 
 

 
 

 
Ex. 23 – Excertos da “Partita em Lá menor para Flauta Solo” (BWV 1013) de Bach 

 afirma que os objetivos da aula foram alcançados no sentido

s que precisavam ser trabalhados em sua performance, porém a

o a médio e longo prazo. 

cterísticas pedagógicas do professor 

 

características do professor, bem como a anális

p

 

7.4 O aluno Raul  

 

 

Neste dia, o primeiro aluno a tocar na master class é o Raul, aluno do professor 

Lucas no Doutorado em Música - Execução Musical/Flauta Transversal, pelo Programa de 

Pós-Graduação em Música da

 

7.4.1 Transcrição da aula  

 

O aluno trouxe para apresentar para o professor e para os demais colegas, a 

“Partita em Lá menor para Flauta Solo” (BWV 1013), de Bach. 
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peito da obra a ser executada, bem 

como do período em que a mesma foi composta. Fala de Quantz e Hotettere 

que ensinaram diferentes articulações. O professor fala também a respeito 

va ter uma opinião do 

professor a respeito da articulação proposta à  Allemande da “Partita em Lá 

Menor para Flauta Solo” (BWV 1013), de Bach na edição de Hans Peter 

Schim

tilizar a articulação proposta por Schimitz em seu 

método Flötenlehre. Ao pegar a partitura, o professor começa a explicar a 

primeira bordadura que aparece, analisando a maneira como a mesma está 

cada. Após as explicações, o professor toca 

uma parte do primeiro movimento em sua flauta e depois diz: 

 

ordadura? Onde você 

tem uma bordadura? Já aqui no começo (o professor pega a 

flauta e toca valorizando a bordadura). Por que aqui ele faz 

 (e toca). Você tem que ter uma lógica toda. Essa 

música é uma música que tem que ter muita razão dentro. 

 

O pro

ainda a respeito do 

pietismo”, um tipo de doutrina à qual Bach era filiado e que seria uma 

aneira de se contrapor à razão. E ainda se referindo ao mesmo livro, ele 

 

O professor inicia a aula falando a res

da edição que o aluno está utilizando. O aluno deseja

itz em seu método Flötenlehre, sendo Schimitz responsável ainda 

pela edição da Bärenteiter, a qual não traz indicação de articulação alguma. 

O aluno havia optado em u

escrita e como deveria ser to

– Nessa peça já está tudo escrito, não precisa fazer nada, não 

precisa acrescentar nada. Por que? Porque Bach está jogando 

com as ambigüidades. Por que é uma b

assim?

fessor fala a respeito de um livro que leu sobre Bach e que aborda 

tópicos como "a razão” e “o iluminismo”. Ele fala 

“

m

diz: 

 

– Nesse livro você lê que o pensamento contrapontístico 

servia mais à religiosidade e não à racionalidade. Com tudo 



 254

isso eu quero dizer que é preciso ir muito além da música 

para procurar interpretá-la.  

mas, vejamos 

Telleman. Ele tem doze fantasias para flauta sem baixo. 

 

E continuando

 

 a 

melodia?  Seria “ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta” (canta). “Pra” mim 

– Se dissecar bem você encontra uma linha melódica. 

Então o profes

 

– É uma linha melódica ou seria uma harmonia? Enfim, é um 

desafio constante. 

 

Voltando a se referir a partita de Bach, o professor diz: 

 

– Bem, qual é o desafio dessa música? O que é difícil nela? O 

que é quase impossível? O que Bach tentou fazer com ela?  

Vamos começar vendo o que é que falta nessa música.  O que 

normalmente tem em músicas que essa não tem? É uma coisa 

básica. 

 

Uma das alunas que está assistindo à aula diz que a partita não possui 

acompanhamento. O professor diz então: 

 

– Esta seria uma das características dessa obra, 

 a falar a respeito da partita comenta: 

– Ele (Bach) diz que não tem um baixo, mas o baixo está 

embutido. Aqui (aponta para a partitura) eu acho que o baixo 

também está embutido. O que falta aqui não é o 

acompanhamento. Aqui tem falta de melodia. Cadê

esse é o ritmo. 

 

O aluno Raul diz: 

 

 

sor pergunta: 
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Um aluno com

E o professor d

 

ntística. Quando você chega em Telleman você vê (e 

toca): Você tem duas vozes, três vozes. Aqui não. O que é 

 professor toca um trecho de uma peça e diz: 

 

 que 

descobrir qual é que é o acompanhamento. Por que? Qual é o 

nia? Esse é um discurso 

que acontece de maneira linear, totalmente linear. Essa é a 

 é uma harmonia. A linearidade aqui são 

arpejos. E você vê um trecho como esse aqui. Que tipo de 

de ele está usando? 

O professor to strando 

ue o acorde soa estranho e continua dizendo: 

– Tem uma edição que é de 1820, por aí, que por acaso eu 

cício válido e esse exercício você vai ter 

enta: 

 

– Essa obra é de 1720... 

 

iz: 

– Se não me engano ela não é muito bem datada... Mas, o 

interessante dessa literatura toda é que essa música aqui não é 

contrapo

que ele (Bach) está mostrando aí? 

 

O

– Aqui tem melodia. Agora nessa música você tem

conceito de harmonia? O que é harmo

harmonia: Toda música é um discurso linear, mas tem coisas 

acontecendo ao mesmo tempo (faz um gesto com as mãos 

indicando a verticalidade). Essa aqui não, só acontece no 

linear. Ele (Bach) tenta criar a sensação de harmonia, brinca 

com a sensação de harmonia através da linearidade. A 

linearidade não

acor

 

ca alguns compassos e faz expressões faciais demon

q

 

tenho em casa. Eu disse, vou montar ela (sinal de tocar 

piano). É um exer
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que fazer. Você vai ter que entender que baixo existe aí. É 

ucura você ter que cifrar porque na hora que você cifra 

você vai ter que decidir se essa nota pertence aqui ou 

 a falar a respeito da articulação do primeiro movimento: 

ntre as notas, na linguagem 

moderna, em detaché e quanto maior o intervalo, maior 

ato, na linguagem moderna. 

Então o que é que você faz? Quando Quantz faz (e toca um 

ão do legatto porque se você usa 

legatto e stacatto, você está usando dois níveis. Você está 

acatto você tem milhares de 

coisas, então eu prefiro viver com essa dificuldade, que eu 

uma lo

pertence ali. 

 

E o professor passa

 

– E aí vem a questão: Eu não articulo, no sentido de que eu 

não faço legattos. Aí o que é que eu uso? Eu uso aqui a regra 

do Quantz para a articulação, que funciona 

maravilhosamente. É dificílima de fazer, ou seja: quanto 

menor o intervalo, menos espaço e

espaço entre as notas, um stacc

trecho de uma peça) ele está ligando os intervalos próximos e 

os intervalos maiores ele está separando. Ele diz que não 

precisa ser necessariamente legatto, que pode haver um 

pequeno espaço entre as notas (e toca da maneira como 

explicou), que eu acho que soa muito mais eficiente do que 

(toca o mesmo trecho em legatto). Hoje em dia a gente pode 

decidir a articulação que seja melhor. Há cinqüenta anos atrás 

não, tinha que ser legatto. Essa é uma noção de estética que 

temos hoje em dia. Agora se você tocar ligado não vai ser 

errado. Tem gente que toca isso assim (e toca legatto e com 

acentuações em certas notas). Eu prefiro fazer uma 

articulação que abra m

utilizando linguagem de computador, binária, sim, não, sim, 

não. E aí, entre o legatto e o st

acho que está aqui (e aponta para a partitura). Então, o que eu 

vou fazer: os intervalos maiores mais separados e os menores 

mais ligados. 
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ca mais um pouco e voltando-se para o aluno Raul diz: 

– Então, vam

O professor to

 

os lá! 

iz 

 

 

Então o aluno 

 

E o professor c

 

 

O aluno comen

 

 

E o professor e

 

 começo, ou é a resolução dessa cadência. E 

 

Raul toca o primeiro movimento da Partita de Bach. Ao término o professor 

d

– Bom! Muito Bom! Eu acho que está bem claro o que você 

quer dizer, só que está claro demais, porque, o que é que você 

está fazendo? Você está segurando um pouco algumas notas 

por um tempo longo demais. Então quem está ouvindo não 

percebe que essa música é um fluxo de semicolcheias. Você 

tem que ser capaz de fazer tudo isso que você está fazendo 

sem alterar o ritmo. 

diz: 

– É, isso foi muito difícil no sentido de buscar uma 

compreensão... 

 

ontinua: 

– Do jeito que você está fazendo, você está tirando a 

dubiedade dessa peça. Você alonga demais... 

ta: 

– Eu estou tentando compreender... 

xplica: 

– Quando você destaca uma nota você dá um sentido a ela. 

Essa nota é um
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esse movimento é extremamente ambíguo. Nenhuma 

zinho” 

mesmo (o professor canta) é uma dominante.  No momento 

ais em tempo, você vai se obrigar a não 

parar e com isso o caráter ambíguo vai ficar muito mais claro. 

três notas depois que “quebram”. 

O professor pe

tocar o profess

 

– Primeiro, on

entra? 

 

O aluno respon

 terceiro tempo. 

O professor 

movimento valorizando o baixo. Então diz: 

 

meço, você pode até considerar como um falso 

começo. 

 

O professor pe e diz: 

 caio nesse "lá" como se fosse o primeiro tempo. 

E o professor r

ão é. 

resolução de cadência nele é de fato. Até o “final

que você toca isso m

Você vai dar a impressão que está chegando no final, daí vêm 

 

de então que o aluno toque só o baixo da peça. Após o aluno 

or diz: 

de é que a música começa? Onde é que o baixo da música 

de: 

 

– No

 

canta novamente os primeiros compassos do primeiro 

– Esse co

de para o aluno tocar. O aluno começa a tocar 

 

– Eu

 

esponde:  

 

– Mas, n
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O professor c

demonstrando

aluno toque no

 

 

 continua:  

ue vem a loucura. Apesar de ela ser toda calcada em 

harmonia, o conceito de harmonia “desses caras” aqui é 

disse: Do, Mi, Sol significa Do maior, não importa a ordem 

em que as notas fiquem. Mi, Sol, Dó é Dó Maior e Sol, Do, 

mbém é Do Maior. Mas isso dele é repudiado por “esses 

caras” (e aponta para a partitura). Os alemães não. “Prá” eles 

 6ª. Aí você pega Johann Kirnberger, 

um cara que pertencia ao círculo intelectual de Bach. Acho 

le não diz que sai de Dó Maior 

para Sol Maior porque esses conceitos de acorde não existiam 

cima e etc. A explicação era totalmente linear. Um 

encadeamento com diversos acordes era explicado voz por 

 isso são 

acordes. Existiam mil discussões na época e eu só estou 

 música 

está sempre abrindo.  Então, o entendimento de uma 

a harmonia, ela vai passar pela melodia. Se há 

uma melodia aqui, é uma melodia muito complexa, de muitas 

m contraponto complicadíssimo. Então, para 

você realçar esse tipo de coisa na música você tem que tocar 

isso como melodia. 

  

anta mais uma vez o trecho e o aluno toca novamente 

 ter entendido a idéia. Em seguida o professor pede que o 

vamente só o baixo e o aluno toca. O professor então diz: 

– Toque cada nota mais longa e toque como se ela tivesse 

função melódica. 

E

 

– Aí é q

completamente diferente do nosso. Nessa época aí Rameau 

Mi ta

Mi, Sol Dó é Mi com

que era aluno dele. Ele explicando como é que você sai de Dó 

Maior para Sol Maior. Bem, e

direito. Ele explica assim: a voz superior deve se movimentar 

um grau a

voz. Rameau veio para facilitar a vida e disse: não,

puxando isso pra você entender as questões que esta

determinad

vozes. Seria u
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O professor pega a flauta e toca o baixo bem cantabile e vai analisando os 

intervalos com o aluno. Então, se referindo ao compositor, diz: 

 

– Ele fica brincando com isso o tempo inteiro. Veja só, 

 

ucas volta a tocar e então diz: 

 

O professor to

 

 

O professor to

escritas e logo

 

raus disjuntos. Por que ele não fez (toca 

uma outra resolução com graus conjuntos) ou algo assim? 

apenas na quinta nota é que o ouvinte vai perceber que você 

está em Lá menor.

 

O professor L

 

– Então repare que não é por acaso que a resolução dessa 

harmonia é apresentada como um arpejo descendente que 

deve ser tocado mais curto, tanto que a bordadura era mais 

longa. 

ca novamente e diz: 

– Você faz mais ligado porque é menor. 

ca mais uma vez tentando resoluções diferentes das que estão 

 após fala: 

– Quando ele (Bach) começou, ele começou com outra 

música - e o interessante é que essas músicas não eram o 

ícone que são hoje - essa partita era uma peça a mais que 

estava concorrendo com milhares de peças de diferentes 

compositores. Nessa época as coisas mais estranhas estavam 

acontecendo. “Uns caras” que a gente não ouve, que não 

conhece direito, eram concorrentes dele. Por isso a música 

tinha que ser interessante. Repare, que para quem está 

tocando ou ouvindo, um ouvinte hipotético, ele só ia definir 

qual era o gênero da música na quinta nota. (Pega a flauta e 

toca até a quinta nota). No momento de definição ele 

apresenta somente g
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O professor então toca o início da peça como está escrita e em seguida, se 

ferindo a um trecho determinado diz: 

 

eça aqui. O lá menor começa depois que 

ele repetiu duas vezes isso aqui. Por que ele não começou 

iferente)? “Esse cara”, o Bach, 

ele era muito bom músico, muito acima do que devemos 

so. Isso tudo aqui serve como introdução para o 

começo do compasso. O começo do compasso é aqui (toca). 

e aqui é a voz de baixo. Ela está se 

movendo. A outra faz o que? (toca). O baixo é mais 

 ele denomina o gráfico do baixo. O professor 

esenha novamente o gráfico no ar e pergunta:  

 

de 

re

– Isso aqui serviu para estabelecer a tonalidade, ou seja, a 

música de fato com

assim (e canta com acento d

sonhar em ser algum dia. Tudo isso tinha uma razão e cabe a 

nós, “pobres mortais” irmos lá e entendermos qual é a razão. 

Ele deixa para a tonalidade ser estabelecida no começo do 

compas

O que é important

cantabile. 

 

O professor pergunta ao aluno qual os intervalos do baixo e canta 

desenhando no ar o que

d

– O que significa esse gráfico aqui? Em algumas músicas ele 

colocava B A C H – B = Si bemol, A = Lá C= Dó e H = Si 

natural – Tem outros teóricos que chamam isso de T de Cruz 

(canta pa, pa, pa, pa). Isso tem de fato em diversas obras e 

significaria Cristo sendo crucificado (faz o gesto com os 

braços estendidos e canta pa, pa, pa, pa). O tema tem esse 

gesto e esse é um gesto que é muito importante em Bach. Se 

for consciente ou não, não importa. O fato é que se você pega 

o baixo da Sonata em Si menor, também tem esse gesto. Se 

pegar o último movimento da Sonata em Si menor é esse 

gesto invertido. Isso falando em repertório de flauta. Se você 

sair procurando vai encontrar em todo lugar... Mas 
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qualquer maneira, ele está lá (e aponta para a partitura). Isso 

uno) isso de utilizar intervalos não 

convencionais. Esse Sol sustenido-Dó, por exemplo, é uma 

 

E dirigindo-se

 

 

O professor re

 

 

O aluno diz: 

 

– Uma coisa é que pode estar relacionado ao próprio nome 

 

O professor te

 

 

O aluno toca e

aqui é inegável que está lá e é forte isso aí em Bach (O 

professor canta com o al

quarta diminuta. 

 ao aluno diz: 

– Toque isso novamente. 

ge e vai explicando ao aluno como tocar e então diz: 

– Ninguém espera depois desse Sol sustenido um Dó. É 

estranho esse tema aí. Então realce isso aí. 

dele. 

 

E o professor comenta:  

 

– Pode ser... Eu me sinto na obrigação de dizer isso: Pode ser 

e pode não ser, mas, ele sair de Sol sustenido pra Do não é 

normal. Imagine o que é afinar isso em uma afinação justa, 

que é a que eles usavam. 

nta cantar e depois brinca: 

– Deveria estar escrito lá: nunca escreva isso para um cantor 

ou, nunca escreva isso em geral. Bem, Raul, toque, por favor, 

mais uma vez. 

 o professor rege. O professor então o interrompe e diz: 
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 professor toca e mostra para o aluno onde relaxar e onde tensionar. Toca 

ão assim, em vez de tridimensional, 

pode ficar bidimensional. Falando nisso aconteceu uma coisa 

 e disse: 

Oh! Mamãe! E virou a foto para ver o lado de trás. Pra ela 

 nada 

atrás, fica bidimensional enquanto a música tem mais coisa. E 

você deixa pra esse ouvinte hipotético mais possibilidades. 

Aí, é uma questão filosófica de quanto você quer aparecer e 

o princípio de que a música deve aparecer, a gente faz 

o menos possível. É impossível você não dar um 

ento. Mas, que tipo de direcionamento você pode 

dar? Essa música é mais rica do que vocês imaginam. Ela tem 

pejado. Aquele lugar que seria a 

antecipação do lugar mais tenso, ou seja, os dois acordes 

ica são apresentados em arpejos. 

Os lugares onde as harmonias são dissonantes são 

esolveu seu problema de interpretação. Quem 

resolveu seu problema de interpretação? Bach. O que eu faria 

ciado 

– Essa é uma visão melódica. Em uma visão harmônica você 

tem Lá menor, Sol diminuto, Lá menor e Mi maior com 

sétima. 

O

novamente e diz: 

 

– Se você toma uma decis

engraçadíssima: Minha filha pegou uma foto da mãe

teria um fundo e ela ficou “invocadíssima” por não ter nada 

atrás. Se você toma essa decisão, essa música fica sem

de quanto você quer deixar a música aparecer. Se a gente 

parte d

direcionam

uma linha melódica ao mesmo tempo acompanhada, às vezes 

arpejada, às vezes por grau conjunto. E o que eu percebi foi o 

seguinte: Se você usar a regra de Quantz, a coisa se resolve 

por si, porque aqui é ar

onde tem harmonia de tôn

apresentados em graus conjuntos. Como é que você vai 

tocar? Você vai tocar a tônica mais apoiada e a dissonância 

mais detaché. R

agora seria passar a música inteira lentamente, diferen
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as notas mais apoiadas e as notas em detaché. E aí é que vem 

armonia o mais tempo possível. Por exemplo, aqui 

(e aponta para um determinado lugar na partitura). 

 para o aluno ouvir mostrando lugares possíveis de 

spiração e vai explicando as diferenças de respirar em um lugar ou outro. 

E então diz: 

 

 

O aluno come

foi escrita para

 

outro passo que é tentar respirar no lugar que seja o mais 

neutro possível, de preferência em um lugar que tenha a 

mesma h

 

O professor toca

re

– Você aprendeu o princípio. Agora, é ir buscando suas 

soluções. Depois as coisas ficam bem mais simples. 

nta de que existe uma corrente que afirma que essa partita não 

 flauta e o professor afirma:  

– Eu não tenho a menor dúvida de que ela tenha sido escrita 

para flauta. É sobre esse ponto que eu queria falar, sobre a 

função social da flauta. A flauta era um instrumento que 

quem costumava tocar? Nobres, ricos, reis. Os “caras” iam lá 

e cada um levava sua flauta. Essas músicas eram dedicadas a 

esses “caras”, porque esses “caras” não iam chegar  e tocar 

num jantar. O “cara” estudava, era um passatempo. Não tinha 

televisão, não tinha cinema, livro era de difícil acesso. Não 

dava pra ficar lendo. Só um “cara” muito rico tinha uma 

biblioteca. Música era um excelente passatempo pra quem 

tinha dinheiro pra ter um instrumento e dinheiro pra ter 

acesso à partitura, ou prestígio pra ganhar as partituras. Então 

o que o “cara” ficava fazendo: o “cara” ficava um tempão 

tocando. Por isso toda essa cultura do enigma, de coisas 

escondidas, para que o “cara” passasse um, dois, três, cinco 

meses com aquela música. Então, por causa disso essas 

músicas são extremamente ricas, tem um bocado de coisas 

para o “cara” passar um tempão com elas. Bach tem muito 
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esse negócio do enigma, de esconder um bocado de coisas na 

música. E você não vai achar de primeira vista, nem de 

segunda vista. É pra você achar depois de muito tempo. 

Então por isso que ela é tão difícil de se tocar. Porque essa 

música, como “A Arte da Fuga”, por exemplo, não foi feita 

para ser executada. Ela é abstrata. Ela pode ser executada e a 

 professor recomenda aos alunos a leitura de um livro (já citado no início) 

e diz que vai 

deles. Então co ch, mais 

recisamente a respeito dos pontos de respiração. O professor sugere que o 

no marcar as grandes frases. O 

rofessor diz que Carl Phillip usa a mesma técnica composicional e toca um 

trecho de uma

as obras de Joh

 

 

O aluno respon

 

 

E o professor e

 

 

 

7.4.2 Ponto de vista 

 

 

dificuldade está aí: Eu estou com uma música para flauta que 

não tem lugar pra respirar. 

 

O

passar o nome correto do livro e autor pela lista de e-mail 

ntinua a falar a respeito da execução da partita de Ba

p

aluno analise o que o compositor está propondo. Ele toca então diferentes 

sugestões de respiração. Ele diz para o alu

p

 obra do compositor destacando os pontos de semelhança com 

n Sebastian. Então, virando-se para o aluno diz: 

– Tenta mostrar isso, é como reduzir uma coisa 

tridimensional a duas ou a uma... 

de: 

– Está bem. 

ncerra dizendo: 

– Estude e até a próxima aula! 

da pesquisadora – análise da aula 
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Nesta au bservar 

claramente que o prof em La 

Menor para Flauta So cia do 

professor em se concen luno do 

doutorado em flauta. D relação 

à técnica, entre outros rabalho 

mais nas questões de in

Entre as características delineadas por Oliveira (2001) como necessárias e/ou 

desejáveis a um professor para que este seja capaz de estabelecer PONTES ou articulações 

entre seu vidade, 

Observa ue está 

mais pre as, é a 

Expressi

lando a 

respeito ofessor 

estabelec ssíveis 

mostrand o. 

otivos rítmicos e/ou 

melódicos, o professor procura sempre estabelecer uma ligação entre os aspectos históricos e 

os aspectos interpretati r uma 

sensação de harmonia a rpejos. 

Após o aluno tocar o primeiro movimento inteiro, o professor fornece 

instruçõe ar esta ou aquela nota, bem como recomenda que o aluno toque o 

movime o um fluxo contínuo de semicolcheias, sem interrupções. O professor insiste 

ainda em que o “caráter  peça deve ser respeitado. 

Um outro aspecto musical que o professor articula com o aluno são as notas 

que teria O professor articula esse conhecimento pedindo 

para o aluno tocar e fazendo ao mesmo tempo uma espécie de gráfico no ar, para ressaltar a 

estrutura que aparece.  em detalhes históricos, sempre com o 

tuito de levar o aluno a uma interpretação crítica, bem como a uma execução mais 

formada da obra estudada (DUNSBY, 1999). O professor articula também a idéia das 

 o professor recomenda que sejam 

onsideradas quando o aluno toca as seqüências de notas, ou arpejos, procurando descobrir os 

omentos de tensão e de relaxamento da música. 

la ministrada pelo professor Lucas ao aluno Raul é possível o

essor se concentrou nos aspectos interpretativos da “Partita 

lo” (BWV 1013), de Bach. Um fator que influencia a tendên

trar nos aspectos expressivos da obra é o fato de Raul ser um a

essa forma, estando o aluno já em um nível mais avançado em 

aspectos, o professor tem mais liberdade em concentrar o seu t

terpretação musical. 

 aluno e os conhecimentos e habilidades as serem ensinados, a saber: Positi

ção, Naturalidade, Técnica competente, Expressividade e Sensibilidade, a q

sente na atuação do professor em sala nesta aula, como em todas as outr

vidade. 

Fazendo um breve resumo, observamos que o professor inicia a aula fa

da execução da bordadura que aparece logo no início da partita. O pr

e com o aluno uma ponte entre este e a execução das articulações po

o as orientações de Quantz a esse respeito como um bom caminho a ser seguid

Ao trabalhar com o aluno a execução de determinados m

vos. Para tanto, o professor aborda a questão de Bach tentar cria

través da linearidade, através dos a

s em relação a realç

nto com

 ambíguo” da

m a função de “baixo” na música. 

Mais uma vez o professor entra

in

in

questões harmônicas por diversas vezes, questões essas que

c

m
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O professor encerra a aula buscando junto com o aluno os melhores pontos de 

respiração, o que consiste em uma das grandes dificuldades do primeiro movimento da 

“Partita em Lá Menor para Flauta Solo” (BWV 1013), de Bach. 

Continuando a análise da aula, podemos notar que, além de mostrar sua 

capacidade em trabalhar com seu aluno os aspectos expressivos da peça por ele estudada, o 

professor demonstra ainda uma aprimorada técnica de ensino (Técnica Competente) ao 

ministrar com competência uma aula bem embasada a respeito de uma obra de Bach. 

rmance do aluno com as correções a serem efetuadas. 

sua 

filha no cotid

h! Mamãe! E virou a foto para 

apresentar a partir 

de uma mesma música. 

O professor demonstra sua Positividade ao conduzir a aula, procurando levar o 

aluno a compreender e executar a peça em questão.  Nesta aula o professor não se utilizou de 

muitos elogios ou de reforço positivo seguidamente. Porém, ao aluno terminar de tocar o 

primeiro movimento inteiro o professor disse “Bom! Muito Bom! Eu acho que está bem claro 

o que você quer dizer, só que está claro demais...”, ou seja, fez uma ponte entre os pontos 

positivos da perfo

Esta aula observada, apesar de bastante descritiva, teve como um aspecto 

marcante a Naturalidade com que o professor articula principalmente os fatos históricos, 

utilizando uma linguagem que o aproxima dos alunos. Em um determinado momento o 

professor se utiliza de uma analogia bastante singela, articulando o comportamento de 

iano (SOUZA, 2000) com aspectos interpretativos da obra em questão. As 

palavras do professor foram as seguintes: 

 

Minha filha pegou uma foto da mãe e disse: O
ver o lado de trás”. “Pra” ela teria um fundo e ela ficou “invocadíssima” por 
não ter nada atrás. Se você toma essa decisão, essa música fica sem nada 
atrás, fica bidimensional enquanto a música tem mais coisa...”. 

 

Através dessa analogia simples, o professor buscou fazer uma ponte 

demonstrando ao aluno as muitas dimensões que uma interpretação poderia 

Como nesta aula o professor ofereceu muitas informações e sugestões de como 

se interpretar a “Partita em La Menor para Flauta Solo” (BWV 1013) de Bach, o aluno 

executou o movimento inteiro apenas uma vez. Sendo assim esta pesquisadora não teve 

elementos suficientes para avaliar se houve um progresso real quanto à performance da 

referida obra pelo mesmo. O aluno recebeu, porém, muitos elementos novos que servirão 

como subsídios para trabalhar a interpretação da “Partita em La Menor para Flauta Solo” 

(BWV 1013) de Bach.  O aluno, inclusive solicitou uma cópia da gravação em vídeo da sua 
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aula a esta pe

 

Rejan

al completo. 

Comi

os que tocam assim, como Rampall gravou 

determ  1973. Só que estamos em 2008 e Rampall já foi. Então 

fazer com qu

partita é uma

que fazem ass ssa 

dimensão seria que ela (a obra) é 

ssa música na sua época era essa: A 

partitura era usada como ponto de partida.

padrões que eu estou acostumado. Não posso dizer de outra maneira. Essas 

squisadora, para poder ver e ouvir novamente as explicações do professor e 

assim estudar mais detalhadamente a obra partir das mesmas. 

 

7.4.3 Ponto de vista do professor – entrevista com o professor Lucas 

 

 

e Harder: Lucas, no caso dessa aula com o Raul, quais foram os sues 

principais objetivos? 

 

Professor Lucas: No caso do aluno Raul, o Raul já é um músico 

profissional, um colega meu, um professor universitário. Ele está fazendo o 

doutorado comigo, mas, ele é um músico técnico e music

go ele está tendo apenas uma outra visão. Então o tipo de diálogo que 

eu posso ter com ele, o tipo de cobrança é diferente do que eu faço com os 

alunos que estão mais começando. E no caso do Raul, o tipo de problema 

que eu identifico vem desse grau alto de conhecimento de diferentes 

interpretações, de interpretações consagradas que influenciam sua maneira 

de tocar. E existem muitos músic

inada obra em

e ele se desligue um pouquinho dessa dimensão de que a 

 peça conhecida, que já foi tocada por determinadas pessoas 

im e assim “pra” ir para uma outra dimensão da obra. E

um recado, ou seja, uma mensagem que 

Bach deixou para a gente e que está cheia de significados que a gente tem 

que resgatar. E a regra do jogo de

 E a gente utiliza para a 

interpretação algumas coisas que não estão na partitura, como a regra do 

Quantz que estava em outro lugar, mas, era uma contextualização, parte do 

contexto daquela época. Então, no caso dele (Raul) não basta ele ouvir uma 

gravação, pegar uma partitura e sair tocando. Ele não vai encontrar uma 

inspiração mágica, ou pode até encontrar, mas, assim vai ser difícil realizar 

uma interpretação que seja coerente, que seja... Bom, mais de acordo com os 
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são diferenças de concepções. E eu como seu professor, acho que tenho a 

obrigação de pelo menos demonstrar o padrão que eu estou esperando. E ele 

tem todo um arsenal de conhecimentos e de habilidades para poder 

acompanhar na velocidade que eu estou falando. Já não tem problemas 

 questão, 

no caso dele, eu acho que é mais um problema conceitual, de como iniciar 

uma interpretação musical. Eu acredito que ele ainda parte muito de outras 

go hoje, para a música erudita, ela meio que despreza 

s interpretações pré-existentes. É muito importante conhecer, claro! É 

como outros alunos que tem a necessidade de tocar o baixo e etc. A

interpretações pré-existentes, “pra” daí ele fazer a dele, enquanto que eu 

acho que a regra do jo

a

inclusive fundamental, mas, não deve ser o ponto de partida. Já é 

completamente diferente do choro. A tese da Elisa, “pra” mim foi muito 

esclarecedora. Eu aprendi demais. O ponto de partida para uma 

interpretação de choro é uma outra interpretação de choro e não um texto 

musical. Aí está uma diferença grande de concepção nesse estilo de música. 

E eu creio que o Raul veio dessa tradição do choro. Então pra ele é muito 

importante ter um primeiro contato auditivo com a música para depois 

passar para a partitura. Enquanto que a música erudita dessa época 

especialmente (de Bach) era muito variada. As obras não eram repetidas. 

Ela era composta e mandada para a Inglaterra, por exemplo, e lá ninguém 

tinha ouvido essa música ser tocada. Então toda a interpretação musical era 

feita a partir da partitura. E foi para isso que eu procurei chamar a atenção 

dele (Raul) de que está tudo na verdade contido na partitura. Eu disse para 

ele: Quem é que vai lhe dar as soluções interpretativas é o próprio Bach. 

 

Rejane Harder: E é possível você avaliar se seus objetivos para essa aula 

foram alcançados? 

 

Professor Lucas: Agora, quanto aos meus objetivos serem ou não 

alcançados na aula, nesse caso é muito difícil de estabelecer. O meu 

objetivo é fazer com que ele ouça uma ou outra opinião e não fazer com que 

ele siga uma opinião. Eu não preciso me preocupar se ele vai seguir ou não 

porque ele já é um interprete, um músico maduro. Ele está se propondo a 

fazer um doutorado e está se propondo a ouvir alguém na posição de mestre. 
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Minha posição é colocar a minha opinião, mas, não cobrar ele de fazer o que 

eu digo. Os outros alunos tem até que copiar um pouco o que eu estou 

fazendo pois, falta ainda para eles o impulso de uma proposta musical. 

Agora, independente se ele é do nível básico, ou do doutorado, se o aluno 

vem com uma proposta musical madura, eu vou comentar ela, mas, quando 

o aluno não vem com nenhuma proposta musical, eu vou apresentar a ele a 

princípio a minha, mesmo sabendo depois ele vai modificar isso. O 

importante é que ele precisa ter contato com uma proposta musical coerente. 

É importante esse contato com uma proposta musical coerente, para 

primeiro o aluno entender e depois poder inclusive discordar com base. 

onto de vista do aluno – questionário aplicado com aluno Raul 

1] Quais as principais características pedagógicas que você vê no professor 

Lucas?  

 

Preciso; comedido; incentivador e profundo, tanto no que diz 

respeito ao domínio do conteúdo, quanto na sua abordagem. 

Nas questões relacionadas à técnica instrumental, mais 

particularmente naquilo que diz respeito à postura do corpo 

em geral, respiração e embocadura, ainda que ele tenha seus 

princípios bem estabelecidos e procure transmiti-los aos s

 

 

7.4.4 P

 

 

eus 

alunos, há uma tendência em permitir maior “liberdade” na 

ões relacionadas à técnica instrumental, em particular 

naquilo que diz respeito à sonoridade (incluindo dinâmicas); 

maneira como os alunos desempenham tais questões. Nas 

quest

precisão e velocidade nos movimentos dos dedos; 

articulação; afinação e − naturalmente − 

precisão/regularidade rítmica, a tendência é uma maior 

exigência no cumprimento eficiente dessas questões, uma vez 

que tais questões são vitais à técnica instrumental (não 

desconsiderando as anteriormente apresentadas) e estão 
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diretamente relacionadas com o resultado musical. É 

importante esclarecer que esse “cumprimento eficiente” não 

significa que tenha que ser seguido um “modelo” ou “padrão” 

imposto/estabelecido por ele, mas que se tenha um “padrão” 

condizente com as necessidades estético-musicais e 

profissionais. No que diz respeito ao contexto interpretativo, 

suas concepções musicais têm lastro e são muito bem 

apresentadas artística e didaticamente. Ainda que possam 

soar “estranhas” em um primeiro momento, elas se mostram 

eficientes, lógicas, provocativas e, sobretudo, musicais. Cabe 

salientar que, ainda que tenha suas concepções musicais de 

base sólida, gosta de “provocações”, sobretudo quando essas 

z mais 

apimentada, mais ‘baiana’!) e condizentes aos padrões 

estético-musicais do repertório interpretado. 

 

2] opinião, qual o principal objetivo do professor Lucas para a 

referida aula? 

 

 

3] Você acre

Como? 

 

são criativas (caberia também ousadas, talve

Em sua 

Após apresentar e demonstrar suas idéias (com sólida 

fundamentação) e concepção sobre a obra, compartilhando e 

discutindo, com o aluno e a classe presente, a lógica e 

coerência musical proposta pela própria obra em foco − 

óbvias, mas nem sempre percebidas − creio que seu principal 

objetivo tenha sido o de instigar o aluno às pesquisas e aos 

estudos de possibilidades interpretativas, para que, a partir do 

apresentado, somado e interagido com o que foi pesquisado e 

estudado, permita o aluno, com identidade própria, encontrar 

sua própria concepção. 

dita que esses objetivos foram alcançados em relação a você? 
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Com certeza sim, pois as pesquisas e os estudos, interagidos 

com o que foi apresentado e demonstrado, permitiram-me 

vislumbrar minha mais atual concepção. Infelizmente só não 

pude dar mais ênfase às pesquisas e aos estudos, inclusive 

eliminando hábitos adquiridos da antiga concepção, face às 

minhas pesquisas envolvendo a prática pedagógica da Profa. 

Odette Ernest Dias, as quais têm me exigido uma dedicação 

“quase” exclusiva. 

s dados 

se desta pesquisadora, o principal objetivo da aula do professor 

om o Raul uma proposta de interpretação d

 

 

7.4.5 Cruzamento do

 

 

Na análi Lucas 

Robatto foi trabalhar c a “Partita em Lá Menor 

ara Flauta Solo” (BWV 1013) de Bach. 

 Lucas 

para a sua aula, Raul Costa D’Avila responde: 

squisas 
artir do 
tudado, 
ção. 

 

Para o professor Lucas, o principal obj

flautista Raul se “desligasse” um  em La 

Menor para Flauta Solo” (BW ra, ir 

construindo uma interpretação p

Em um cruzam

aluno concordaram de um m

Já em relação a esses objetivos terem sido alcançados ou não, esta 

a análise, já que o flautista Raul Costa d’Avila tocou a 

peça apenas um

criar uma concepção própria de interpretação de uma obra não é possível de ser mensurada 

p

Ao ser indagado a respeito de quais seriam os objetivos do professor

 

Creio que seu principal objetivo tenha sido o de instigar o aluno às pe
e aos estudos de possibilidades interpretativas, para que, a p
apresentado, somado e interagido com o que foi pesquisado e es
permita o aluno, com identidade própria, encontrar sua própria concep

etivo da aula em questão foi que o 

 pouco das interpretações já conhecidas da “Partita

V 1013) de Bach e procurasse, a partir da partitu

rópria. 

ento dos dados, tanto esta pesquisadora, quanto o professor e o 

odo geral a respeito dos objetivos da aula em questão. 

pesquisadora não pôde apresentar um

a vez, ao início da aula e também porque uma questão como essa, de o aluno 

por esta pesquisadora. 
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A respo  sido 

alcançados ou não em rem ou 

não alcançados na aula er com 

que ele ouça uma ou ou

Já Raul a aula 

terem sido alcançados ragidos 

com o que foi aprese  

concepção”. 

É importante observar que em se tratando de uma “entrevista de estimulação de 

cordação”, Raul Costa d’Avila, após ler a transcrição da referida aula, que havia sido 

m sua resposta se refere à concepção atual que ele tem da 

terpretação da partita. 

 

 

s características que ele encontra no professor 

ucas Robatto, Raul Costa d’Avila responde: “Preciso; comedido; incentivador e profundo, 

tanto no que diz respeit

Ao utiliz

palavra “incentivador” ; 

quando diz que o professor é “profundo, tanto no 

ento do professor: 

cularmente 
 e 

 questões técnicas em relação às quais o professor é mais rigoroso: 

 

sta do professor Lucas à questão de seus objetivos terem

relação ao Raul foi a seguinte: “Quanto aos meus objetivos se

, nesse caso é muito difícil de estabelecer. O meu objetivo é faz

tra opinião e não fazer com que ele siga uma opinião”. 

Costa d’Avila, tem a seguinte opinião quanto aos objetivos d

ou não: “Com certeza sim, pois as pesquisas e os estudos, inte

ntado e demonstrado, permitiram-me vislumbrar minha mais atual

re

realizada no semestre anterior, e

in

 

7.4.6 Principais características pedagógicas do professor 

 

Ao ser perguntado a respeito da

L

o ao domínio do conteúdo, quanto na sua abordagem”. 

ar as palavras acima, o aluno Raul leva esta pesquisadora a associar a 

 à característica Positividade, encontrada na “Abordagem PONTES”

que diz respeito ao domínio do conteúdo 

quanto à sua abordagem”, o aluno está apontado características do professor relacionadas à 

Técnica Pedagógica Competente. 

Então o aluno segue explicando o comportam

 

Nas questões relacionadas à técnica instrumental, mais parti
naquilo que diz respeito à postura do corpo em geral, respiração
embocadura, ainda que ele tenha seus princípios bem estabelecidos e procure 
transmiti-los aos seus alunos, há uma tendência em permitir maior 
“liberdade” na maneira como os alunos desempenham tais questões. 

 

Acima, o aluno o aluno mostra os pontos de maior flexibilidade do professor. 

Já abaixo, ele aponta as
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Nas questões relacionadas à técnica instrumental, em particular naquilo que 
diz respeito à sonoridade (incluindo dinâmicas); precisão e velocidade nos 
movimentos dos dedos; articulação; afinação e − naturalmente − 
precisão/regularidade rítmica, a tendência é uma maior exigência no 
cumprimento eficiente dessas questões, uma vez que tais questões são vitais 
à técnica instrumental (não desconsiderando as anteriormente apresentadas) 

 

o que diz respeito ao contexto interpretativo, suas concepções musicais têm 
stro e são muito bem apresentadas artística e didaticamente. Ainda que 

possam soar “estranhas” em um primeiro momento, elas se mostram 
eficientes, lógicas, provocativas e, sobretudo, musicais. Cabe salientar que, 
ainda que tenha suas concepções musicais de base sólida, gosta de 

 são criativas (caberia também 
iana’!) e condizentes aos padrões 

estético-musicais do repertório interpretado. 
 

m performance 

instrumental a

 professor de colocar questões e mostra que o professor 

Lucas é um ex m ser um bom 

professor, ou seja, aquele que instiga seu aluno à aprendizagem e não apenas transmite 

conhecimentos. 

 

 

7.5 O aluno lavio (

 

e estão diretamente relacionadas com o resultado musical. É importante 
esclarecer que esse “cumprimento eficiente” não significa que tenha que ser 
seguido um “modelo” ou “padrão” imposto / estabelecido por ele, mas que 
se tenha um “padrão” condizente com as necessidades estético-musicais e 
profissionais. 

Ao analisar a maneira de o professor Lucas lidar com as questões 

interpretativas, o aluno Raul declara: 

 

N
la

“provocações”, sobretudo quando essas
ousadas, talvez mais apimentada, mais ‘ba

Nessa análise acima, o aluno Raul apresenta a Expressividade do professor 

Lucas, bem como a maneira de o mesmo lidar com os aspectos expressivos da execução 

musical realizada por seus alunos. Sloboda (2000) declara que as habilidades e

 serem trabalhadas não devem ser apenas técnicas e motoras. É necessário o 

desenvolvimento no aluno das habilidades interpretativas que gerem diferentes performances 

expressivas de uma mesma peça. 

 Quando o aluno Raul diz que o professor Lucas gosta de “provocações” ele 

está se remetendo à qualidade do

emplo do que Hallam (2006) e Taebel e Coker (1980), afirma

F 2ª aula) 
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Esta é a

pesquisadora observa a

 

 

7.5.1 Transcrição da

 

 

Ao ser chamado, o aluno se coloca ao lado do professor e de frente para os 

seus 

, de Schubert. 

 

 

 

 

 

 
 

! 

 

O aluno responde:  

 

ma sonata. 

 

O professor continua perguntando: 

 

 segunda master class ministrada pelo professor Lucas em que esta 

 participação do aluno Flavio Hamaoka como executante. 

 aula 

colegas e inicia sua aula tocando o in tempo (compasso 124) da 

“Sonata Arpeggione” (D 821)

Ex. 24 – Excertos da “Sonata Arpeggione” (D 821) de Schubert 

 

 

Ao término da execução de um dos movimentos o professor diz: 

 

– Muito bem

E pergunta: 

 

– Qual é a forma dessa obra? 

 

– É a for
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O aluno responde que é um Rondó e fala para os colegas o que sabe a 

respeito da forma Rondó. O professor diz então: 

– É importante você ter uma visão geral da obra porque os 

compositores já pensavam ciclicamente. Ciclicamente 

m gesto bem abrangente) deve 

haver uma coerência muito forte. Isso é bem antigo, começa 

em Haydn. Se você pensava que era só Beethoven que fazia 

 Lá você 

deixou sua voz sair, você cantou. Dessa vez o seu som não 

está saindo todo. Você está preocupado, não sei com o quê. 

e você não 

está entendendo direito o que você está tocando. 

 

 o professor continua: 

– Em primeiro lugar, Schubert era um compositor vital (faz 

 energia), íntimo, e você não 

está levando isso em consideração. Um cara jovem... (pega a 

ura) vamos ver as datas aqui. Bem, ele deveria ter vinte 

e poucos anos quando compôs isto. 

 

 aluno afirma que Schubert tinha na verdade, vinte e quatro anos ao 

enta: 

– E a forma desse movimento que você tocou, qual é? 

 

 

significa pensar na obra como um todo. Da introdução lenta, 

lá atrás, no primeiro movimento, até a última nota do último 

movimento (o professor faz u

isso...  Mas, na verdade é bem anterior e vai aparecer muito 

forte no Romantismo. Uma outra coisa também: No Rondó, 

há certos temas que têm certas características e isso deve ser 

conhecido. Aqui, quando você tocou, estava faltando um 

pouquinho daquilo que você apresentou no Fauré.

Essa sua preocupação, na minha suposição é porqu

E

 

gesto com as mãos indicando

partit

O

compor a peça. E o professor complem
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– E ele era mais novo que Beethoven. E uma outra coisinha 

aqui: ele era um “cara” meio... Não era um “cara” bem 

 com as mãos como se 

estivesse tocando piano)... Mas, hoje em dia alguns 

xe que nada 

contra a corrente e se esconde atrás das pedras. E essa época 

ra a época da restauração. O que significa isso?  

 

O professor o

pergunta: 

 

 

pós alguns segundos de silêncio, ele mesmo responde: 

o, com a fúria republicana, 

instaurando um novo sistema político: A República. Um 

sistema que acabava com as castas, o nobre e o plebeu, e 

comportado. A história transforma ele em um “cara” bem 

comportado ensaiando (faz gesto

musicólogos tentam, por exemplo, demonstrar que Schubert 

era gay e estava envolvido em uma cena meio alternativa de 

Viena por volta de 1820. Um negócio super complicado. E 

essa idéia se apóia nos escritos de Schubert. Depois eu vi 

outra descrição de um outro grande musicólogo falando sobre 

as obras a quatro mãos de Schubert (faz gesto com as mãos 

como se estivesse tocando piano), onde o tempo inteiro há o 

entrelaçamento de mãos. E se sabe que aquilo era para tocar 

com um conde e eles se apresentavam em público tocando as 

mãos um do outro. Enfim, são meio "viagens" mas, esse tipo 

de coisa de alguma maneira está lá. Tem um outro 

musicólogo, não me lembro o nome agora, mas ele realçava o 

lado político de Schubert. Em suas canções, enfim, em todas 

as obras de Schubert que fizeram sucesso na vida dele, e o 

sucesso era muito restrito. Uma delas foi “A Truta”. Por que 

“A Truta” fez sucesso? Porque a truta é um pei

aí, 1820, e

lha para os alunos que estão assistindo a máster class e 

– Alguém sabe o que é isso? 

A

 

– Era a época de Napoleã
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todos eram cidadãos. Beethoven achava isso o máximo 

porque agora todos os homens sãos iguais... Assim a situação 

era a seguinte: Daí volta a Monarquia e depois de haverem 

destroçado tudo, eles teriam que restaurar os regimes 

monárquicos, restaurar o pensamento aristocrático do Século 

XVIII. E depois que o “cara” deixa de ser plebeu e volta a ser 

plebeu fica muito difícil. Então, foi meio “na marra”, 

entendeu?  Então, enfim, esses textos podem ser lidos dessa 

maneira: A truta que se escondeu seria ele, Schubert, 

tentando “ser ele mesmo” apesar daquela censura toda. 

oltando-se para o aluno executante complementa: 

– Enfim, Schubert se presta a esses recursos. Aí você toca a 

coisa bem assim, tudo certinho (faz gestos indicando uma 

pessoa bem comportada). Não era bem assim. O “cara” 

morreu de sífilis. Era um “cara” muito louco. E eu acho que é 

mais ou menos esse ar que está faltando nessa música aí. 

Bem, como que a gente faz isso? Aqui há muita coisa de 

festa, um ritmo muito forte. Mas, para você entender, vamos 

fazer daqui (e aponta para a partitura). Toque só as primeiras 

notas (e canta). 

 

E o professor v

 

 

O aluno toca diversas vezes e o professor o rege e vai corrigindo. Então o 

– Você não está sendo preciso. Você está tentando abstrair a 

orma bem definida, 

antando para o aluno. O aluno volta a tocar, dessa vez demonstrando um 

novo caráter n

pede para ele 

acento e quant

professor diz: 

 

melodia. 

 

Agora o professor pega a partitura e mostra o ritmo de f

c

a sua execução. O professor dá mais algumas explicações e 

tocar de novo. Os dois dialogam a respeito de determinado 

o às diferenças entre edições. O professor fala ainda a respeito 
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do fraseado, ca

O aluno volta

vezes o interro

o professor diz

 

s sinais de 

xpressão e fala a respeito da respiração: 

 

 

O professor c

então diz: 

 

compasso. Se você tocar assim, vai quebrar a 

frase longa. 

a tocar e o professor vai regendo e pedindo para ele voltar 

iversas vezes até que pega sua própria flauta e demonstra. O aluno toca 

novamente e o

 

– Muito bem! 

nta as notas e explica mais um pouco a respeito de expressão. 

 então a tocar. O professor vai regendo o aluno e diversas 

mpe para breves explicações. Em um determinado momento 

: 

– Não, não! Não violente a música dele! Não respire onde 

não se deve respirar. Essa nota aqui, ela não tem função de 

anacruse. Observe que você fez errado aqui (e aponta para a 

partitura). Essa edição que você tem aqui é muito boa, uma 

das coisas mais modernas que existem. 

 

O professor continua a explicar como o aluno deve interpretar o

e

– Quando você for respirar, não respire quebrando assim. 

Você deve respirar assim: 

anta o trecho em questão acentuando o local da respiração e 

– Aqui você pode perceber que a unidade mínima de 

pensamento é o 

 

O aluno volta 

d

 professor diz: 

 

Mais uma vez o aluno volta a tocar e o professor, após algumas sugestões, 

pega a sua flauta e demonstra mais uma vez, parando nos pontos em que ele 

quer que o aluno preste atenção e apontando na partitura. Quando o aluno 

termina, o professor diz: 
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– Entendeu? Essa é a sensação que eu quero. O Romântico é 

vibrante! Imagine uma linha grande (faz um gesto indicando 

a parte superior de um círculo). Quanto mais claro você 

desenhar essa linha, melhor a música vai funcionar. 

 

O professor pe

da peça. Então

 

 tocar, ele diz: 

oca. O que podia escrever ele 

escrevia.  Já em Mozart a gente fica calculando, especulando, 

é um gesto. Aqui o camarada vai lá e põe o acento... Mudou 

muito de Mozart “pra” cá (Schubert). Esse pode ser chamado 

 

O aluno volta a tocar e o professor valoriza os acentos com gestos e falando. 

uando o aluno para, o professor diz: 

 que esse sinal aqui (faz um sinal com o 

indicador e o dedo médio), esse símbolo aqui é um acento 

ue aqui (mostra na partitura) é a cabeça de um 

compasso, independente de onde está, e que as frases são 

recomendações do professor. O professor fala: 

ga a partitura e toca com o aluno, fazendo o acompanhamento 

 canta como deve ser o fraseado e diz: 

– Tudo tem que fluir desse desenho. 

 

O professor Lucas pede que o aluno volte a tocar e continua regendo e 

cantando com ele. Quando o aluno para de

 

– Schubert é muito simples, ele escreve tudo, ou tudo o que 

ele podia escrever na ép

será que é aqui, será que é ali? A dissonância aqui será... Mas 

de um progresso musical. Faça uso desse progresso.  

Q

 

– O mesmo musicólogo que fala que Schubert tinha sido 

politizado fala

que significa q

todas iguais. Toque agora e faça isso: bata o pé sempre que 

tiver um acento. 

 

O aluno toca seguindo as 
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– Aqui começa um outro clima. Ele modula pra que tom? 

de e o professor retifica: 

 

O aluno respon

 

– Não! É “pra” Ré menor. 

– Uma quarta menor. 

 

O professor di

 

 

E o aluno com

 

– Teria que ser uma quarta maior. 

versar a respeito das modulações. O 

rofessor diz: 

 

 

O professor em

modulação e p

volta a tocar. 

toca um trecho da sonata e depois diz: 

 

E pergunta: 

 

– O que é o Ré menor em Lá maior? 

 

O aluno responde:  

 

z então:  

– É sério, “né”? 

plementa: 

 

E professor e aluno continuam a con

p

– Ele saiu bem longe aí, “né”? 

 seguida canta com entusiasmo o trecho que vem a partir da 

ergunta onde o aluno deve respirar. Este aponta na partitura e 

Quando o aluno para de tocar, o professor pega a sua flauta, 

 

– Aí muda completamente!  
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O aluno toca vos 

companhando o aluno. A certa altura o professor diz: 

– Imagine que você está tocando um instrumento de corda. É 

lissando (e o professor imita o 

movimento). 

 aluno volta a tocar e o professor vai regendo e orientando. 

 

– Aqui é “cantabilíssimo”, diz o professor. 

 professor pega sua flauta e toca e depois canta a mesma passagem. Em 

seguida passa 

caras” aqui duelavam. Eles saiam para dar um tiro 

na orelha do outro, cortar o braço do outro. Os estudantes 

 corte na cara. O sujeito entrava em uma 

universidade germânica e levava um corte na cara para 

as atividades dos estudantes, pra mostrar que era 

macho. A cultura era militarista. Todo mundo servia o 

sa música. Não é música 

para salão. Essa violência está lá dentro... 

 a tocar procurando dar à música o caráter indicado pelo 

rofessor. Em determinado momento o professor diz:  

 

– Aqui já é diferente... 

– Isso aí, “pra” sair é “pra” sair com o susto. Schubert não 

 Ele tenta... Isso aí é importante. 

 novamente e o professor canta e faz gestos expressi

a

 

praticamente fazer um g

 

O

 

O

a explicar: 

 

– Esses “

todos tinham um

participar d

exército... Tem essa violência nes

 

O aluno volta

p

 

Flavio volta a tocar. Em determinado momento o professor o interrompe e 

canta o último trecho tocado pelo aluno e diz: 

 

antecipa o que vai acontecer.
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Agora, você não estudou com a intenção musical. Eu vou 

ocê só vai conseguir 

tocar direito a música se você souber primeiro qual é a 

r o problema é a música. Não inverta a coisa 

pensando que são escalas, um arpejo aqui (mostrando a 

. O arpejo está 

aqui só pra ornamentar “pa, pa, pa, pa” (o professor canta e 

o). Esse contraste 

do violento com o sutil é muito estranho quando você vê as 

tro. Esse é o mesmo “cara” que faz um arranjo de 

flores para levar para a tia. Deveria ser muito estranho para 

 

Agora apontan

 

 

O professor so

os acentos e a e dizendo algumas 

alavras. O professor pega então o seu instrumento e demonstra uma 

a a passagem e então 

iz: 

 

– Aqui há uma diferença estúpida de nível na dinâmica. Um 

O professor pe

 

dizer uma coisa agora para vocês (e volta-se para os alunos 

que estão assistindo a máster classe): V

música. Não é estudando a técnica primeiro. Agora, claro que 

você tem que ter técnica para resolver os problemas, mas, 

quem vai cria

partitura da obra que está sendo tocada), não é

faz gestos como se estivesse tocando violin

coisas dessa época. Primeiro o “cara” duelava com o outro, 

furava o ou

os nossos padrões. Você lê a literatura... 

do para a partitura o professor diz: 

– Essas mudanças... Elas são súbitas. 

licita que o aluno toque novamente e vai regendo e marcando 

 dinâmica, entre outros aspectos musicais 

p

determinada passagem solicitando que o aluno a toque diversas vezes. 

Enquanto o aluno toca o professor bate o ritmo e cant

d

degrau e outro degrau (faz o gesto) uma dinâmica de degrau e 

não uma ladeira. 

 

ga sua flauta e toca e então fala novamente: 
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– Obviamente aqui falta a parte do piano. 

ca novamente e continua a falar: 

– Tem um caráter completamente diferente. Não aconteceu 

nada disso nesse movimento até agora... Bem, vamos ficar 

por aqui porque temos que ouvir mais pessoas (e apontando 

para a partitura diz) aí quando volta você já sabe o refrão (vai 

virando as páginas na partitura). De novo mesmo, o que é que 

tem aí? Não tem nada, não é? Isso aqui é acompanhamento, 

tudo igual. Isso aqui também (e toca um pequeno trecho) é 

simples. Bom, agora você já tem as idéias musicais. Agora 

com essas idéias musicais você tem que dar um jeito de usar 

esses pensamentos. 

z uma pergunta para o aluno:  

 

 O professor to

 

 

O professor fa

E o aluno resp

 aluno reponde: 

 

 

 o professor complementa: 

 

– O que a gente fez agora?  

 

onde: 

 

– Nós vimos mais as intenções musicais. 

 

E o professor pergunta novamente:  

 

– Bom, e onde é que você encontrou essas intenções? 

 

O

– No caráter, nas passagens...  

E
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– Você teve um maior conhecimento do contexto da música, 

de onde ela se localiza, da época. Você não precisa conhecer 

 se você souber, mas tem 

compositores que você não vai chegar a conhecer nada da 

 

 aluno ainda faz uma última pergunta a respeito de determinado trecho da 

enta: 

car e então diz: 

 falar: 

 aqui é 

exatamente a coordenação. Muita coisa que você tem que 

r “ta-ra, ta-ca, ta-ca, ta-ca, ta-ca, ta”. Muita coisa assim 

em diferentes registros. Esse exercício (aponta na partitura) é 

 de semicolcheias. Bem, então 

é isso! 

 

 

7.5.2 Ponto de vista da pesquisadora – análise da aula 

a vida pessoal do autor. Ajuda

vida do “cara”, ou muito pouco... Você vê que a música está 

inserida num contexto e dá pra gente entender um pouquinho 

melhor. É isso. Eu percebi que você estava tocando esta 

música assim (faz um movimento horizontal com a mão 

direita), sem realçar significados que estão na música. Essa 

música é extremamente emotiva, e você percebeu como os 

contrastes são assim radicais. Se você vive isso... Isso é 

Romântico, romantismo mesmo. Aquela coisa melada. É isso 

aí. 

O

peça e o professor demonstra na flauta como isso pode soar e com

 

– Há dois harmônicos... 

 

O professor volta a to

 

– Vamos ver como sai isso agora piano. 

 

O professor toca novamente e volta a

 

– Eu acredito que seja problema de dedo. O problema

toca

para quando você tem um fluxo
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Esta aul  aluno 

Raul. Isso se deve, pro duação 

em flauta transversal e, ontade 

para se dedicar mais uestões 

técnicas. 

Durante ar sua 

Expressividade bem c mentos 

expressivos ocorrentes mentos 

expressivos que o pro acento, 

fraseado e locais adeq ular as 

diferentes nuances de interpretação que podem ser utilizadas nessa obra do período romântico. 

Para tanto o professor mostra o contraste entre o enérgico e o sutil, o cantabile súbito que 

aparece a bem 

contrasta a obra e de 

aspectos da vida e personalidade do compositor como uma ponte para que o aluno tenha uma 

idéia de como a obra po sido tocada no período em que foi composta e 

assim utilize tais idéias como subsídios para construir a sua própria interpretação desta sonata 

de Schub

No início da aula o professor e o aluno dialogam a respeito das formas 

musicais, mais especifi  Rondó, um dos movimentos 

que o aluno tocou. A partir desse diálogo o professor articula com o aluno a idéia da coerência 

que o m onsiderando a coerência que esse tipo de 

obra tem ue ter como um todo. 

Quando tão boa 

dessa vez em relação a vez ele 

“deixou sua voz sair”, no está 

parecendo preocupado música. 

Dessa maneira é possív or, que 

permeia toda a aula: Em inado momento, por exemplo, após o aluno tocar o professor 

iz: “É isso. Eu percebi que você estava tocando esta música assim (faz um movimento 

orizontal com a mão direita), sem realçar significados que estão na música”. Em outro 

n ntando abstrair a melodia”. 

a segue de certa maneira a mesma linha da aula ministrada ao

vavelmente ao fato de o aluno Flavio já estar concluindo a gra

 portanto, também nesta aula o professor pôde se sentir mais à v

às questões interpretativas sem precisar se deter muito em q

a aula observada, o professor mais uma vez pôde demonstr

omo a sua capacidade de trabalhar com o seu aluno os ele

 na obra de Schubert, interpretada pelo mesmo. Entre os ele

fessor trabalha com o aluno estão as questões de caráter, 

uados para a respiração, sendo que o professor procura artic

e a dinâmica que em alguns momentos acontece “em degraus”, ou seja, de form

nte. O professor se utiliza da apresentação do contexto histórico d

deria provavelmente ter 

ert. 

camente a respeito da forma Sonata e do

esmo deve ter na interpretação dessa obra, c

 q

o professor comenta que a sonoridade do aluno não estava 

o que ele já tocou em outra aula, dizendo para ele que na outra 

que ele “cantou”, ele faz um diagnóstico: Ele percebe que o alu

ao tocar, provavelmente porque o aluno não entendeu bem a 

el mais uma vez notar a capacidade de Observação do profess

 determ

d

h

mome to ele diz: “Você não está sendo preciso. Você está te
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Aliado ao senso de observação aguçado que o professor Lucas demonstra está a 

a Sensibilidade em perceber e detectar os problemas que ocorrem com o aluno durante a 

aula. Sua sens

maneira simples e divertida com a qual ele descreve os fatos históricos, utilizando 

uma linguagem

Durante essa aula o professor revela sua Técnica competente de ensino e 

consegue resultados no decorrer da aula que 

mica, colocando os acentos em 

locais mais adequados

su

ibilidade musical pode ser observada, bem como sua sensibilidade emocional 

que possibilita ao mesmo compreender o que está se passando com o aluno, como ocorre no 

exemplo acima. 

A Naturalidade do professor nesta aula observada está ainda mais marcante 

devido a 

 totalmente informal. Dessa maneira ele conquista a inteira atenção de seus 

alunos. 

Em uma de suas falas, por exemplo, o professor quer fazer uma ligação entre o 

aluno e a idéia de que a interpretação de um determinado trecho musical deve ser feita de 

maneira mais intensa. Ele então diz: 

 

Enfim, Schubert se presta a esses recursos. Aí você toca a coisa bem assim, 
tudo certinho (faz gestos indicando uma pessoa bem comportada). Não era 
bem assim. O “cara” morreu de sífilis. Era um “cara” muito louco. E eu acho 
que é mais ou menos esse ar que está faltando nessa música aí. 

 

Em um dado momento, bem ao final da aula, o professor se refere a questões 

técnicas quando diz que a dificuldade que o aluno sente em uma determinada passagem é 

apenas uma questão “de dedo” e o incentiva a treinar.  

se refletem na performance do aluno: O aluno 

inicia a aula em questão tocando com pouca expressividade e com uma certa insegurança e ao 

final da aula, após sucessivas explicações e treino junto com o professor, este já está 

compreendendo e transformando em sons, de forma mais sensível, o que o professor ensinou, 

realçando o caráter da música, fazendo os contrastes de dinâ

 e escolhendo com mais cuidado os locais para a respiração, entre 

outros aspectos trabalhados em aula. 

 

 

7.5.3 Ponto de vista do professor – entrevista com o professor Lucas 

 

 

Rejane Harder: Qual o seu principal objetivo para essa aula com o Flavio? 
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ura e aí ele se diferencia do Raul. Na verdade ele só estava tocando 

aquilo

isso em vez de fazer aquela imagem de um compositor “lá em cima”, 

distan

idade, para que Flavio procurasse buscar coisas 

dele, que ele vive, na música de Schubert, porque tem. Então o que eu 

procurei fazer 

um objeto can

Schub rt talve dos 

grandes nom

ânticas, contornos 

melódicos, certos

partitura é importantíssima na música 

erudita, mas, a gente não se basta com ela. Tem que ter muito mais coisas. 

 

 

expectativas para essa aula? 

 

 

minha intenção que ele respondesse, que fizesse alguma coisa. Se fizesse, 

Professor Lucas: Essa aula é muito próxima da do Raul. Aliás, o objetivo é 

o mesmo, ou seja, tirar uma interpretação pré-concebida, no caso do Flavio, 

uma interpretação mais mecânica. Na verdade o Flavio já se baseia demais 

na partit

 que estava escrito na partitura e não se colocava e eu acredito que ele 

deveria ter uma relação com a obra. Eu acredito que essa relação pode ser 

facilitada quando a gente personaliza a obra na figura do compositor. Por 

te, eu fiz questão de chamar Schubert de "cara", como uma estratégia 

para que Flavio ficasse mais próximo de Schubert. Procurei mostrar que os 

dois teriam quase a mesma 

foi chamar a atenção para o contexto e não tratar a obra como 

ônico independente do contexto em que foi criada. No caso, 

z não tivesse a mínima idéia de que ele se tornaria um e

es do romantismo alemão. Ele era mais um compositor 

tentando se virar lá. Hoje em dia se tem a tendência a valorizar certos pontos 

que o tornaram famoso como certas passagens rom

 encadeamentos harmônicos que se tornaram muito 

famosos. Aí fica tudo meio igual. Agora já valorizar esses outros aspectos 

que Schubert também apresentava abre a oportunidade para o aluno 

encontrar um caminho mais individual de se relacionar com a obra, que não 

aquele mais padrão, mais "pasteurizado".    Eu fui um pouco rápido nessa 

aula, na dinâmica, jogando bastante informação assim porque eu estava na 

frente de vários alunos e eu queria passar para esses alunos que não basta ir 

só lá na partitura. É claro que a 

Rejane Harder: E você acredita que o Flavio correspondeu às suas

Professor Lucas: Quanto á saber se funcionou, no momento não era a
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ótimo! Se não fizesse, não era tão importante pra mim naquele momento ali. 

 

 

7.5.4 P

 

 

, 

rincipalmente em relação à intenção musical. 

 

 

7.5.5 Cruzamento dos dados 

 

 

Agora, eu sei que a médio prazo, para o Flavio adianta isso. Aliás, ele é um 

dos alunos que mais procura estudar essas coisas de contexto, de análise. 

Ele é muito aplicado e ele gosta disso. Ele aprendeu a gostar. Inclusive ele 

se formou agora e escreveu uma mensagem muito bonita: "Agradeço ao 

professor Lucas por ele ter exigido de mim aquilo que ele acredita na 

música". Foi interessante isso porque é exatamente o que eu procuro fazer 

com ele. E eu sei que durante o curso eu consegui me comunicar bem com 

ele porque ele entendeu bem. Eu tenho uma certa concepção do que é 

música e eu procurei mostrar pra ele muito dessa concepção. E esse mostrar 

não é uma coisa distanciada, ela envolve comprometimento, inclusive físico. 

A gente tem que entender, quando a gente toca um instrumento, com o 

corpo: saber qual é a pressão necessária para atingir aquela nota lá. E ele faz 

isso, eu faço isso. Então exigir deles, cobrar deles que sintam isso uma vez 

na vida, eu acho que é importante. 

onto de vista do aluno – questionário aplicado com o aluno Flavio 

Rejane Harder: Flavio, para você, quais foram os principais objetivos 

desta aula? 

 

Flavio: Corrigir problemas de interpretação. 

 

Rejane Harder: E você acredita que esses objetivos foram alcançados? 

 

Flavio: Sim, considerando as informações e sugestões dadas por ele

p
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O objetivo principal da aula do professor Lucas acima transcrita, foi, n

squisadora: 

Trabalhar com o seu aluno os elementos expressivos ocorrentes na 
Schubert, interpretada pelo mesmo. Entre os elementos expressivo
professor trabalha com o aluno estão as questões de caráter, acento, f
e locais adequados para a respiração, sendo que o professor procura a
as diferentes nuances de interpretação que podem ser utilizadas nessa obra 
do período romântico. 

 

Ao ser perguntado quanto aos principais objetivos da presente aula, o pr

spondeu: “Essa aula é muito próxima da do Raul. Aliás, o objetivo é o mes

ar uma interpretação pré-concebida, no caso do Flavio, uma interpretaçã

a. Na verdade o Flavio já se baseia demais na partitura”. 

E o professor acrescenta: 

 

Eu acredito que ele dev
relação pode ser facili

o olhar 

desta pe

 

obra de 
s que o 
raseado 
rticular 

ofessor 

Lucas re mo, ou 

seja, tir o mais 

mecânic

eria ter uma relação com a obra. Eu acredito que essa 
tada quando a gente personaliza a obra na figura do 

compositor. Por isso em vez de fazer aquela imagem de um compositor “lá 
em cima”, distante, eu fiz questão de chamar Schubert de "cara", como uma 
estratégia para que Flavio ficasse mais próximo de Schubert. Procurei 

A resposta do aluno em relação aos objetivos que o professor Lucas teve em 

lação a ele na referida aula foi a seguinte: “Corrigir problemas de interpretação”. 

ue esta 

pesquisadora relacionou algumas questões interpretativas que foram trabalhadas em aula. O 

aluno Flavio deu uma resposta sucinta, mas, que foi ao encontro da resposta desta 

pesquisa e interpretação”. 

Já o professor Lucas, também focado em questões interpretativas, foi mais 

específic  a obra” e a 

ficar ma o do compositor, visando uma melhor interpretação musical. 

 sido 

alcançad

s pedagógicas do professor 

mostrar que os dois teriam quase a mesma idade. 
 

re

Efetuando um cruzamento dos dados apresentados é possível verificar q

dora quando este disse: “Corrigir problemas d

o dizendo que procurou levar o aluno a “estabelecer uma relação com

is próxim

Quanto à questão de os objetivos propostos para a referida aula terem

os ou não, o aluno Flavio afirma: 

 

 

7.5.6 Principais característica
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unda aula do aluno Flavio apresentada na presente pesquisa, já foi 

spondida a questão relativa às principais características que ele pôde perceber na atuação 

pedagógica do professo

 

Como esta é a seg

re

r Lucas (p. 234). 
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8 CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DOS ESTUDOS DE CASO 

 

 

Nas aulas observadas e analisadas durante a realização dos três estudos de 

caso, foi colocado um enfoque no aspecto articulatório desenvolvido pelo professor no 

contexto da aula. Estes professores estudados, um de flauta transversal, uma professora de 

piano e um professor de violão, não foram treinados para aplicar a “Abordagem PONTES”, 

estando, portanto, isentos e livres para ministrarem suas aulas, bem como para fazerem as 

suas afirmativas e expressarem as suas opiniões e idéias sobre o assunto. Foi tarefa desta 

pesquisadora relacionar essas afirmativas com o tema focalizado neste trabalho. 

Nas entrevistas, cada professor respondeu a mesma pergunta a respeito de cada 

aula ministrada, a saber: Quais os seus principais objetivos para cada uma das aulas, ou seja, 

que conhecimentos e habilidades no instrumento musical este professor se propôs a articular 

com seu aluno durante a aula em questão? A segunda pergunta se referiu aos objetivos 

propostos pelo professor terem sido alcançados ou não, ou seja, se o professor pôde observar 

algum tipo de sinal de que houve aprendizagem por parte do aluno. Tais perguntas estiveram 

relacionadas à questão de pesquisa: “Como os professores de instrumento escolhidos 

articulam pedagogicamente seus saberes e práticas visando uma aprendizagem musical 

significativa”? 

As mesmas questões foram colocadas para cada um dos alunos, que a partir dos 

seus próprios pontos de vista, sem qualquer conhecimento a respeito da abordagem PONTES, 

procuraram dizer quais objetivos eles perceberam terem sido colocados por seu professor para 

aquela aula e, como segunda questão, eles deveriam responder se acreditavam que esse 

objetivo foi alcançado de alguma maneira, ou seja, se a partir das articulações pedagógicas do 

professor, foi possível alcançar uma aprendizagem significativa. 

Em um cruzamento de dados, ao final de cada aula observada, além da análise 

desta pesquisadora, foram considerados os pontos de vista do professor e o do aluno ao 

responderem as questões propostas.  Durante a entrevista foi ainda solicitado que cada aluno 

citasse as principais características pedagógicas do seu professor, sob seu próprio ponto de 

vista. 

Em relação ao professor Mario Ulloa, as seguintes características pedagógicas 

foram citadas: 
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De acordo com o aluno Rodrigo, 

ue os padrões europeus 
visto que ele estudou na Alemanha e em outros países da Europa. A limpeza 
de som assim como volume e dinâmica precisam ser trabalhados com o 
máximo de detalhes. A peça, ao final de um longo trabalho, deverá estar 
130% perfeita para que em caso de apresentação o aluno apresente pelo 

 esse vínculo 

que o seu prof

no tem estudado o suficiente, 

senvolvimento musical. O interesse pelo novo, as mudanças interpretativas visando 

melhorias na 

sos mentais criativos nos alunos.  Esta sensibilidade artística do professor 

 

O professor Mario é extremamente exigente e seg

menos 100% de segurança ao tocá-la. 
 

Já o aluno Miguel afirma: “Eu vejo que ele sempre procura criar um vínculo 

com o aluno, fora a experiência que ele tem como músico e didática mesmo”. 

A palavra vínculo, usada pelo aluno para expressar o modo pelo qual o 

professor se articula com o aluno e os saberes e conhecimentos que ensina, pode ser usada 

como uma relação com a “Abordagem PONTES”, ou seja, o próprio aluno valora

essor destaca na sua atuação prática. 

Ao falar do professor Mario, o aluno Edgar afirma: 

 

Ele tem diversas características, em cada caso, ele atua de uma maneira 
diferente, desde desconstruir a música para compreensão do aluno sobre a 
obra que está estudando até trabalhar pequenos pedaços, com o objetivo de 
resolver problemas específicos de cada aluno. 

 

Indagado a respeito das características do professor Mario, o aluno Ruan 

declara: 

 

Admiro a dedicação do prof. Mario Ulloa com todos os seus alunos. Uma 
das suas características principais é o interesse pelo novo que está bem 
representada em suas aulas, por exemplo: Não importa se o aluno é calouro 
ou formando, ele propõe mudanças para melhoria da execução musical, 
mesmo que essas mudanças venham comprometer toda a habilidade técnica 
que o aluno possuía, tornando assim mais difícil tocar. Porém, no fim do 
processo, é notável um resultado musical muito mais interessante. Outra das 
suas características principais é o "sensor de estudo". Conforme disse em 
aula, Ele tem a capacidade de ver se o alu
somente olhando nos olhos. Então, esta característica está bastante 
relacionada à cobrança de uma confiança que ele deposita na classe. 

 

Esta excepcional capacidade de observação apontada pelo aluno é bastante 

relevante para este trabalho de olhar sistemático sobre as pontes de conexão com o aluno e 

seu de

execução denotam uma consciência pedagógica e sensibilidade artística para 

articular proces
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Mário Ulloa, a  artística, também faz parte do seu cotidiano 

omo professor de violão, pois ela é aplicada para desenvolver interpretações criativas e 

especiais nos seus alun

preparando-os para se d

Lucas, o

respeito do seu professo

so o faz querer 

a do aluno ele tem uma sugestão certeira 
te resolverá aquele problema. 

Ulloa, o aluno, inclusive descreve como o seu professor estabelece pontes de articulação entre 

o aluno e o conteúdo q

acordo com o aluno, 

buscando ensinar. 

adas em sala de aula, são apresentadas abaixo as afirmações de seus alunos. 

O aluno Lucas declarou: 

 

 

sta capacidade de expressar o que sabe, o que conhece e sente sobre as 

músicas, essa 

lém de ser espelhada na sua vida

c

os, diferenciando-os e destacando-os dentro do contexto onde atuam e 

estacar também em outras situações futuras. 

 último aluno do professor Mario Ulloa a ser entrevistado, afirma a 

r: 

 

Mario Ulloa é um professor muito cuidadoso e muito preocupado com os 
detalhes não só interpretativos, mas também técnicos. Is
extrair do aluno o máximo de aproveitamento e rendimento tanto em sala de 
aula quanto nos estudos diários em casa. Ele se utiliza bastante de "imagens" 
e "alegorias" para tentar tornar mais claro um trecho ou peça musical e eu 
acredito que isso de um modo geral funciona bastante, pois é como se você 
tivesse uma cena na sua cabeça para a qual deve tocar a correspondente 
"trilha sonora". Para cada problem
que se seguida à risca certamen
 

Nas afirmações acima, feitas pelo aluno Lucas a respeito do professor Mario 

ue ele deseja ensinar, se utilizando de “imagens” e “alegorias”, que de 

“funcionam” para que ele consiga aprender o que o professor está 

Em relação às principais características da professora Diana Santiago, 

demonstr

Acesso ao diálogo direto com ela. Ela sempre escuta muito o aluno, observa 
muito o aluno e suas características. E de acordo com as facilidades, 
dificuldades, o que o aluno precisa desenvolver para solidificar o 
conhecimento ou aprender é que ela cria um repertório. Eu adoro também 
porque ela relaciona a música com outras artes também, dá sugestões de 
leitura complementar, de pinturas que podemos relacionar com alguma 
característica da peça musical, cinema. Além de ser maravilhoso quando ela 
vai mostrar a nuances da música quando senta ao piano. 

E

competência técnica excepcional de sentar ao piano e demonstrar na prática as 

nuances expressivas a serem trabalhadas nas peças é valorizada pelo aluno, porque ele sente 

que a professora Diana articula com o seu nível de desenvolvimento e com seus interesses, 

aquilo que ela quer demonstrar para ele.  Ela trabalha próxima aos problemas a serem 

solucionados, de forma que o aluno se anime a resolvê-los e a refletir sobre eles. 
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A aluna Mila, a respeito da professora Diana afirma:  

 

Eu acho que a princípio o que ela tem de mais importante é reconhecer o que 
exatamente o aluno precisa. Ela tem muita facilidade em enxergar qual é o
problema do aluno e tem uma facilidade muito 

 
grande também em mostrar 

problemas do aluno relaciona-se com uma 

característica da “Abordagem PONTES”, ou seja, a Observação cuidadosa do aluno e de seu 

desenvolvimento musi

assunto trabalhado nas 

O aluno 

 

dade. Ela tem 

os esse “equilíbrio” como uma capacidade de manter-se 

atenta e cuidad

bém ser 

relacionado co a por Oliveira na “Abordagem PONTES”, pois para 

que o aluno sinta que é capaz de aprender a tocar o seu instrumento, o professor dosa 

criativamente e de for

ensinamentos ou quest

de demonstrar explicit

inclusive no que ele po

á o alun

r a Técnica 

qual é a solução daquele problema. 
 

Essa “facilidade de enxergar” os 

cal em geral, para absorver e desenvolver os conhecimentos sobre o 

aulas, execuções instrumentais ou mesmo dentro do currículo. 

Vasni, ao falar a respeito da professora Diana afirma: 

A professora Diana se preocupa com o aprendizado do aluno. Ela trabalha 
bastante com a gente o caráter das músicas, a expressivi
bastante equilíbrio e sempre consulta a gente sobre as decisões musicais. Ela 
não impõe nada, ela dialoga e sempre procurar levar o aluno a atingir os 
objetivos das aulas. 

 

Em sua fala, o próprio aluno menciona a palavra “Expressividade” em relação 

à professora Diana. Ele fala do equilíbrio, da atenção e dedicação com que a mesma se 

relaciona com o aluno.  Interpretam

osa em relação ao aluno no sentido de não apresentar reações e atividades que 

possam impedir ou desmotivar a aprendizagem do aluno.  Este aspecto pode tam

m a Positividade apontad

ma equilibrada os seus elogios, as suas críticas, os seus desafios, os 

ionamentos sobre os problemas encontrados nas peças musicais, além 

amente através dos seus atos e postura docente que confia no aluno, 

de aprender para a sua vida profissional. 

o Norberto, ao falar da professora Diana declara: J

 

Ela é uma professora muito atenciosa que gosta de dar aula, a gente percebe 
isso na própria didática dela. E além de todo o conhecimento que ela tem, ela 
sabe transmitir isso ao aluno e ela não tem medo de ensinar ao aluno o que 
ela sabe. Eu acho isso fantástico! 

 

Na declaração do aluno Norberto é possível identificar a Sensibilidade, quando 

o aluno diz que sua professora é atenciosa. É possível também identifica
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Competente d ecimento e a capacidade 

desta professora em transmitir ao aluno o seu conhecimento. A partir da maneira como o 

aluno cita o gosto da p

sabe”, é possível identi

 respe

declaração: 

ento do 
 aulas é 

 que nós mesmos 
consigamos resolver as nossas dificuldades. Uma terceira característica que 
eu destaco é a variedade de exemplos que ele toca para nos fazer entender 

 

Na fala d

pedagógica do mesmo que nós mesmos consigamos resolver as nossas 

dificuldades”, é possível ressaltar a capacidade do professor de articular-se com a zona de 

desenvolvimen

m como não é uma 
competência fácil de desenvolver-se.  Ao longo da sua vida e da carreira 

cular os processos mentais do aluno com o 
assunto em pauta, com os problemas a serem solucionados, com o contexto a 

a professora, quando o aluno cita a didática, o conh

rofessora em dar aula e o fato de ela “não ter medo de transmitir o que 

ficar a Positividade na conduta da professora. 

ito do Professor Lucas Robatto, a aluna Marta faz a seguinte A

 

No que diz respeito às características pedagógicas do professor Lucas, pude 
observar que ele, ao trabalhar uma música conosco, dá muito valor ao 
contexto histórico em que a peça está inserida e qual o pensam
compositor ao escrevê-la. Outra característica importante nas suas
que ele nos faz pensar bastante sobre tudo, fazendo com

algo relacionado às músicas que estamos trabalhando. 

a aluna sobre o professor Lucas Robatto, quando ela ressalta a postura 

 em fazer “com 

to proximal do aluno, em termos de cada assunto a ser solucionado e estudado. 

Esse aspecto e essa excelente competência do professor Lucas Robatto é um bom modelo 

articulatório para outros professores de instrumentos musicais, desde quando na interpretação 

de repertórios de vários estilos e épocas, o músico terá de saber articular-se não somente com 

as obras já estudadas e criticadas por outros intérpretes, mas também terá no futuro de 

articular-se com composições novas, criadas por compositores contemporâneos e também de 

outras culturas do mundo. A capacidade técnica e didática do professor Robatto é também 

ressaltada pela aluna, quando ela menciona que o professor Lucas “dá muito valor ao contexto 

histórico em que a peça está inserida e qual o pensamento do compositor ao escrevê-la”. 

A esse respeito, Oliveira (2008), declara: 

 

Essa capacidade técnica é fundamental no professor, assi

artística, o músico adquire experiência teórica e prática para interpretar 
diversos tipos de repertórios e estilos musicais.  Porém a experiência prática 
e criativa, da capacidade de articular essa experiência artística de vida, esses 
saberes interpretativos, é bastante complexa, pois depende da sua capacidade 
de articular teoria e prática, de arti

ser explorado, sentido, transformado, gerado e comunicado. (Ibid., 2008). 
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Em relação às características do professor Lucas Robatto, o aluno Flavio 

Hamaoka diz: “acredito que a objetividade, a percepção do aluno, a persistência e a crença na 

capacidade do aluno sejam as características principais”. 

A observação feita pelo aluno Flavio a respeito do seu professor, quando 

aponta a objet

 associada à característica Positividade, preconizada pela “Abordagem 

PONTES”. Quando o aluno se refere à percepção que este professor tem do aluno, é possível 

relacionar tal qualidad

“Abordagem PONTES

Analisan

d’Avila declara ser o m

respeito ao domínio do

uanto à declaração do flautista Raul Costa d’Avila a respeito do professor 

Lucas, a profe

 respostas à questão de pesquisa, a 

saber, “Como os professores de instrumento escolhidos articulam pedagogicamente seus 

saberes e práticas visando um

da atuação pedagógica

como os mesmos ar

aprendizagem musical 

 

 

8.1 Caso N.º 1 - Professor Mario Ulloa – Violão 

ividade do mesmo e a “persistência e a crença na capacidade do aluno”, está 

intimamente

e do professor com as características Sensibilidade e Observação da 

”. 

do a atuação pedagógica do professor Lucas Robatto, Raul Costa 

esmo: “Preciso; comedido; incentivador e profundo, tanto no que diz 

 conteúdo, quanto na sua abordagem”. 

Q

ssora Alda Oliveira, em depoimento, afirma que todas essas grandes qualidades 

apontadas pelo aluno do professor Robatto refletem aspectos destacados  na “Abordagem PONTES”, 

ou seja, as palavras “preciso” e “profundo” “articulam-se com o nível de técnica docente do professor 

(Técnica Competente), que significa a capacidade de dosar o ensino e o desafio, de aplicar sua técnica  

“no ponto certo”, ao nível do conhecimento e experiência interpretativa do aluno. As palavras 

“comedido e incentivador” podem ser interpretadas como a Positividade apontada por Oliveira (2001, 

2005 e 2006), como uma das relevantes características do professor articulado e pedagogicamente 

eficiente. 

As características que cada um dos alunos apontou em seus professores foram, 

na presente pesquisa, analisadas sob a perspectiva da “Abordagem PONTES”, tendo sido 

encontradas correlações e exemplos práticos que expressaram qualidades dos professores, que 

são destacadas nas características apresentadas na referida abordagem teórica. 

Serão apresentadas abaixo as principais

a aprendizagem musical significativa?”, através de um resumo 

 de cada um dos professores em sala de aula, o que inclui a maneira 

ticulam os saberes e práticas pedagógicas em função de uma 

significativa por parte dos seus alunos. 
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loa foi possível a esta pesquisadora 

observar que 

pontar ainda como relevantes na atuação pedagógica do professor 

Mario Ulloa a 

. Essa sensibilidade pôde ser 

observada por

sorrindo, tranqüilo, para 

mais em seus instrum

ou o rumo da referida 

 tempo conversando com os mesmos a respeito do preparo emocional e 

a performance pública (HALLAM,1998). Nessa aula, mais uma 

ndo de suas experiências pessoais em 

relação a recitais passados, bem como de experiências de outros alunos que já haviam passado 

 

Assistindo as aulas do professor Mario Ul

o professor realiza constantemente articulações pedagógicas e demonstra 

domínio dos aspectos musicais trabalhados (JUSLIN & PERSSON, 2002; LISBOA et al., 

2005). Essa atuação do professor está intimamente relacionada a uma das características 

apresentadas na abordagem PONTES (OLIVEIRA, 2001): a Técnica Competente. 

Tomando ainda a “Abordagem PONTES” como parâmetro para a avaliação, 

esta pesquisadora pode a

Sensibilidade, a Positividade, Naturalidade, Observação e a Expressividade. 

A Sensibilidade é uma característica marcante, tanto na personalidade do 

professor Mário Ulloa como em sua atuação profissional

 esta pesquisadora em diferentes situações em que o professor ao perceber 

momentos ou situações ótimas para a aprendizagem, utilizou tais momentos para articular 

com os alunos novos ensinamentos. 

Esse tipo de articulação ocorreu de forma especial na aula do aluno Edgar, um 

aluno que chegou à sala de aula apresentando sinais de estresse em relação ao seu recital de 

formatura. O professor se utilizou da situação para trabalhar com esse aluno o controle da 

ansiedade, tão necessário para o aluno que fará sua apresentação pública (HALLAM, 1998). 

Durante esta aula o professor disse para o aluno ter carinho consigo mesmo, para tocar 

se imaginar perante um grande auditório onde ele estaria falando e 

tocando com tranqüilidade. Falou também a respeito do tempo que o mesmo deveria dedicar 

ao estudo das peças diariamente e a respeito da maneira como ele deveria dividir esse tempo 

(HARDER, 2003). Essa atitude do professor de sempre incentivar seus alunos a praticarem 

entos, fornecendo-lhes instruções de como praticar está em 

concordância com a afirmação de Hallam (1997ª) de que existem evidências de que o 

planejamento e organização da prática contribuem para a sua eficácia. 

Em uma outra situação, o professor Ulloa usou de sua Sensibilidade para 

perceber que todo o grupo de alunos que estava assistindo a uma determinada aula estava 

particularmente tenso em relação ao recital que se aproximava e mud

aula para passar um

técnico necessários para um

vez o professor demonstrou sua sensibilidade fala
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por tal situação. A tônica dessa fala foi de que os alunos deveriam fazer do recital um 

omento pessoal único e agradável. 

ser notada 

através da ma

m 

autoritária em 

emonstrada pelo professor Mario Ulloa através das suas 

expressões con

. O professor observa e 

demonstra sua

m

Em outros momentos, durante as aulas, esta pesquisadora ouviu o professor 

Mário se dirigindo a um ou outro aluno com perguntas tais como: “Está confortável?”, “Está 

seguro?”, “Está contente?”, perguntas essas que também são reveladoras da sensibilidade que 

permeia as aulas do professor Mario Ulloa. 

A Naturalidade com que o professor ministra suas aulas pode 

neira equilibrada e tranqüila como fala, conversando com o aluno, buscando 

sempre descobrir caminhos para a performance em parceria com esse aluno (SCHÖN, 2000) 

como dois companheiros de uma mesma profissão e não utilizando uma abordage

um “discurso professor-aluno” (HALLAM, 2006), onde o professor manteria o 

aluno em um plano inferior no qual o mesmo deve apenas ouvir e nunca apresentar suas 

idéias. 

A Positividade – considerada por Bastien (1995) como uma das características 

de um professor bem-sucedido – é d

stantes indicando aprovação quando o aluno consegue alcançar cada uma de 

suas vitórias, sejam estas pequenas ou grandes.  O fato de o professor utilizar o elogio de 

forma equilibrada, como reforço positivo (HALLAM, 1998; 2006) faz com que esse aluno se 

anime a continuar tentando. Um outro fator demonstrativo da positividade do professor é o 

fato de que, por mais que um aluno apresente problemas na execução, entre outros, o 

professor não desanima, utilizando um conjunto de estratégias ou articulações pedagógicas até 

que esse aluno consiga alcançar os objetivos para ele propostos. 

Quanto à sua capacidade de Observação, em sala de aula, o professor Mario 

Ulloa apresenta um perfil de professor que se mantém sempre muito próximo ao aluno 

observando a sua execução em detalhes tais como a maneira como o aluno posiciona cada 

uma de suas mãos e como ele trabalha os dedos nas cordas do violão. O professor observa 

também se o aluno toca algum acorde ou passagem de maneira errada

 aprovação em cada vez que o aluno apresenta uma execução musical que lhe 

seja satisfatória. O senso de observação do professor Mario Ulloa, aliado à sua sensibilidade 

faz com que o mesmo perceba também as reações emocionais do seu aluno durante as aulas.  

O professor Mario é bastante expressivo ao ministrar suas aulas sendo a 

Expressividade uma das características importantes da sua personalidade. Ele sorri e faz 

expressões de alegria e de bom humor. O professor Mario trabalha também com seus alunos 
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os aspectos expressivos da execução musical tais como o fraseado, a dinâmica, o andamento, 

os timbres, entre outros. 

A partir da observação e análise realizada por esta pesquisadora a respeito do 

trabalho pedagógico do professor Mario Ulloa, foi possível concluir que o referido professor 

em suas aulas divide o tempo das mesmas, de maneira aproximadamente equivalente, entre 

suas falas e a execução musical dos alunos. 

Nas aulas do professor Mario Ulloa, além dos aspectos expressivos, são 

trabalhados os aspectos musicais técnicos em proporções relativamente iguais de tempo, 

sendo que em algumas aulas o professor se concentra mais nos aspectos técnicos que nos 

expressivos, e em outras trabalha os aspectos expressivos durante a maior parte da aula. 

 

 

8.2 Caso N.º 2 – Professora Diana Santiago – Piano 

 

Taebel e Coker (1980, p. 250 

–264), ou sej

 

Algumas das maneiras utilizadas pela professora Diana Santiago para efetuar 

suas articulações pedagógicas em função de uma aprendizagem significativa por parte do 

aluno são aqui apontadas: 

Nas aulas da professora Diana, uma característica relevante é a proximidade 

que a mesma mantém com o aluno através de um diálogo constante em que a professora 

sempre faz perguntas e procura ouvir a opinião de seus alunos. Nesta postura da professora 

Diana podem ser encontradas as competências relacionadas por 

a, a “A capacidade do professor em relacionar seus objetivos de aula aos 

interesses e necessidades dos alunos”, o que ocorre na aula da professora Diana, bem como 

“A capacidade do professor em criar uma interação verbal com o aluno a partir das colocações 

e questões feitas pelo mesmo”. Além de a professora Diana estar sempre disposta a responder 

as questões dos seus alunos, ela apresenta também a capacidade de “colocar para o aluno 

questões importantes, que sejam desafiadoras e adequadas ao desenvolvimento do mesmo”. 

Dentre as características que fazem parte da “Abordagem PONTES”, a 

professora Diana apresenta: 

Positividade em lidar com o aluno, conduzindo-o durante a aula a um maior 

conhecimento das obras executadas, bem como dos detalhes técnicos e expressivos da 

performance das mesmas. 
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A Observação da professora Diana se revela quando esta nota e comenta cada 

detalhe após a execução feita pelo aluno: desde uma nota errada, a colocação do pedal a 

posição das m

A professora Diana Santiago trabalha com cada aluno, além de detalhes 

cnicos, a expressividade das obras a serem executadas, lembrando o aluno quanto a executar 

oridade, entre outros 

spectos tais como caráter das obras trabalhadas, os fraseado, os acentos, o gesto musical 

WANWICK, 2003), sempre dentro do estilo musical dessas obras. Ao trabalhar os aspectos 

expressivos da

 

 as aulas diferentes articulações pedagógicas 

ãos ou do ombro do aluno, bem como as questões estilísticas e expressivas. 

A Naturalidade com que a professora Diana conversa com o aluno permite que 

este fique mais à vontade e conseqüentemente mais aberto à aprendizagem dos conceitos e 

habilidades que esta busca transmitir. 

A Técnica Pedagógica Competente da professora Diana é relevante e pode ser 

observada em sua maneira de ministrar as aulas. A Técnica musical da professora Diana é 

revelada quando ela oferece demonstrações musicais aos seus alunos tocando piano com 

maestria. 

té

os contrastes (de dinâmica, de timbre), as articulações, trabalhar a son

a

(S

 obras com seus alunos, a professora se utiliza de metáforas ou analogias como 

no exemplo a seguir em que ela fala com o aluno a respeito da execução de determinada obra: 

 

Pense na água mesmo pra tocar isso. Isso é Veneza, em uma gôndola, um 
fluxo, algo mais marítimo... Ondas... O que comanda é a voz aí. Não é um 
mar revolto também, é só um fluxo. Existe muita água nas músicas, e cada 
música é um tipo diferente, você tem que ver que águas são. 

 

A professora demonstra sua Sensibilidade, tanto emocional, levando em 

consideração as dificuldades e problemas que os alunos apresentam ou relatam durante a aula, 

como a sua sensibilidade musical. Através da sua sensibilidade musical, a professora percebe 

e exige detalhes interpretativos, levando o aluno a estar atento a estes detalhes. 

 

 

8.3 Caso N.º 3 - Professor Lucas Robatto – Flauta Transversal 

 

Nas cinco aulas ministradas pelo professor Lucas Robatto que foram 

observadas, registradas e analisadas por esta pesquisadora foi possível notar, de forma 

marcante, que o referido professor efetua durante
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ou pontes que 

 de 

uma linguagem

izadas pelos mesmos (LEVINSON, 1993; HARDER, 

2003). 

Lucas é a Expressividade. O professor trabalha 

com muito ma

sse conhecimento profundo a respeito da obra, do compositor, período e do instrumento, 

apresentado pelo profe

tarefas de instrução de 

A segun ora considera 

relevantes na atuação do

onstrando seu conhecimento tanto musical como histórico e sua habilidade no 

ento apresentada com maestria, são uma forte característica da sua maneira de ensinar. 

 função do 

ssor Lucas que foram observadas por esta 

a ênfase menor aos aspectos técnicos durante a execução das obras 

pelos alunos, que aos aspectos e

aproximam o aluno dos novos conhecimentos e habilidades a serem adquiridos 

(OLIVEIRA, 2005). 

Em suas aulas o professor se utiliza de analogias e metáforas, bem como

 bastante informal conseguindo despertar o interesse de seus alunos pelos 

conteúdos ministrados e provendo assim subsídios para a construção das diferentes 

interpretações musicais a serem real

Em relação às características PONTES (OLIVEIRA, 2001), a saber: 

Positividade, Observação, Naturalidade, Técnica competente, Expressividade e Sensibilidade, 

a que mais se ressalta nas aulas do professor 

ior ênfase que qualquer outro aspecto, nas cinco aulas observadas, os aspectos 

expressivos (SLOBODA, 2000). Entre os aspectos expressivos trabalhados podemos incluir: 

O caráter das obras, a dinâmica, a sonoridade, os fraseado, os acentos, o gesto musical 

(SWANWICK, 2003) as diferentes articulações com finalidade expressiva, entre outros 

elementos. Nas cinco aulas ministradas pelo professor Lucas, que foram observadas por esta 

pesquisadora, os aspectos históricos das obras executadas, do compositor e do período foram 

também amplamente apresentados em função da expressividade na interpretação musical. 

E

ssor Lucas, é considerado por Schön (2000) como uma das principais 

um professor de instrumento. 

da, a terceira e a quarta características que esta pesquisad

 professor Lucas em sala de aula aparecem durante o estudo de caso 

em um grau aproximado de intensidade sendo elas: A Técnica competente a Naturalidade e a 

Observação. 

A Técnica Competente com a qual o professor Lucas conduz suas aulas, 

dem

instrum

Sua Técnica pedagógica é revelada nas estratégias utilizadas pelo professor em

ensino e aprendizagem. Nas aulas do profe

pesquisadora, foi dada um

xpressivos. Esta pesquisadora aponta como hipótese, que este 

fato tenha ocorrido por terem sido observadas apenas as aulas em formato de master class, 

cuja finalidade não é a solução de problemas técnicos dos alunos, que aparentemente são 
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trabalhados nas aulas individuais, já que os alunos executantes não apresentaram grandes 

dificuldades técnicas durante cada master class observada. 

Como quarta característica, porém não menos relevante que as anteriores, o 

professor Luca

A Naturalidade do professor se revela na maneira com que o mesmo conduz as 

aulas utilizando sempre uma linguagem técnica, porém se aproximando do estilo da 

linguagem mais informal, com gestos e expressões faciais expressivos e exemplos ou 

analogias que aproximam o aluno dos conhecimentos e habilidades a serem aprendidos. 

s demonstra durante as aulas sua capacidade de Observação aguçada. Sendo 

assim, o professor durante as aulas observa cada mínimo movimento dos seus alunos, 

verificando a maneira como o mesmo está tocando e levando em consideração cada aspecto 

da interpretação que o mesmo faz das obras executadas, sempre articulando novas soluções 

para dúvidas e erros. 

A Positividade do professor Lucas está presente em sua maneira ativa e 

confiante de ministrar as aulas. O professor Lucas mais corrige o aluno do que faz elogios, 

porém trabalha sempre demonstrando a convicção de que o mesmo, a partir da aula, estará 

tornando sua performance mais elaborada. 

A Sensibilidade do professor Lucas pode ser percebida, menos no aspecto 

emocional e mais no aspecto musical, sendo que o professor está sempre utilizando sua 

sensibilidade e percepção musical para detectar os pontos fortes e fracos dos seus alunos para 

então trabalhar com os mesmos tais aspectos. 

Em termos da utilização do tempo das aulas, o professor utiliza grande parte 

dele em forma de discurso, porém de um discurso que o mantém próximo aos alunos. 
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9 CONCLU

s de 

instrumento re

serváveis em sala de aula, como através das respostas às entrevistas. A 

pesquisa conte

s professores de instrumento escolhidos articulam 

pedagogicame

am-se mais pelo processo do que simplesmente 

pelos resultado

formações a respeito da realidade da sala de aula das aulas de instrumento, levando-se em 

consideração que para a presente investigação foram estudadas situações consideradas 

“ideais”, pelo fato de as aulas serem ministradas por professores competentes e experientes. 

Além dos Estudos de Caso, foram realizadas também entrevistas de 

estimulação de recordação (Pacheco, 1995) tanto com os professores como com os alunos 

observados, no intuito de “recolher dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, 

permitindo ao investigador desenvolver intuitivamente uma idéia sobre a maneira como os 

sujeitos interpretam aspectos do mundo” (BOGDAN E BIKLEN, 1994, p.134). Além de 

servir como dados complementares para validar as reflexões da pesquisadora, estas entrevistas 

ajudaram a fortalecer a documentação sobre os itens da abordagem PONTES, no que se refere 

aos pontos que esta autora considera relevantes para a formação do professor de música.  

SÃO 

 

 

Esta pesquisa teve como objetivo investigar como os professore

alizam articulações pedagógicas em sala de aula, ou seja, verificar como os 

saberes e práticas observados na atuação dos professores de instrumento escolhidos foram 

articulados pedagogicamente visando uma aprendizagem musical significativa por parte de 

seus alunos. 

A metodologia de pesquisa procurou contemplar a atuação de cada professor, 

tanto nos aspectos ob

mplou também a opinião dos alunos investigados a respeito de suas aulas, bem 

como de seus professores. Observar como os professores realizam as articulações pedagógicas 

em sala de aula foi fundamental para responder a principal questão da presente pesquisa.  As 

respostas à questão de pesquisa: “Como o

nte seus saberes e práticas visando uma aprendizagem musical significativa?”, 

foram encontradas durante o processo de análise e observação dos exemplos colhidos. Esse 

processo investigativo é recorrente na abordagem qualitativa, sendo, pois este um dos motivos 

porque “os investigadores qualitativos interess

s ou produtos” (BOGDAN E BIKLEN, p. 49).  

Os relatos dos casos estudados puderam disponibilizar algumas sólidas 

in
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“Abordagem PONTES”, referencial teórico concebido por Alda Oliveira 

001, 2005, 2006, 2008), que se detém no estudo sistemático das transições e articulações 

d olvidas por professores de música em situações concretas da práxis 

ducativa, foi o principal instrumento através do qual as diferentes articulações pedagógicas 

fetuadas pelos professores foram estudadas. 

Tendo concluído a presente pesquisa, ao verificar a diversidade de informações 

significativas 

ofessor estão relacionadas às 

características

s 

saberes e hab

rico 

adotado na pesquisa, em diversas situações de ensino. Foi possível chegar a essa conclusão 

(2

pe agógicas desenv

e

e

Um dos principais pontos encontrados dentre os resultados deste estudo são as 

relações consistentes entre as características destacadas por Oliveira (2001, 2005, 2006) em 

relação ao professor que se articula de forma eficiente e criativa com os saberes do aluno, o 

contexto e os conhecimentos ensinados, com os dados coletados durante a investigação. 

apreendidas no processo de investigação, esta pesquisadora constatou a 

importância dos dados coletados, por trazerem consigo novos recursos direcionados aos 

professores de instrumento. 

Após a apresentação das conclusões parciais, ou seja, da apresentação de um 

resumo da análise de cada caso estudado, esta pesquisadora conclui que tanto o professor 

Mario Ulloa, quanto a professora Diana Santiago e o professor Lucas Robatto utilizaram 

articulações pedagógicas no decorrer de suas aulas, visando uma aprendizagem efetiva por 

parte dos seus alunos. A maneira como cada professor utilizou essas articulações pedagógicas 

foi apresentada de maneira detalhada na apresentação dos três estudos de caso e de uma 

maneira resumida no capítulo anterior a esta “conclusão”. Esta pesquisadora conclui também 

que as características que cada aluno observou em seu pr

 apresentadas na “Abordagem PONTES”, a saber: Positividade, Observação, 

Naturalidade, Técnica pedagógica, Expressividade e Sensibilidade. 

Como resultados, as análises dos casos estudados mostram diferentes propostas 

de articulações personalizadas e customizadas pelos professores, considerando os novo

ilidades a serem transmitidas aos seus alunos, assim como a realidade do 

contexto artístico, educativo e social dos mesmos. A pesquisa partiu desta conceituação atual, 

ou seja, do ensino customizado, que define um processo metodológico de ensino de música 

(dentro das demais variedades de métodos e abordagens para o referido ensino), que se adapta 

às características pessoais dos aprendentes, aos seus interesses e necessidades pessoais, 

comunitárias e profissionais, assim como também às suas preferências de repertórios, estilos 

artísticos e de aprendizagem, habilidades e talentos específicos. Foi observado, portanto, que 

os professores estudados colocaram em prática os princípios contidos no referencial teó
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devido a uma 

ue a presente pesquisa pode servir como 

contribuição p

 por 

professores in

exto escolar apresentado, estes professores podem encontrar 

subsídios teóri

 pedagogia do ensino de 

instrumentos m

observação sistemática dos professores participantes, enquanto transmitiam aos 

alunos conteúdos, atitudes, valores, habilidades e repertórios voltados a ampliar os horizontes 

de desenvolvimento desses alunos, respeitando a capacidade de expressão musical e artística 

dos mesmos. 

Esta pesquisadora acredita q

ara a formação continuada de educadores musicais na área de instrumento, 

sendo que, a “Abordagem PONTES” poderá tornar-se um elemento complementar a ser 

aplicado em programas de formação de professores, especialmente nas etapas dos estágios 

curriculares, em todos os níveis de desenvolvimento, podendo ser utilizada tanto

iciantes, como pelos professores mais experientes, no sentido de ajudá-los a 

refletir sobre a sua própria vivência como intérpretes e professores. 

A partir da leitura das análises das situações de aula e pontes articulatórias 

observadas dentro do cont

cos e práticos para o desenvolvimento de reflexões sobre suas próprias aulas 

nas diversas realidades. A presente pesquisa poderá contribuir também para o 

desenvolvimento da Educação Musical no que se refere à Educação Musical com foco no 

ensino dos instrumentos musicais em vários níveis. Esta pesquisa poderá também instigar 

novas investigações a respeito do ensino dos diversos instrumentos. Investigações poderão ser 

feitas com outros professores de instrumento, em diferentes contextos acadêmicos e não 

apenas com professores de competência e experiência já comprovadas na academia. A 

presente pesquisa poderá também levar outros pesquisadores a encontrar novos exemplos de 

articulações pedagógicas na prática docente, em diferentes dimensões e com repertórios 

musicais variados, contribuindo assim, para o desenvolvimento da

usicais, através do desenvolvimento de outras reflexões teóricas e abordagens 

para a prática musical sobre o presente tema dentro da realidade brasileira e nos diversos 

contextos socioculturais. As pesquisas sugeridas por esta autora visam contribuir para o 

estabelecimento de um corpo de conhecimento na área de Educação Musical, com ênfase no 

ensino de instrumentos musicais, que poderá no futuro, contribuir para a formação de 

professores que tenham condições de se articular pedagogicamente com mais segurança e 

eficácia em relação às distintas variáveis que se apresentam diante dos diversos contextos do 

seu cotidiano profissional. 
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