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Leandro da Silva Superchinski 

O jeito de tocar de Milton Banana 

Orientador: Prof. Dr. Danilo Ramos 

Resumo 

O objetivo do presente trabalho foi apresentar as principais características performáticas em 

relação ao jeito de tocar do baterista Milton Banana. Procurou-se a estabelecer uma comparação entre a 

maneira pelo qual o baterista em questão executou os dois estilos musicais predominantes ao longo de sua 

carreira: o samba no início dos anos 20 e o samba jazz do final dos anos 50. A metodologia envolveu três 

etapas: seleção de trechos musicais representativos que dessem conta de investigar a problemática da 

pesquisa, transcrições rítmicas desses trechos e análise comparativa da amostra musical selecionada. A 

principal conclusão foi a de que ocorreram mudanças significativas na orquestração pela qual o baterista 

executou seus ritmos ao longo de sua carreira, o que acarretou em uma mudança em relação ao timbre do 

instrumento. 

Palavras-chave: (1) Samba jazz; (2) Milton Banana: (3) Análise da performance. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to present performance features in relation to the way of playing of the 

drummer Milton Banana. The purpose is to establishing a comparison between the way in which this 

drummer executed the two musical styles predominant during his career: the samba from the early 

twenties and samba jazz from the late 50's. The methodology involved three stages: selection of 

representative musical pieces that give account of investigating the research problem, rhythmic 

transcriptions of these excerpts and comparative analysis of the selected musical sample. The main 

conclusion is that there were significant changes in the orchestration by which the drummer performed his 

rhythms throughout his career, which resulted in a change in relation to the timbre of the instrument. 

Keywords: (1) Samba jazz; (2) Milton Banana; (3) Performance analysis. 

 

 

Nicole Manzoni Garcia 

Os elementos interartísticos na obra da compositora brasileira Lycia de Biase Bidart (1910-

1991) 

Orientadora: Profa. Dra. Zélia Chueke. 

No presente trabalho buscou-se analisar a obra Ballet fantasia - Simbolismo e Vivência do Jardim 

Botânico do Rio de Janeiro (1974), da compositora brasileira Lycia Vivaqua de Biase Bidart, pelo viés 

interartístico, relacionando a música registrada na partitura com os elementos visuais descritos pela 

compositora. O método de análise utilizado foi proposto por Sandra Loureiro de Freitas Reis, SAAC - 

Sistema de análise da arte comparada (2001), buscando acessar como a compositora estabeleceu a relação 

entre a tais elementos. A escolha do Ballet e das danças analisadas, Jogos de luz e sombra e Pintores, foi 

feita a partir da aplicabilidade do método escolhido. A defasagem do estudo sobre mulheres compositoras 

no meio acadêmico motivaram a escolha da peça, que será analisada interartisticamente com o objetivo de 

acessar o processo criativo dos trechos escolhidos. A título de contextualização, serão introduzidos os 

catálogos do Itamaraty, onde constam as obras da compositora, e sua biografia. O fato de que o tema e o 

período histórico são muito recentes justifica parcialmente a falta de material bibliográfico; por este 

motivo, para tais contextualizações foi utilizada a pesquisa documental. 

Palavras-chaves: compositora brasileira; análise musical; interartes; ballet. 

 

 



Guilherme Werner Junkes 

Atuação profissional dos egressos do curso de Licenciatura em Música pela Universidade 

Federal do Paraná 

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Gabriel Ballande Romanelli 

Atualmente, o mercado de trabalho, graças aos constantes avanços tecnológicos e às próprias 

mudanças sofridas pela sociedade, têm se mostrado dinâmico e bastante diversificado, fato que se 

estende, inclusive, para o educador musical. Neste sentido, buscou-se verificar com a presente pesquisa 

quais são as áreas de atuação profissional em que os professores de música exercitam sua profissão após a 

graduação. Tal investigação tem se mostrado importante para as discussões sobre o mercado de trabalho 

para o músico-educador. Buscou-se verificar em quais áreas de atuação estão os profissionais egressos do 

curso de Licenciatura em Música da UFPR, que tenham se formado entre os anos de 2005 a 2017. Para 

tanto, foi realizado um survey com 27 pessoas através questionário autoaplicáveis enviados por e-mail, 

caracterizando uma amostra probabilística simples. Além do questionário, foram realizadas entrevistas 

semiestruturadas com três dos respondentes. Os resultados mostraram uma grande variedade na atuação 

profissional dos educadores musicais e suas relações de trabalho, bem como idiossincrasias do mercado 

de trabalho da educação musical. 

Palavras-chave: educação musical, mercado de trabalho, formação docente. 

ABSTRACT 

Nowadays, the labor market, thanks to constant technological advances and the changes 

undergone by society, has unfold as dynamic and very diversified, a fact that applies even to the musical 

educator. In this sense, we sought to verify with the present research which areas of professional 

performance are practiced by music teachers after graduation. Such research has proved to be important 

for labor-market discussions for the musician-educator. It was sought to verify in which areas of action 

are the professionals who graduated from the Graduation in Music at UFPR, between the years 2005 and 

2017. For this purpose, a survey was conducted with 27 people through a self-administered questionnaire 

sent by e-mail, featuring a simple probabilistic sample. In addition to the questionnaire, semi-structured 

interviews were conducted with three of the respondents. The results showed a great variety in the 

professional performance of musical educators and their working relationships, as well as idiosyncrasies 

of the music education labor market. 

Keywords: musical education, labor market, teacher education. 

 

 

 

Nathaly Karmel de Oliveira Fernandes 

O papel da educação musical na formação de seminaristas na cidade de Curitiba 

Orientador: Prof. Dr. Guilherme Romanelli. 

Este trabalho apresenta um estudo sobre o papel da educação musical em um seminário, ambiente 

destinado à formação presbiteral, na cidade de Curitiba. O intuito é questionar: a educação musical 

contribui para a formação dos seminaristas? Pois ela está presente em diferentes dimensões formativas. O 

objetivo geral é evidenciar as contribuições da formação musical para a formação dos presbiteral e os 

objetivos específicos são: levantar dados sobre a presença da música na formação religiosa, apresentar o 

itinerário formativo dos seminaristas, relacionar a educação musical à formação integral humana e 

verificar a visão dos seminaristas e de seus formadores sobre o papel da música nessa formação. Serão 

realizadas pesquisas bibliográficas nas áreas do desenvolvimento humano, da psicologia musical, das 

funções da música, da motivação, da música religiosa, além de um estudo empírico de levantamento de 

dados (survey). 

Palavras-chave: educação musical, formação presbiteral, música religiosa, seminário, 

desenvolvimento humano. 

ABSTRACT 

This work presents a study about the role of musical education in a seminary, the environment for 

presbyteral formation, in the city of Curitiba. The intent is to question: the musical education contributes 



to the seminarians formation? For it is present in different formative dimensions. The overall objective is 

to evince the contributions of the musical formation for the formation of the presbyteral and the specific 

objectives are: to gather data on the presence of music in the religious formation, present the formative 

itinerary of the seminarians, to relate musical education to the human integral formation and to verify the 

view of seminarians and their mentors on the role of music in this formation. Bibliographic research will 

be performed in the areas of human development, music psychology, music functions, motivation, 

religious music, as well as an empirical study of data collection (survey). 

Keywords: musical education, presbyteral formation, religious music, seminary, human 

development. 

 

 

 

Luana Mayara Lemos Muraski 

O desenvolvimento de competências nos participantes da Amplificar Empresa Júnior - 

UFPR a partir dos três pilares de aprendizado das empresas juniores: projetos, gestão e 

empreendedorismo 

Orientador: Prof. Dr. Francisco G. Azevedo 

 

A empresa júnior oferece aos seus alunos membros uma oportunidade de vivência empresarial, 

contato com o mercado de trabalho e desenvolvimento de uma cultura empreendedora. Entretanto, existe 

uma carência de pesquisas teóricas sobre a aplicação e o benefício disso ao universitário de música. 

Sabendo que as empresas juniores estão fundadas nos pilares de aprendizado por gestão, por projetos e 

pelo empreendedorismo, a justificativa para a presente pesquisa é verificar de que forma se dá esse 

desenvolvimento nas empresas da área da música. Para mensurar esse constructo, foi utilizado como base 

o desenvolvimento de competências musicais, competências extra- musicais e a relação que pode ser 

estabelecida entre o empresário júnior de música e o empreendedor cultural; além disso, buscou-se 

reconhecer quais são as aplicações dessas competências na vida profissional dos participantes. A pesquisa 

tem como base um questionário aplicado a alunos que participaram da Amplificar Empresa Júnior, a 

empresa júnior dos cursos de música da Universidade Federal do Paraná. 

Palavras-chave: empresa júnior, competências, empreendedorismo cultural. 

ABSTRACT 

The junior enterprise offers to its members an opportunity of business experience, contact with 

the market and development of an entrepreneurial culture. However, there is a lack of theoretical research 

on the application and benefít of this to the undergraduate music student. Considering that junior 

enterprises are based on the pillars of leaming by management, projects and entrepreneurship, the purpose 

of this research is to verify how this development takes place in the music junior enterprises. To measure 

this construct, the development of musical skills, extra - musical skills and the relation that can be 

established between the junior music entrepreneur and the cultural entrepreneur was used as the basis; 

moreover, an attempt was made to recognize which is the application of this development in the 

professional life of the participants. The research uses as base a questionnaire applied to students who 

participated in Amplificar Empresa Júnior, the junior enterprise associated with the music school of the 

Universidade Federal do Paraná. 

Keywords: junior enterprise, skills, cultural entrepreneurship. 

 

 

Gabriel Louro Palomero Saber 

Um memorial sobre Disparates: três pequenos movimentos sinfônicos sobre as gravuras de 

Francisco Goya 

RESUMO 



A peça Disparates: três pequenos movimentos sinfônicos sobre as gravuras de Francisco Goya foi 

composta entre o verão e o inverno do ano de 2018, utilizando como material 15 gravuras de Los 

disparates, uma coleção de 22 quadros de Francisco Goya (1746 - 1828). Estas gravuras de caráter 

extravagante, absurdo e ilógico foram utilizadas como material para compor a obra que será abordada. 

Este memorial tem objetivo de esclarecer escolhas musicais e extra-musicais tomadas na sua concepção e 

composição, como a criação de temas, instrumentação, concepção da forma, entre outros. Há também 

neste trabalho uma contextualização histórica sobre a representação e intersemiótica na música. 

ABSTRACT 

The musical piece Disparates: três pequenos movimentos sinfônicos sobre as gravuras de 

Francisco Goya was composed in the fírst half of 2018, using as material 15 etchings of Los disparates a 

collection of 22 pictures made by Francisco Goya (1746 - 1828). These etchings, which are of 

extravagant, absurd and illogical character, were used as inspiration materials to compose this piece. This 

memorial’s goal is to clarify the musical and extra-musical choices taken in this piece’s conception and 

composition, such as theme creation, instrumentation, form conception among others. There is also in this 

paper a historical contextualization of representation and intersemiotic in music. 

 

 

Pedro Henrique Morcelli de Castro 

A Música Evangélica na Contemporaneidade: O worship como prática que mudou a forma 

de se fazer música dentro dos cultos. 

Orientador: Prof. Dr. Edwin Pitre-Vásquez 

RESUMO 

Ao longo dos séculos, a música evangélica foi moldada conforme o contexto ao qual esteve 

vinculada. Isso fez com que durante sua história, com o aumento populacional e o aumento da demanda 

de conteúdos, a música de dentro e de fora da igreja acompanhasse o processo de desenvolvimento da 

indústria e da cultura de massa (Adorno, 1978). A música é um elemento fundamental da liturgia e da 

pregação da fé cristã. Dentro das igrejas evangélicas tem uma função de conexão (Merriam, 1964), pois 

liga a mensagem bíblica à prática religiosa. A arte no âmbito religioso busca preservar o caráter teológico, 

ao mesmo tempo que explora a liberdade na forma. Esse estudo busca compreender, através de um 

panorama histórico e social, o fenômeno do aumento da comercialização das músicas evangélicas na 

contemporaneidade através da prática do worship, analisando os impactos desse fenômeno na indústria da 

música (Herschmann, 2010) e entendendo a consequência desse fenômeno para a criação, produção e 

distribuição dos conteúdos evangélicos, que estão em plena ascensão (Garcia-Canclini, 2008), dentro das 

comunidades de prática (Wenger, 2008). Além disso, este trabalho explora ferramentas tecnológicas 

derivadas do processo do worship e seu uso nesta comunidade de prática. 

Palavras-chave: Música evangélica, Worship, Etnomusicologia, Indústria da Música, 

Comunidades de Prática. 

ABSTRACT 

During centuries, evangelical music was molded according to the context in which it was inserted 

in. This made that during its history, with the population increase and the increase of content demand, 

music inside and outside the church accompany the process of industry development and mass culture 

(Adorno, 1978). Music is a fundamental element of liturgy and the preaching of the Christian faith. Inside 

the evangelical churches it has a connection function (Merriam, 1964), because it connects the bible 

message to the religious practice. The art on the religious scope seeks to preserve the theological 

character, at the same time that explores the freedom in the form. This study seeks to understand, through 

a historical and social panorama, the phenomenon of commercializing evangelical cotemporary songs 

through the practice of worship, analyzing the impacts of this phenomenon in the music industry 

(Herschmann, 2010) and understanding the consequence of this phenomenon to the creation, production 

and distribution of evangelical con- tents, that are in full ascension (Garcia-Canclini, 2008), inside of the 

communities of practice (Wenger, 2008). In addition, this work explores technology tools derived from 

the worship process and its use in the community of practice. 



Keywords: Evangelical music, Worship, Ethnomusicology, Music Industry, Communi¬ties of 

Practice. 

 

 

Bruna Karoline de Oliveira Gomes 

O ensino de piano elementar para crianças em Curitiba: uma análise das abordagens 

motivacionais 

Orientadora: Prof. Drª Rosane Cardoso de Araújo 

RESUMO 

Há práticas variadas no que se refere ao ensino de um instrumento musical, com estruturas e 

objetivos distintos a fim de conduzir o aluno em seu aprendizado. Assim, questiona-se: a forma como os 

professores de piano estruturam suas aulas objetiva ao desenvolvimento da musicalidade da criança 

iniciante no piano (sem musicalização prévia) e leva em consideração seu contexto? Além da condução 

didática, um componente relevante para a aprendizagem é a motivação. O objetivo geral desta pesquisa 

foi verificar abordagens motivacionais e didáticas utilizadas por um grupo de professores de iniciação ao 

piano, tendo como referencial o modelo C(L)A(S)P de Swanwick. Os objetivos específicos consistiram 

em analisar a opinião dos professores sobre o uso de estratégias motivacionais; e verificar as opções 

metodológicas utilizadas no ensino instrumental. Assim, foi realizado um estudo de levantamento 

(survey), com dez professores de iniciação ao piano em Curitiba, por meio de um questionário. Concluiu-

se que a realidade atual tem considerado as necessidades específicas de cada aluno, como contexto e 

idade. A maioria dos professores entrevistados preocupa-se em motivar os alunos por meio de diversas 

estratégias. 

Palavras-chave: ensino de piano, motivação, CLASP, pedagogia pianística, musicalidade. 

ABSTRACT 

There are various practices regarding the teaching of a musical instrument, with different 

structures and objectives in order to lead the student in his/her learning. Thus, the question is: how do the 

piano teachers structure their lessons aimed at the development of the musicality of the beginner child on 

the piano (without previous musicalization) and take into consideration its context? In addition to didactic 

conduction, a relevant component to learning is motivation, The general objective of this study was to 

verify motivational and didactic approaches used by a group of teachers of piano initiation, with the 

reference model C(L)A(S)P of Swanwick. The specific objectives consisted in analyzing the opinion of 

teachers about the use of motivational strategies; and to verify the methodological options used in 

instrumental teaching. Thus, a survey was carried out, with ten teachers of piano initiation in Curitiba, 

through a questionnaire. It was concluded that the current reality has considered the specific needs of each 

student, such as context and age. Most of the teachers interviewed are concerned about motivating 

students through various strategies. 

Keywords: piano teaching, motivation, CLASP, pianistic pedagogy, musicality. 

 

 

Matheus Fellipe Reguta 

O maestro Léo Kessler em Curitiba: Da Companhia Alemã de Operetas à fundação do 

Conservatório de Música do Paraná (1911-1916) 

Orientador: Prof. Dr. Álvaro Carlini 

RESUMO 

Em 1911, o músico suíço Léo Kessler (1882 - 1924) fixou moradia em Curitiba, Estado do 

Paraná. Kessler inseriu-se na vida artística da capital paranaense de maneira intensa, atuando como 

maestro, instrumentista, professor, crítico de música e compositor. Sua atuação resultou na criação de 

instituições e na realização de eventos que podem ser vistos como marcos fundadores de uma maior 

profissionalização da música no Paraná. O objetivo deste trabalho é estudar a presença de Léo Kessler em 

Curitiba no período compreendido entre os anos de 1911 e 1916. Para tanto, enfatizou-se a pesquisa em 



fontes do período em questão, constantes de acervos públicos em formato digital, como é o caso da 

Hemeroteca Digital Brasileira. As informações coletadas foram relacionadas com bibliografia das áreas 

de história social, musicologia histórica e sociologia. Foi dada especial atenção ao ensaio teórico de 

Norbert Elias sobre as relações estabelecidos-outsiders. Buscou-se com isto um aprofundamento na 

compreensão das relações entre Kessler, imigrante, e a sociedade já estabelecida em Curitiba, bem como 

das contribuições de Kessler para o desenvolvimento do meio musical da cidade. Pretende-se assim 

reinserir a figura de Kessler na história da música do Paraná, estabelecendo critérios teóricos 

historiográficos consistentes e possibilitando abordagem acadêmica adequada. 

Palavras-chave: Léo Kessler; História da Música do Paraná; Musicologia histórica no Brasil 

ABSTRACT 

In 1911, Swiss musician Léo Kessler (1882 - 1924) moved to Curitiba, in Brazilian Paraná State. 

Kessler became part of the local artistic circles, working as conductor, pianist, music teacher, music critic 

and composer. He was responsible for the creation of several institutions and realization of musical events 

that can be seen as landmarks in the process of professionalization of music in Paraná. The aim of this 

study is to analyse Léo Kessler’s presence in Curitiba in the period between 1911 and 1916. Research was 

focused in sources from the period that were publicly available in digital format, such as the Hemeroteca 

Digital Brasileira. Collected data was related to bibliography from social history, historical musicology 

and sociology fields. Special attention was given to Norbert Elias’ essay on insiders-outsiders relations. 

This was done in order to deepen the understanding of the relations between Kessler, as immigrant, and 

the establishment of Curitiba, as well as Kessler’s contributions to the development of the city’s musical 

scene. It is this way intended to reinsert Kessler as a key figure in the history of music in Parana, 

establishing consistent historiographical criteria and opening more possibilities for further research in the 

field. 

Keywords: Léo Kessler; History of Music in Parana; Historical musicology in Brazil 

 

 

Daniel Francisco Chomiak 

A aprendizagem musical rítmica a partir do método O passo: uma experiência educativa 

com um grupo coral 

Orientadora: ProfL Dra. Rosane Cardoso de Araújo 

Co-orientador: Prof. Ms. Jean Felipe Pscheidt 

Resumo 

O presente trabalho tem como tema a aprendizagem musical rítmica, com participantes de um 

grupo coral, a partir da utilização do método O Passo, de Lucas Ciavatta. Busca-se responder a seguinte 

questão: a utilização do método O Passo pode contribuir para a aprendizagem rítmica de participantes de 

um grupo coral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba/PR? O objetivo geral 

deste trabalho é analisar a aprendizagem rítmica de participantes de um grupo coral a partir da utilização 

do método O Passo. Como específicos: (a) explorar pedagogicamente uma experiência de ensino 

utilizando o método O passo e (b) avaliai' a aprendizagem rítmica dos participantes a partir das atividades 

desenvolvidas. A metodologia inclui as abordagens qualitativa e quantitativa em um modelo de pesquisa 

quase-experimental. Participaram da pesquisa 16 coralistas. Os resultados indicam que, após a aplicação 

do método O Passo, os participantes obtiveram uma melhora na aprendizagem rítmica, facilitando 

execução de partes específicas do repertório executado. 

Palavras-chave: Aprendizagem rítmica; método O Passo', Canto coral. 

ABSTRACT 

The subject of this work is the rhythmic musical learning of participants from a choral group, 

using the method O Passo, by Lucas Ciavatta. The following question is answered: can the use of the O 

Passo method contribute to the rhythmic learning of participants from a choral group of the Universidade 

Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR), Curitiba / PR? The general objective of this work is to analyze 

the rhythmic learning of participants of a chorai group using the O Passo method. As specific: (a) 

pedagogically explore a teaching experience using the O Passo method and (b) evaluate participants' 



rhythmic learning from the activities developed. The methodology includes qualitative and quantitative 

approaches in a quasi-experimental research model. Sixteen choristers participated in the research. The 

results indicate that after the application of the O Passo method, the participants obtained an improvement 

in rhythmic learning, facilitating the execution of specific parts of the repertoire performed. 

Keywords: Rhythmic learning: O Passo method; Choral singing. 

 

 

Lucas Schroeder Rossi 

Técnicas de microfonação de bateria acústica 

Orientador: Prof. Dr. Hugo de Souza Melo. 

Bateristas nem sempre detêm o conhecimento técnico sobre como captar o seu instrumento, 

podendo cometer equívocos e dificultar o trabalho do técnico de som em um contexto de gravação, Este 

trabalho pesquisa quais são as técnicas mais eficazes para microfonação de bateria acústica em estúdio. 

Explica o tipo e posicionamento de cada microfone empregado, a física das peças de percussão e a 

acústica ambiente que afetam a captação do instrumento. Inclui amostras gravadas utilizando diferentes 

técnicas de microfonação e compara os resultados usando softwares específicos para analisar o áudio. 

Como não há muitas publicações científicas a respeito do tema, este trabalho sugere, com base nos 

resultados alcançados, os processos que demonstram mais fidelidade na captação e também apresenta 

uma entrevista sobre esse tema com um produtor local renomado, questionando quais são as técnicas mais 

eficazes e as maiores dificuldades encontradas no contexto de captação da bateria. 

Palavras-chave: técnicas, microfonação, bateria, acústica, gravação. 

ABSTRACT 

Drummers do not always have the technical knowledge on how to pick up their instrument, 

possibly committing mistakes and making the sound engineers job difficult in a recording context. This 

work investigates the most effective recording techniques for acoustic drum set in studio. It explains the 

type and position of each microphone used, the physics of the percussion pieces and the acoustics of the 

ambient that affect the capture of the instrument. It includes recorded samples using different microphone 

techniques and compares the results using specific software to analyze the audio. As there are not many 

scientific publications on the subject, this paper suggests, based on the results achieved, the processes that 

demonstrate more fidelity in the capture and presents an interview on this topic with a renowned local 

producer, questioning which are the most effective techniques and the greatest difficulties encountered in 

the context of recording and picking up acoustic drum set. 

Keywords: microphone, techniques, acoustic, drum, recording. 

 

 

Jessica Waltrick da Silva 

I love rock and roll: como as canções de rock feitas por mulheres são recebidas pelo público 

em comparação às canções feitas por homens 

Orientador: Professor Francisco Azevedo. 

RESUMO 

Historicamente pode-se verificar que apesar de haver diversos artistas e grupos musicais 

formados por pessoas tanto do gênero feminino quanto masculino, é menos comum vermos mulheres na 

música rock. Por que as mulheres não estão tão presentes quanto os homens na música rock? O objetivo 

geral da pesquisa foi constatar a disparidade em níveis de venda entre mulheres e homens no rock, 

comparando também com os resultados de vendas da música pop, por meio da coleta e cruzamento de 

dados, relacionando-os com seus contextos histórico-sociais. Justifica-se a escolha desse assunto por 

contribuir para uma discussão mais embasada e melhor argumentada sobre o tema. Para o 

desenvolvimento da pesquisa foi utilizado o método descritivo, que se refere a descrever e estimar as 

características de determinado grupo, no caso, o grupo das mulheres na música. Também foi empregado o 

método de registro de arquivos, utilizando como ferramenta a plataforma da Billboard, que aponta os 



artistas que ficaram no topo de vendas em cada ano e separando-os por gênero e estilo. Por meio desta 

pesquisa foi possível constatar que há muita disparidade nos resultados de vendas entre homens e 

mulheres no rock e também na música pop. 

Palavras-chave: mulheres no rock; sexismo e música; recepção do público. 

ABSTRACT 

Historically it can be verified that although there are several artists and musical groups formed by 

people of the feminine and masculine gender, it is less common to see women in rock music. Why 

women are not as present as men in rock music? The objective of the research was to verify the disparity 

in sales leveis between women and men in rock, also comparing the results of pop music sales through the 

collection and cross-referencing of data, relating them to their historical-social contexts. The choice of 

this subject is justified because it contributes to a more informed and better argued discussion on the 

subject. For the development of the research was used the descriptive method, which refers to describe 

and estimate the characteristics of a particular group, in this case, the group of women in music. The 

method of recording files was also used, using as a tool the platform of Billboard, which points to the 

artists who have been at the top of sales each year and separating them by gender and style. Through this 

research it was possible to verify that there is a great disparity in the sales results between men and 

women in rock and also in pop music. 

Keywords: women in rock; sexism and music; reception of the public. 

 

 

Antonio Rogério Spoladore Hurtado 

Gesto e figuras: estratégias composicionais para a peça Aurora no pôr do sol 

Orientadora: Profª Drª Roseane Yampolschi 

RESUMO 

A finalidade deste trabalho é a criação de minha peça, Aurora no pôr do sol, para flauta, clarone e 

vibrafone, apoiada, em boa parte, em uma experiência artística que engloba e integra o gesto e a figura 

musical no processo composicional em questão. De modo complementar, a revisão bibliográfica realizada 

sobre as noções de gesto e figura colabora para atualizar esta pesquisa e ao mesmo tempo gera questões 

que servem para ampliar a minha percepção sobre elas no contexto da criação musical. A ideia de figura, 

compreendida pelo compositor italiano Salvatore Sciarrino como modo de dar sentido à escuta, propiciou 

meios para a concretização dos gestos musicais e a sua organização no tempo. A noção de gesto, por sua 

vez, por ser mais complexa, envolveu a pesquisa de diversos pesquisadores e compositores que 

contribuíram, cada um com as suas ideias, para dar sentido ao termo, no contexto desse trabalho. Esses 

estudos teóricos realizados serviram, também, para apoiar as reflexões sobre a peça realizada, em que 

aquelas noções, figura e gesto, apresentam papéis centrais e complementares, ao mesmo tempo, no 

processo composicional. 

Palavras-chave: gesto, figuras, processo composicional. 

ABSTRACT 

The aim of this work is to compose Aurora no pôr do sol, for flute, bass clarinet and vibraphone, 

supported, in large part, by an artistic experience that includes and integrates gestures and musical figures 

in the compositional process. In addition, the bibliography on the notions of gesture and figure 

collaborates to update this research and, at the same time, raises questions that serve to broaden their 

perception in the context of musical creation. The ideia of figure, as expressed by the Italian composer 

Salvatore Sciarrino, is a way of giving meaning to listening, provided means for the concretization of 

gestures and their organization in time. The notion of gesture, in turn, is more complex, involved the 

research of several researchers and composers who contributed, each with their own ideas to give 

meaning to the term. These theoretical studies also served to support the reflections on the piece 

composed, in which these notions, figure and gesture, present central and complementary roles at the 

same time. 

Keywords: gesture, figures, compositional process. 

 



 

Diego Nunes dos Santos 

Métodos utilizados nos processos de composição e produção de hits mundiais das últimas 

duas décadas: um legado da Cheiron Studios 

Orientador: Professor Dr. Maurício Dottori 

RESUMO 

Desde a década de 1990 novos métodos de composição e produção de hits vêm surgindo com a 

colaboração dos suecos Denniz PoP e Max Martin. Dentro da Cheiron Studios eles deram início a esses 

métodos que até hoje funcionam como as fórmulas de sucesso e são responsáveis por dezenas de músicas 

que chegam ao topo das paradas, tornando artistas conhecidos mundialmente. Esta pesquisa tem um 

caráter de memorial descritivo, na qual as técnicas utilizadas pelos suecos foram levantadas e a partir 

destes dados realizei a produção e composição de uma canção utilizando os métodos detalhados e então 

apresento a descrição passo a passo das etapas de criação de um hit seguindo esses modelos. 

Palavras-chave: criação musical, hits, produção, composição, sucesso. 

ABSTRACT 

New methods of hit composition and production have been arising with the collaboration between 

the Swedish Denniz PoP and Max Martin since the 90s. Inside Cheiron Studios, they initiated these 

methods that have worked as success formulas up to now and they are responsible for dozens of songs 

that get to the top of the charts, letting the artists to be known wide world. This research is based on a 

descriptive memorial model, in which the technics used by the Swedish producers are collected and as 

from these data I did the production and composition of a song using the detailed methods and then I 

present the step-by-step description of the phases of a hit creation following these models. 

Keywords: music creation, hits, production, composition, success. 

 

 

Marilia Silva Pereira 

20158819 

Uma investigação sobre a prática docente do professor que ensina música para idosos, sob a 

perspectiva da motivação. 

Orientadora : Rosane Cardoso de Araújo 

Coorientadora: Dayane Battisti 

RESUMO 

Um público crescente da educação musical é o idoso. O idoso tem uma peculiaridade a ser 

estudada, uma vez que já vivenciaram muitas experiências musicais e extramusicais ao longo de suas 

vidas e, na maioria das vezes, se distanciaram do ambiente de aprendizagem formal há algum tempo. As 

perguntas em que baseiam essa pesquisa são: como o professor que trabalha com educação musical de 

idosos organiza suas aulas para esta população específica? Como este profissional fomenta a motivação 

em suas aulas com idosos? Assim, a pesquisa tem como o objetivo geral investigar as práticas didático-

pedagógicas de profissionais da educação musical que trabalham com idosos sob a perspectiva da 

motivação. A metodologia utilizada será um estudo multicaso, contemplando observações e entrevistas 

com professores de música que ministram aulas para idosos. Pela escassez de trabalhos específicos na 

área, este estudo é justificado à medida que traz contribuições ao campo de conhecimento sobre a 

educação musical e a motivação na terceira idade. 

Palavras chave: Idoso; educação musical; motivação. 

ABSTRACT 

One of the growing audience for music education is the elderly. This public have a peculiariíy to 

be studied, since they have already lived many musical and extramusical experiences through their lives 

and, for the most part, they are apart from the formal learning environment for a long time. What is aimed 

to know with this research is how the teacher who works with music education for elderly organizes their 



classes for this specific population? How should this professional proceed in theirs classes with seniors to 

motivate them? Thus, the research has as a general goal to investigate the didactic-pedagogical practices 

of music education professionals working with the elderly under the perspective of motivation. The 

methodology will be a multicase study, with observations and interviews with music teachers who teach 

classes for the elderly. Because of the lack of specific works in this field, the study is justified as it brings 

contributions to the area of knowledge about musical education and motivation in the third age. 

Keywords: Elderly; musical education; motivation. 

 

 

Alays Cristine do Prado 

A motivação para a aprendizagem musical de estudantes com deficiência visual: um estudo 

de caso em contexto curitibano. 

Orientadora: Profa. Dra. Rosane Cardoso de Araújo. 

RESUMO 

A motivação é um elemento importante para a aprendizagem musical e pode ser dividida em dois 

tipos: intrínseca, em que a atividade é realizada por vontade própria do indivíduo, e extrínseca, quando a 

realização da tarefa se motiva a partir do objetivo de atingir um benefício externo. Se tratando de um 

contexto de aula de música frequentado por estudantes com deficiência visual é possível identificar 

fatores relacionados à motivação para a aprendizagem? O objetivo geral para este estudo é investigar 

aspectos motivacionais em processos de ensino e aprendizagem musical de estudantes com deficiência 

visual. O método escolhido foi o estudo de caso realizado numa turma de teoria musical do Projeto 

Música Tátil. Para a coleta de dados foram utilizadas observações de campo, uma entrevista com o 

professor da turma, uma coleta de depoimentos dos alunos e uma análise documental. Justifica-se esta 

pesquisa pela carência de estudos desta natureza, o qual pode contribuir com novos dados junto à 

literatura específica. Os resultados desta pesquisa demonstram a existência de diversos aspectos 

motivacionais no ensino e aprendizado de música para estudantes com deficiência visual, muitos dos 

quais acentuam a presença da motivação intrínseca. Além disso, foi possível perceber a importância das 

atitudes do professor para a motivação dos alunos. 

Palavras-chave: Motivação e música; aprendizagem musical e deficiência visual; motivação e 

deficiência visual. 

ABSTRACT 

Motivation is an important element for musical learning and it can be divided into two types: 

intrinsic, which the activity is done by individuals own will, and extrinsic, when the reason for 

achievement is motivated for reach an extern benefit. Is possible identify related factors to motivation 

leaming in the context of musical class of visual disabilities students? Therefore, the general task for these 

studies is investigate motivational aspects on teaching process and musical learning of visual disabilities 

students with emphasis at extrinsic and intrinsic dimensions. The chosen method was the study made at 

class of musical theory from Projeto Música Tátil. For the data collection were used camp observation, 

the teacher’s class interview, collect of studies’ testimonies and a documental analysis. The major justify 

for this research is the lack of studies on this kind, which could contribute with new data for development 

of the specific literature. The results of this research demonstrate the existence of many motivational 

aspects in musical teaching and learning for visual disabilities students, many of which accent the 

presence of the intrinsic motivation. Furthermore, it is possible realize the importance of attitudes from 

teacher for students’ motivation. 

KEYWORDS: Motivation and music; musical learning and visual disability; motivation and 

visual disability. 

 

 

Thales Andretti Costa 

Um estudo sobre a motivação de alunos em função do repertório em aulas de música no 

contexto escolar 



Orientadora: Profª. Drª Rosane Cardoso de Araújo 

RESUMO 

Esta pesquisa teve como tema a motivação para aprendizagem de música considerando o contexto 

do ensino médio. Questionou-se se a utilização de um repertório próximo da realidade dos alunos nas 

aulas de música é relevante para motivação e se, consequentemente, pode facilitar a aprendizagem. A 

fundamentação teórica desta pesquisa incluiu o estudo sobre música e adolescência e a motivação. O 

objetivo foi verificar a relação entre o repertório utilizado em aulas de música de contexto regular (ensino 

médio) e a motivação geral dos alunos. Como objetivos específicos foram analisados as opiniões de 

professores sobre o uso de repertório e motivação. Os resultados indicaram que o uso de repertório 

próximo a realidade dos alunos é potencialmente motivador. 

Palavras-chave: Educação musical; adolescência; motivação; repertório. 

ABSTRACT 

This research had as topic the motivation to learn music in the context of high school. The main 

question of this study was to find out if the use of repertoire familiar to the student’s reality has relevance 

in their motivation and if it can consequently facilitate the learning process. The theoretical basis of this 

research considered music in the adolescence and motivation. The main objective was to verify the 

relationship between the repertoire used in music classes on high school and the general motivation of 

students. As specific objectives it analyzed some teacher’s opinions about the use of repertoire and 

motivation. The results indicated that the use of a repertoire close to the students' reality is potentially 

motivational. 

Keywords: Musical education; adolescence; motivation; repertoire. 

 

 

Enndrews Rocha Avelino 

Orquestração na primeira metade do século xx: uma análise e catalogação de algumas 

práticas não tradicionais 

RESUMO 

Esta pesquisa analisa alguns exemplos de uso não tradicional dos registros de instrumentos em 

peças orquestrais da primeira metade do século XX a fim de responder a seguinte pergunta: as práticas 

observadas no repertório analisado estão adequadas às recomendações propostas em manuais de 

orquestração? A justificativa para essa análise está na relevância que práticas individuais têm para o 

estabelecimento de convenções e práticas comuns de orquestração e na relevância do trabalho como fonte 

para futuras análises. Para executar a pesquisa, foram usadas as metodologias de pesquisa documental e 

pesquisa bibliográfica. O processo aconteceu em três etapas. Primeiro, foi feita uma análise e sumarização 

de algumas práticas relevantes contidas no repertório escolhido. Em seguida, foi feita uma análise e 

sumarização das práticas relevantes recomendadas nos manuais-base. Por último, são descritos e 

justificados os efeitos obtidos com base nas análises feitas nas duas primeiras etapas. 

Palavras-chave: orquestração, efeitos orquestrais, registros instrumentais. 

ABSTRACT 

This research analyzed some examples of non-traditional use of instrumental register in orchestral 

pieces from the first half of the XX century aiming to answer the following question: are the practices 

verified in the analyzed repertoire compliant with the proposed recommendations from orchestration 

manuals? This analysis is justified due to the relevance of individual practices for the establishment of 

conventions and common practices and also due to the relevance of this monography as a resource for 

future analysis. In order to execute the research, the documental research and bibliographic research 

methodologies were used. The process happened in three steps. First, an analysis and summarization of 

some relevant practices on the chosen repertoire was made. Then, an analysis and summarization of 

relevant recommended practices on the reference manuals was made. Finally, the effects obtained after 

the analysis made on the previous steps are described and justified. 

Keywords: orchestration, orchestral effects, instrumental registers. 

 



Maitê Vitória Alonso 

Criatividade na iniciação instrumental: um estudo de caso sobre a prática didático-

pedagógica de um professor de violoncelo 

Orientadora: Profª Drª Rosane Cardoso de Araújo 

Coorientadora: Msc Dayane Battisti 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como tema o estudo da criatividade na prática didático-pedagógica de um 

professor de violoncelo, com base nos referenciais sobre a criatividade e sobre a iniciação instrumental. O 

objetivo geral foi investigar a metodologia que norteia a prática de ensino do professor na iniciação ao 

violoncelo, verificar seus pressupostos pedagógicos e analisar suas percepções sobre o uso da criatividade 

como ferramenta didática. Por meio de um estudo de caso, foram coletados dados do professor, 

utilizando-se de uma entrevista semiestruturada e de uma análise de planejamentos, relatórios e vídeos 

das aulas que ocorreram com crianças e adolescentes em um projeto social na região metropolitana de 

Curitiba. Os resultados indicaram que o professor de violoncelo compreendia a criatividade como uma 

ferramenta docente, que havia confluência entre os fatores necessários para o processo criativo e que a 

criatividade docente possibilitou que os alunos se mantivessem motivados e fomentou neles o interesse 

para a aprendizagem do instrumento. A justificativa para realizar este trabalho é contribuir com as 

pesquisas sobre o aprendizado na iniciação instrumental e sobre a criatividade docente. 

Palavras-chave: Criatividade; iniciação instrumental; violoncelo. 

ABSTRACT 

This research is about the study of creativity in the pedagogical practice of a violoncello teacher, 

based on the references of creativity and elementary instrumental teaching. The aim for this work was to 

investigate the methodology that guides the cello teacher’s practices, to verify his didactic assumptions 

and to examine his understandings about the usage of creativity as a teaching tool. To conduct this 

research, a case study was used, and information were collected through a semi-structured interview. 

Also, lesson plans, lesson reflections and videos of the cello students’ performances at a social project 

near to Curitiba were examined. Results revealed that there were creativity indications on the pedagogical 

practice of the cello teacher and there was confluence between the features requisite for the Creative 

process. The Creative practice allowed the students to become more motivated and interested to learn 

violoncello’s techniques and performance. This research intends to contribute with the studies about 

elementary violoncello’s teaching and Creative teaching. 

Keywords: Creativity, elementary instrumental teaching, violoncello. 

 

 

Murilo Gurgel dos Santos 

Correlação entre as práticas pedagógicas e objetivos da aprendizagem musical em três 

ambientes de ensino de música de Curitiba e região metropolitana 

Orientador: Prof. Ms. Rafael S. Ferronato. 

RESUMO 

É grande o número de metodologias e métodos utilizados para educação musical. Frente essa 

grande variedade, a formação do aluno de música pode ter diferentes objetivos. Discute-se neste trabalho 

se as metodologias escolhidas para o ensino da música em duas escolas de música de Curitiba e um 

projeto da região metropolitana são as mais coerentes para os objetivos e planejamentos traçados no início 

do processo educacional. Objetiva-se conhecer os propósitos e anseios dos alunos e do corpo docente das 

escolas e discutir a escolha do modo que serão alcançados. Para tanto foi feita uma revisão histórica da 

educação musical bem como prospecção de publicações atuais nesta área e através de observações e 

análise da prática docente, entrevistas semiestruturadas e posterior análise dos resultados destas 

instituições. 

Palavras chave: educação musical; metodologias de ensino de música; formação musical. 

ABSTRACT 



There is a great number of methodologies and methods used for musical education. In face of this 

great variety, the formation of the student of music can have different objectives. It is discussed in this 

work if the methodologies chosen for the teaching two music schools of Curitiba and a project of the 

metropolitan region are the most coherent for the objectives and the later plans drawn at the beginning of 

the educational process. It aims to know the purposes and desires of students and faculty of schools and 

discuss the choice of how they will be achieved. For that, a historical review of musical education was 

made as well as prospecting of current publications in this area and through observations and analysis of 

teaching practice, semi- structured interviews and subsequent analysis of the results of these institutions. 

Keywords: musical education; methodologies of music teaching; musical training. 

 

 

Vitor Cansian Sakai Pinheiro 

Ruídos no hi-fi: a estética dos defeitos analógicos nos plugins de processamento de áudio 

digital 

Orientador: Prof. Dr. Hugo de Souza Melo 

RESUMO 

Esta pesquisa investiga por que os parâmetros de ruído, distorção harmônica e limitação da 

resposta de frequência vêm sendo incluídos em plugins de processamento de áudio digital - uma aparente 

contradição, haja vista que a evolução dos equipamentos sempre buscou reduzir ao máximo esses 

elementos que, por muito tempo, foram considerados como defeitos. Num cenário crescente de domínio 

do processamento digital sobre o analógico, a presente pesquisa analisa dois aspectos dessa contradição: 

as alegações dos desenvolvedores de plugins sobre a incorporação dos “defeitos” e o uso destes por 

profissionais de pós-produção de áudio de Curitiba, São Paulo e Washington D.C. O primeiro aspecto é 

verificado pela análise de conteúdo dos manuais de plugins, já o segundo por meio de entrevistas. Os 

resultados dessas duas fontes são comparados, analisando aspectos comerciais e profissionais das 

emulações de hardware em áudio. 

Palavras chave: emulação, áudio, plugins, hardwares. 

ABSTRACT 

This research investigates why the parameters of noise, harmonic distortion and frequency 

response limitation are being included in digital audio processing plugins — an apparent contradiction, 

given that the evolution of the equipment has always intended to reduce to a minimum those elements that 

for a long time were considered defects. In a growing scenario of digital audio processing, the present 

research aims to analyze two aspects of this contradiction: the plugin developers' claims about the 

incorporation of 'defects’ and their use by post-production audio professionals from Curitiba, São Paulo 

and Washington D.C. The first aspect will be verified analyzing the contents of the plugin manuals, and 

the second through interviews. The results of these two sources will be compared in order to analyze 

commercial and professional aspects in a possible ‘aesthetics of the defect’. 

Keywords: emulation, audio, plugins, hardware. 
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Lucas Pitwak Menezes Rosa 

Ludicidade na escola: brincadeiras e jogos como ferramentas para educação musical 

RESUMO 

Para conseguir obter sucesso na atuação docente da disciplina de artes, é necessário que esse 

profissional esteja munido de ferramentas didáticas para o planejamento e execução das aulas. A partir 

disto, buscou-se neste trabalho verificar a viabilidade do uso de atividades lúdicas como ferramentas para 



o ensino de música dentro da disciplina de artes no ensino básico regular. Esta pesquisa se divide em 

quatro momentos: a comparação bibliográfica para definir a diferença entre os termos brincadeiras e 

jogos; o planejamento atividades lúdicas para uma aula na disciplina de artes; a coleta de dados a partir de 

uma intervenção pratica na escola; e a analise e discussão dos resultados. As definições de brincadeiras e 

jogos utilizadas neste trabalho foram concretizadas a partir da discussão entre teóricos das áreas de 

pedagogia, sociologia e game-design. A estruturação das atividades se deu pela classificação das 

atividades lúdicas propostas por Roger Caillois e pelo planejament5o das atividades de acordo com a 

teoria de educação musical de Keith Swanwick. A coleta de dados foi realizada através de um 

questionário quali-quantitativo aplicado com os alunos participantes das atividades e com o professor de 

artes. A escala Likert foi utilizada para a formulação do questionário e será usada também para análise 

dos dados. 

Palavras chave: Educação musical, ludicidade, jogo, brincadeira. 

 

 

Aline de Souza Porto 

Interface entre a formação universitária e planejamento e carreira. Estudo com três 

músicos independentes diplomados pelo Curso de Bacharel em Música da Universidade Federal do 

Paraná 

RESUMO 

Na década de 1990, a figura do músico independente se impôs significativamente no mercado. 

Além de planejar sua carreira em direção às suas metas profissionais, os artistas também tiveram que 

buscar métodos e estabelecer condições para desenvolver suas aspirações. Observando este contexto 

surgiu a motivação para a realização do presente trabalho, o qual tem como foco estabelecer possíveis 

interfaces entre a formação universitária e a carreira do músico independente. Com esse propósito 

realizamos uma coleta de dados utilizando como recurso um conjunto de entrevistas, o qual foi possível 

graças à contribuição de três ex-alunos do curso de bacharel em música da UFPR diplomados em três 

momentos diferentes – entre sua criação em 2001 e o ano de 2016 – e que testemunharam sua experiência 

no âmbito deste programa. Ao longo das entrevistas foram abordados pontos particulares do programa 

que se provaram importantes para a atuação destes jovens profissionais para o cenário musical de 

Curitiba. Para realizarmos este estudo foram consultadas definições a cerca do conceito de Músico 

Independente, os quais forneceram as bases para o estabelecimento dos critérios de escolha dos 

entrevistados. Desse modo, o modelo de planejamento de carreira, Modelo de Faria (2009), foi o guia 

principal para executarmos a discussão presente nesta pesquisa, a qual teve como suporte analise das 

entrevistas conduzidas segundo o modelo de Kaufmann (2013). 

Palavras chave: músico independente; planejamento de carreira, formação, bacharelado em 

música. 

 

 

Gabriel Vaz Amorim 

A presença da música no dia a dia escolar em escolas estaduais de Curitiba 

RESUMO 

Pesquisas apontam ausência da música em escolas de ensino fundamental e médio no Brasil, 

apesar do fato de a educação musical ser obrigatória e prevista em lei desde 2008. A presente pesquisa 

mostra se música esta presente em escolas estaduais de Curitiba, quais são e como são realizadas as 

atividades musicais propostas nestas escolas e qual é o perfil do professo que propõe estas atividades. 

Para tanto, foi feito um estudo de levantamento de dados através de um questionário com perguntas sobre 

o ensino de música, aplicado aos professores de artes das maiores escolas públicas de oito bairros 

representativos de Curitiba. Nos dados coletados observou-se que embora a música seja lecionada em 

algum momento em todas as escolas pesquisadas, são muito poucos os professores com formação em 

música que lecionam nestas escolas. 

Palavras chave: Educação musical, Lei nº 11.769/08, Ensino público. 



 

 

Anderson Toni 

Reflexões curriculares sobre perfil e demandas dos alunos de música da UFPR em 2016 

RESUMO 

O objetivo da presente pesquisa foi realizar um levantamento sobre qual é o perfil e as demandas 

dos alunos do curso de música da UFPR no ano de 2016 relacioná-los de maneira reflexiva com a 

realidade dos referidos cursos e a filosofia da educação musical proposta por Elliott. 54 alunos de 

segundo, terceiro e quarto ano (incluindo também alunos desperiodizados), nas modalidades licenciatura 

(n=23) e bacharelado (n=31) responderam um questionário composto por 47 questões divididas em sete 

grupos (1) perfil dos participantes; (2) formação musical dos participantes (3) cursos de música da UFPR; 

(4) demanda dos participantes em relação à outros cursos; (5) experiência profissional dos participantes; 

(6) avaliação dos cursos de música da UFPR; (7) sugestões e livre discussão. Os resultados indicam que a 

população investigada é, em sua maioria, jovem e apresenta uma tendência de diversificação da escuta 

musical ao longo dos anos dentro dos cursos de música da UFPR. Anseios relacionados à 

empregabilidade e mercado de trabalho foram recorrentes, principalmente entre os alunos do bacharelado. 

A falta da pratica musical dentro da graduação foi citada algumas vezes, tanto a falta da prática com 

instrumento musical. Algumas demandas foram colocadas em evidência nos relatos sobre que poderia ser 

mudado, pontos positivos e negativos dos cursos e no interesse dos alunos sobre o currículo dos cursos de 

música. Os resultados foram discutidos â luz da filosofia de educação musical proposta por David Elliott, 

no intuito de contribuir para o estabelecimento de uma base teórica propulsora de um debate sobre o 

projeto pedagógico dos cursos de música UFPR. 

Palavras chave: Filosofia da educação musical; Currículo em música; Universidade Federal do 

Paraná; perfil e demanda de alunos. 

 

 

Andressa Maduro Lopes dos Santos 

Neurônios espelho: um estudo sobre a neurociência e a educação musical 

RESUMO 

O sistema dos neurônios-espelho é um mecanismo importante para o aprendizado do ser humano 

para relações sociais entre indivíduos. É o sistema de aprendizado por observação de uma determinada 

ação que está sendo feita por outro indivíduo. Sabe-se também que a atividade musical é um processo que 

envolve várias áreas de nosso cérebro, e auxilia o desenvolvimento neurológico e cognitivo. Levando em 

consideração os dois importantes assuntos, procurou-se com esse trabalho reunir estudos que tratassem 

dos neurônios-espelho relacionando esse sistema com o aprendizado musical e levantando as 

contribuições para o desenvolvimento cerebral que o sistema dos neurônios-espelho e a música trazem 

para o ser humano. Através de uma revisão bibliográfica esta monografia investiga relações entre a 

neurociência, o ensino musical e o processo de aprendizagem, ressaltando a descoberta e importância 

desse sistema de neurônios espelho para a educação musical. 

Palavras chave: neurônio-espelho, música, neurociência, aprendizagem, imitação. 

 

 

Susan Stéphanie Opiechon 

A memória na aprendizagem e performance musical: um estudo exploratório 

RESUMO 

Esta pesquisa trata da memória, aprendizagem e performance musical. Memória pode ser definida 

como aquisição, formação, conservação e evocação de informações. O objetivo geral desta pesquisa foi 

investigar a opinião de alunos de um curso superior de música sobre o uso da memorização musical, bem 

como verificar o uso da memorização em seus processos de aprendizagem de instrumento ou canto. 

Dentre os objetivos específicos estão: (a) perceber a relação entre memorização, aprendizagem e 



performance estabelecidas pelos alunos; e (b) analisar a rotina de estudo dos participantes e sua relação 

com a memorização. A metodologia para a pesquisa foi um estudo exploratório, desenvolvida por meio 

de um estudo de levantamento (ou survey) com a aplicação de um questionário para 59 alunos de 

graduação do curso de Música da Universidade Federal do Paraná (UFPR). As análises dos dados 

revelaram que os estudantes consideram significativa a relação com o público durante a performance e 

que a memorização facilita este processo, trazendo maior liberdade e fluidez para comunicar-se com a 

plateia. Quanto ao processo de memorização para a performance musical, 91% dos alunos afirmam que é 

uma prática relevante. Sobre a possibilidade da memorização ser desenvolvida ou trabalhada nas aulas de 

instrumento, 78% dos alunos acreditam que isso é possível, destacando o papel do professor durante esse 

processo na aprendizagem musical. 

Palavras chave: psicologia cognitiva, memória, aprendizagem, performance musical. 

 

 

Rogério Valmorbida Mezari 

A formação profissional na transição para digital nos eventos de música ao vivo 

RESUMO 

A tecnologia dos equipamentos de áudio foi se modernizando com o passar nos anos, e a 

evolução da tecnologia digital alterou a forma com que se trabalha com áudio. Questiona-se se a forma 

como a operação de equipamentos de áudio é ensinada hoje consegue suprir a necessidade dos novos 

técnicos em formação, pois aprendem muito na prática e a teoria costuma ser baseada na tecnologia de 

anos atrás, da era dos equipamentos analógicos. Esta pesquisa aborda os conteúdos ensinados em cursos 

de áudio e se estes dão conta ou não das novas possibilidades que os equipamentos digitais trouxeram 

com sua evolução. Para isso, esta pesquisa baseia-se em relatos de profissionais experientes de áudio para 

espetáculos que vivenciaram essa transição tanto de equipamentos quanto de métodos de ensino e 

também em referências bibliográficas. 

Palavras chave: equipamentos de áudio analógico, equipamentos de áudio digital, ensino, 

transição, tecnologia. 

 

 

Nicholas Eloy Delfino Lara 

A intertextualidade no idiomatismo de Hélio Delmiro: análise das influências do bebop e 

blues em seus improvisos 

RESUMO 

Hélio Delmiro é um guitarrista carioca que viveu na época da bossa nova, época de harmonias 

refinadas e elaboradas. Inserido nesse universo, Delmiro começou a experimentar e descobrir sua maneira 

de improvisar. Porém, quando questionado a respeito de suas influências, Delmiro apenas menciona o 

guitarrista Wes Montgomery e o violonista Baden Powell. Seriam mesmo estes artistas os únicos a 

influenciar os improvisos do guitarrista carioca? Quais teriam sido as influências do blues e do bebop, 

estilos nos quais a improvisação é vital? Ouvindo-se as improvisações de Hélio Delmiro pode-se notar 

que há influência, sim, do blues e bebop; há o idiomatismo característico dos instrumentos de sopro; os 

bends e pentatônicas do blues, além da rítmica da música brasileira, tudo isso adaptado ao violão e à 

guitarra. Esta pesquisa demonstra as semelhanças entre o improviso de Delmiro e de improvisadores de 

blues e bebop. Para tanto, são analisados trechos dos improvisos que contêm esses elementos. Pela 

perspectiva da intertextualidade são destacadas e analisadas essas passagens para salientar de que forma 

Hélio Delmiro utiliza os elementos de cada estilo para improvisar. 

Palavras chave: improvisação; música instrumental brasileira; Hélio Delmiro; intertextualidade; 

análise musical 

 

 

Célia Regina Vieira de Albuquerque Banzoli 



Um estudo sobre motivação na prática de canto coral sob a perspectiva da teoria do fluxo 

RESUMO 

Esta pesquisa tem como foco principal o estudo sobre motivação na prática de canto coral sob a 

perspectiva da Teoria do Fluxo. O fluxo é uma fonte de energia psíquica que concentra a atenção e motiva 

a ação, seria possível encontrar esta relação nas atividades de um grupo de canto coral? Os componentes 

do fluxo (motivação, concentração, competências, metas claras e satisfação), podem gerar um alto nível 

de motivação favorecendo o desenvolvimento da aprendizagem. O objetivo do presente trabalho é 

verificar a interligação da motivação na prática de canto coral com a Teoria do Fluxo de Csikszentmihalyi 

(1999), analisar a motivação geral do grupo e descrever as atividades que geram a experiência do fluxo e 

proporcionam a motivação. O método utilizado foi um estudo de levantamento (survey), que permite 

analisar dados sobre o comportamento de determinado grupo por meio de interrogação direta. 

Palavras chave: música, canto coral, motivação, fluxo, aprendizagem. 

 

 

TCCs de 2016 

 

Tharlys dos Santos Del Mazo 

O samba-jazz de Laurindo Almeida e Bud Shank: a síntese harmônica melódica e rítmica do 

álbum Brazilliance vol.1 (1953) 

Resumo: 

Nesta pesquisa aborda-se o estilo musical samba-jazz, mais especificamente a parceria entre o 

violonista Laurindo Almeida e o saxofonista Bud Shank no álbum Brazilliance vol.1, que traz músicas 

brasileiras e latinas com sessões de improvisos jazzísticos. São traçados aqui o cenário histórico de 

encontro entre o jazz e o samba e as biografias resumidas dos dois músicos. Em seguida, as músicas do 

álbum em questão são analisadas de modo a esclarecer como se deu a síntese entre os dois estilos 

musicais e se o álbum de fato merece ser referido como marco histórico dessa fusão. 

Palavras chave: Laurindo Almeida, Bud Shank, samba-jazz, fusion. 

 

 

Juliana Saemi Murakami 

Influência do wadaiko sobre os praticantes do grupo Wakaba Taiko de Curitiba 

Resumo: 

A presente monografia do trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo principal explanar 

as possíveis influências que a prática do estilo wadaiko, dentro da arte do Taiko – de percussão 

tradicional japonesa – pode exercer sobre seus praticantes. A partir dessa premissa, realizaram-se estudos 

com base em pesquisas bibliográficas coerentes com o tema e uma pesquisa de campo com alguns 

membros do grupo Wakaba Taiko da Cidade de Curitiba, Paraná. Foi possível encontrar respostas 

diversas sobre as mudanças que os membros sentiram em si mesmos, depois que começaram a praticar o 

instrumento. Para compreensão dessas influencias e mudanças, foi necessário realizar, primeiramente, um 

estudo histórico de surgimento do Tambor e do seu envolvimento com a cultura nipônica, para então 

entender de que forma chegou ao Brasil e como é executado em Curitiba, especificamente. Além disso, 

vistos os benefícios que a prática pode trazer – físicos, mentais, emocionais e espirituais – pensou-se em 

uma proposta para comunidade. 

Palavras-chave; história do taiko, Etnomusicologia. Japão. Tradição. Wakaba taiko. 

 

 

André Murilo Micheletti 

Amostras de áudio: sua evolução e aplicação 



Resumo: 

As amostras de áudio (samples) vêm substituindo os músicos na produção fonográfica atual. Este 

trabalho apresenta a utilização de amostras de áudio através do sampler Kontakt 5 e do software Sonar 

X3, apresentando alguns exemplos de como pode-se utilizar este recurso para reduzir custos na produção 

comercial, além de auxiliar na composição, arranjos e desempenho. Veremos como a tecnologia avançou 

e auxiliou na redução dos custos dos pianos digitais, sintetizadores, controladores e softwares, facilitando 

o acesso a um número maior de estúdios caseiros (home Studio), assim a utilização de samples vem 

crescendo na produção fonográfica atual, onde quase 50% da música publicitária nacional utilizam este 

recurso para sua produção. 

Palavras chave: Samples, MIDI, sintetizadores, áudio digital, produção fonográfica. 

 

 

Wilians Gregório 

Música na escola: estratégias para desenvolvimento de conteúdos sobre ópera para alunos do 

ensino médio 

Resumo: 

O presente trabalho apresenta pesquisa realizada em um colégio estadual de Curitiba, numa turma 

de primeiro anos do ensino médio durante estágio realizado no primeiro semestre de 2015. O objetivo da 

pesquisa era a constatação das preferências musicais dos alunos e estudar possibilidades de 

desenvolvimento e ampliação das mesmas. Para isso, a ópera foi selecionada como tema a ser trabalhado 

já que o interesse dos adolescentes pela mesma é muito pequeno. O que levou a esta constatação foi a 

aplicação de um questionário sociodemográfico (pré-teste) com o qual foi possível identificar outras 

preferências musicais dos alunos. Com base nisso foi possível elaborar o plano de aulas visando a 

aproximação dos estilos musicais de preferência deles com a ópera, o que possibilitou apresentar-lhes a 

rock opera, electronic ópera, os musicais da Broadway entre outros. Foram ministradas duas aulas e a 

aplicação do pós-teste apresentou resultados positivos quanto ao gosto pela ópera. 

Palavras chave:Adolescência; música e escola; ópera: preferências musicais. 

 

 

Pedro Samsel Geraldo 

O uso da recursividade como forma de composição para música contemporânea de concerto 

Resumo: 

Este trabalho de conclusão de curso trata da recursividade no processo composicional da música 

de concerto contemporânea. Para isso e delimitado o conceito de recursividade dentro da matemática, 

linguística e filosofia. Em seguida ele apresenta exemplos de formas e estruturas recursivas dentro da 

historia da musica, para criar um panorama de como o conceito já foi usado na área de composição. No 

ultimo capitulo e descrita a criação de uma peca recursiva, traçado um paralelo com os conceitos 

apresentados e verificado se o resultado alcançado realmente se enquadra nas definições de recursividade 

estabelecidas. 

Palavras chave: Recursividade - Composição - Inserção - Estrutura – Processo 

 

 

Isabelle Cristina Marques 

A criatividade no processo composicional de música aplicada ao cinema hoje 

Resumo: 

Neste trabalho, a autora propõe realizar uma reflexão a respeito de processos criativos de 

composição musical para cinema. Tendo como ponto de partida que frequentemente o ato composicional 

envolve a solução de problemas, tal reflexão visa contribuir para com a análise da música aplicada ao 



cinema de hoje e apresenta razões pelas quais algumas trilhas podem ser consideradas criativas. Ao longo 

do trabalho são mencionadas as principais variáveis da sincronização som-imagem, com base em algumas 

técnicas que vem sendo utilizadas para composição de trilhas musicais nos dias de hoje. Busca-se com 

isso investigar maneiras pelas quais a noção de criatividade se faz presente no processo de composição de 

música aplicada ao cinema. Este trabalho concentra sua analise em quatro produções cinematográficas, 

duas do século XX e duas produzidas nos últimos 10 anos, estabelecendo comparações entre os recursos 

utilizados pelos compositores. 

Palavras chave: Criatividade; Cinema; Composição; Trilha Musical; Montagem. 

 

 

Maricel Cano Ioris 

Yoginvoz: preparação corporal e vocal par atuação diante de público 

Resumo: 

O tema desta pesquisa está na convergência entre yoga e o uso da voz. Procura-se aqui verificar 

em que medida o yoga, juntamente com técnicas de preparo vocal, pode colaborar na preparação holística 

do profissional de palco ou de quem lida com o público. Essa pesquisa se justifica, primeiro, pelo fato de 

que a junção das práticas aqui propostas é relativamente nova e, segundo, por não haver consenso quanto 

aos preparativos para o palco, nem disciplina acadêmica formal voltada para tanto. A metodologia 

adotada consiste na aplicação de exercícios corpóreo-vocais fáceis de serem executados precedidos e 

sucedidos por questionário. Os resultados indicam que a prática aqui delineada é útil para quem se coloca 

diante de um público e apontam caminhos para estudos mais pormenorizados. 

Palavras chave: Yoga. Voz. Performance. Consciência Corporal. 

 

 

Amanda Gusmão dos Santos 

O ensino coletivo de instrumentos musicais: uma visão panorâmica 

Resumo: 

O ensino coletivo de instrumentos musicais é um formato de aula no qual vários alunos são 

postos numa mesma turma para aprender um instrumento. Esse modelo de educação é aplicado em 

diversos ambientes, porém ainda há certa resistência de professores que acreditam que o ensino individual 

possibilita maior desenvolvimento técnico. O objetivo do trabalho é oferecer uma visão global de 

estratégias e procedimentos aplicados no ensino coletivo. Para tanto, foram considerados três métodos de 

ensino coletivo, verificando similaridades e diferenças entre eles e relacionando-os com as experiências 

pessoais da autora. Levando em conta suas particularidades e adotando metodologias adequadas, o ensino 

coletivo apresenta diversas possibilidades. As aulas coletivas democratizam o ensino de música ao 

colocar vários estudantes numa mesma turma. Com a interação entre os alunos, as aulas em grupo 

proporcionam maior socialização e a prática musical é valorizada para elevar a motivação dos estudantes 

e ensinar conceitos musicais por meio do fazer. Com a análise comparativa verificou-se que diferentes 

procedimentos podem ser executados com bons resultados ao se considerar o objetivo, contexto e 

variáveis aplicáveis. 

Palavras chave: ensino coletivo, instrumentos musicais, métodos, metodologia de ensino, 

educação musical. 

 

 

TCCs de 2015 

 

 

Anaiz Dessartre Mendonça 



Um modelo de realização de baixo contínuo para trechos da ópera Ariane et Bacchus, de Marin 

Marais (1696), segundo as regras do Nouveau traité de l’accompagnement de Saint-Lambert (1707) 

Resumo: 

O presente trabalho propõe uma discussão sobre a técnica de baixo contínuo, baseando-se no 

Nouveau traité de l’accompagnement de Saint-Lambert, publicado no ano de 1707. As regras 

apresentadas por Saint-Lambert foram aplicadas a trechos selecionados da ópera Ariane et Bacchus, de 

Marin Marais, do ano de 1696. A aplicação das regras de Saint-Lambert sobre os trechos da ópera gerou, 

como produto final, uma sugestão de realização do acompanhamento destas partes ao cravo. O tratado de 

Saint-Lambert e o conteúdo de suas regras serão disponibilizados pela primeira vez para público lusófono 

pela tradução do tratado, que está incluída como anexo desta monografia. Os conceitos e normas 

apresentados pelo autor poderão, na posteridade, ser aplicados às demais partes da ópera e outras obras de 

semelhante contexto histórico. 

Palavras chave: acompanhamento, modelo, Saint-Lambert, tratado, baixo contínuo 

 

 

Paola Roman Russi 

Educação musical: enfrentamentos na prática coral com crianças entre 8 e 10 anos, estudantes da 

rede pública de Ensino - Prefeitura Municipal de Curitiba 

Resumo: 

Este trabalho tem como objetivo analisar a prática do coral com crianças de 8 a 10 anos 

estudantes da Prefeitura Municipal de Curitiba. Para isso, elegeu-se, Como método de pesquisa, a prática 

de canto coral de Kodály, aliada à Metodologia de Villa-Lobos com metodologias que influenciaram de 

alguma forma O canto coral na educação. A proposta desta pesquisa foi oferecer possibilidades De 

inserção da prática coral na escola, formando um grupo com crianças em Idade entre 08 e 10 anos, da 

rede municipal de ensino da prefeitura municipal de Curitiba e discutir os enfrentamentos políticos, 

pedagógicos, comunitários que Envolvem um projeto deste porte e seus agentes impactantes: escola, 

Professores, pais e alunos. Como considerações visualizadas ao longo da Pesquisa realizada, foi possível 

identificar que nunca houve na região do bairro Tatuquara, nenhum projeto com o objetivo de educação 

musical, e desde o início Das aulas do coral isso demonstrou ser uma barreira a ser enfrentada pelos 

Professores integrantes do projeto. O coral era visto pelos alunos como uma Brincadeira, pois 

inicialmente eles não entendiam o que de fato vinha a ser esta Prática de conjunto, e do mesmo modo os 

demais professores do quadro docente Também tiveram dificuldade em assimilar a relevância do projeto 

em questão, Reforçando a questão da falta de capacitação dos professores para a música. A Visão geral da 

funcionalidade do coral em detrimento do seu valor pedagógico foi Deturpada durante o projeto, uma vez 

que o foco da comunidade escolar esteve Voltado para possíveis apresentações de eventos, deixando de 

lado o potencial Pedagógico inicialmente proposto. Apesar destes enfrentamentos é possível Apontar 

potencialidade em utilizar o projeto coral de modo pedagógico e Motivador. Os alunos que ficaram até o 

final demonstraram aprendizados 

Musicais e interação com o grupo. 

Palavras chave: educação musical. Enfrentamentos na comunidade escolar. Prática coral na 

educação regular. 

 

 

Rosangela Teixeira dos Santos 

A música na educação infantil: um olhar para a prática musical nos centros municipais de 

educação infantil (CMEIs) da Cidade de Curitiba 

Resumo: 

A presente pesquisa teve por objetivo abordar a importância da música na Educação Infantil, 

considerada a primeira etapa da educação básica que atende crianças na faixa etária entre 0 e 5 anos. A 



pesquisa aconteceu no Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Moradias Belém, localizado na 

cidade de Curitiba, Paraná. O delineamento metodológico da pesquisa esteve voltado para um estudo de 

caso tendo como principais ferramentas de coleta de dados a observação direta, a observação participante 

e a entrevista semiestruturada. Em um primeiro momento foi realizada a observação direta das atividades 

realizadas pelos profissionais que atuam na instituição. Em um segundo momento, ocorreu à observação 

participante das atividades desenvolvidas com a turma do maternal II. A partir de uma sequência didática 

planejada pelos professores da Educação Infantil, foi possível compreender questões que permeiam o 

processo de ensino-aprendizagem da música na Educação Infantil. Conclui-se com esse trabalho que a 

música na Educação Infantil, quando pensada num contexto pedagógico, organizada, preparada e 

transmitida por profissionais experientes, pode vir a contribuir com o desenvolvimento e a formação 

integral das crianças. 

Palavras chave: Música; Educação Infantil; Centro Municipal de Educação Infantil. 

 

 

Silviane Goreti Matoso 

A flauta doce e a formação continuada dos docentes da prefeitura municipal de Curitiba no ensino 

de música nas escolas 

Resumo: 

Na presente pesquisa, “A Flauta doce e a formação continuada dos docentes da Prefeitura 

Municipal de Curitiba no ensino de música nas escolas”, apresenta-se como estudo a formação docente 

nos cursos de capacitação em flauta doce, ofertados pela Prefeitura Municipal de Curitiba. Este trabalho 

mostra a atual realidade do curso de formação de professores em flauta doce, da Secretaria Municipal de 

Educação de Curitiba (SME), para os docentes generalistas não acadêmicos em música atuantes na 

disciplina de Arte, na utilização da flauta doce como recurso complementar nas aulas de Arte-eixo 

música. De maneira semelhante, este trabalho apresenta um breve histórico sobre a trajetória da música na 

escola, da segunda metade do século XIX até a Lei nº 11.769/2008, que torna obrigatório o ensino de 

música nas escolas brasileiras. E, neste contexto, aborda a utilização da flauta doce como recurso 

pedagógico musical em sala de aula. A metodologia está embasada em procedimentos qualitativos de 

caráter exploratório e quantitativo, utilizada para analisar os questionários aplicados aos professores 

participantes dos cursos de formação da SME. Tem como base teórica sobre a educação musical 

Fonterrada (2008), Ferreira (2012), Penna (2012) e Cuervo (2009), cujas reflexões vêm ao encontro da 

análise da pesquisa de campo. Verifica-se, como aspectos elencados nos questionários, que os docentes 

participaram dos cursos de música e flauta doce, utilizaram os conhecimentos adquiridos nas formações e 

reconheceram a flauta doce como um recurso auxiliador no processo de aprendizagem na educação 

musical, por outro lado a comunidade escolar ainda carece na aquisição, na manutenção e no incentivo às 

práticas musicais na no âmbito escolar. 

Palavras – Chaves: Flauta Doce; Educação Musical; Cursos De Formação. 

 

 

Elisangela Dalmazo 

O conteúdo musical influencia a percepção das emoções de profissionais da música e do audiovisual 

em cenas de filme de curta duração 

Resumo: 

O objetivo desta pesquisa foi verificar a influência da música na percepção das emoções em cenas 

de filme de curta duração por profissionais da música e do audiovisual. 20 participantes assistiram a 

eventos com 20 segundos de duração, realizando duas tarefas de avaliação cognitiva imediatamente após 

cada apreciação: na primeira, eles preencheram uma escala de diferencial semântico (alcance 0-10) 

referente ao quanto o evento apreciado os emocionou; na segunda, eles responderam a um teste de 

escolha forçada, associando o evento apreciado a alegria, medo, raiva, tranquilidade, tristeza ou nenhuma 

delas. Ambos os testes foram realizados aleatoriamente entre os participantes. Cada evento foi 



apresentado em quatro versões: somente áudio, somente vídeo, congruente (áudio e vídeo comunicando 

uma mesma emoção) e incongruente (áudio e vídeo comunicando emoções distintas). Nesta última 

versão, uma subcondição neutra foi investigada (imagens sem conteúdo emocional com música 

comunicando as outras emoções investigadas). Com relação aos resultados da escala de diferencial 

semântico, o teste ANOVA mostrou que, das quatro versões de eventos apresentados, a condição somente 

áudio emocionou mais os ouvintes do que as outras três versões, independente da emoção considerada. 

Com relação ao teste de escolha forçada, a análise de variância mostrou que os maiores índices de 

comunicação emocional foram encontrados para as emoções alegria (nas condições somente vídeo, 

congruente e incongruente), medo (na condição neutra), raiva (nas condições somente vídeo e 

incongruente), tranquilidade (nas condições somente vídeo e congruente) e tristeza (na condição somente 

vídeo). 

Palavras chave: emoções musicais; música de filme; profissionais de audiovisual 

 

 

Eva Silveira de Lima 

O professor e a música: práticas para crianças de dois anos no Centro Municipal de Educação 

Infantil Moradias Belém 

Resumo: 

O trabalho aqui apresentado tem por objetivo analisar de que forma os professores da Educação 

Infantil desenvolvem suas propostas pedagógicas referentes à linguagem musical, no Centro Municipal de 

Educação Infantil Moradias Belém, localizado na cidade de Curitiba – Paraná. Para tanto, foi realizado 

um estudo de caso com as professoras, entrevistas semiestruturadas sobre as práticas de linguagem 

musical com o objetivo de verificar como essas profissionais planejam e aplicam a pedagogia musical 

com as crianças de dois anos. Questionamentos referentes ao desenvolvimento da linguagem musical e 

até mesmo a pesquisa de novas práticas que venham ao encontro de seu trabalho também serão o objeto 

estudo. Do mesmo modo, é necessário compreender como esses professores desenvolvem o conteúdo 

proposto. Em vista disso, outra meta é verificar o processo de oferta/procura a cursos, palestras e oficinas 

de linguagem musical oferecidos aos professores da rede municipal de educação pela Secretaria 

Municipal de Educação. 

Palavras-chaves: Centro Municipal de Educação Infantil, professor, música na educação. 

 

 

Célia Mozer da Silva Taborda Ribas 

Aulas de música para alunos com deficiência intelectual e as possibilidades de ensino e 

aprendizagem: estudo de caso em uma escola de educação especial no município de Curitiba 

Resumo: 

Este estudo apresenta as práticas de ensino desenvolvidas com um grupo de 10 alunos, que 

apresentam deficiência intelectual, numa escola de educação especial, no município de Curitiba. As 

atividades estão embasadas no método de Zoltán Kodály (1882-1967), pedagogo musical húngaro que 

contribuiu largamente para a pedagogia da educação musical. Foram utilizadas duas técnicas de ensino 

que propõem atividades de solfejo e canto, envolvendo vários conteúdos do currículo básico do ensino de 

música, que são: a manossolfa, e o pentagrama lúdico móvel. A manossolfa é uma técnica de gestuais 

com as mãos que representam as notas musicais e as alturas. O pentagrama lúdico é um recurso que pode 

ser confeccionado pelo próprio aluno e utilizado posteriormente para práticas de ensino com solfejo e 

canto, podendo se ampliar para possíveis composições de sequências melódicas. Na pesquisa apresenta-se 

um breve histórico sobre as políticas públicas relacionadas à deficiência intelectual, trazendo definições 

acerca da deficiência, com abordagens da legislação vigente que têm contribuído para avanços 

significativos. Do mesmo modo, abordam-se especificidades acerca da educação especial musical, 

amparo legal relacionado ao ensino da música e as características da escola especial. A metodologia de 

pesquisa está pautada na natureza qualitativa e quantitativa, visto que se trata de um estudo de caso, numa 

 

 



determinada escola, realizando uma análise do quadro clínico dos educandos, os planos de aula aplicados 

ao grupo e por fim os resultados das atividades. No trabalho pedagógico observou-se a eficácia das 

práticas aplicadas que somaram novas experiências e aprendizado tanto para a professora quanto para os 

alunos. 

Palavras chave: Educação musical especial; Deficiência Intelectual; Método Kodály. 

 

 

Deyse Dayane Schultz 

A aprendizagem musical por meio da imitação e o sistema de neurônio espelho humano 

Resumo: 

Este trabalho apresenta um paralelo entre neurociência e educação musical, tem-se por objetivo 

investigar, por meio de pesquisa bibliográfica, a relação entre a aprendizagem musical e o sistema de 

neurônio espelho humano. Referenciais de estudos sobre essa temática são escassos, ela é ainda pouco 

abordada e, portanto, carece de estudos. O neurônio espelho faz parte de uma classe de neurônios 

descoberta em meados dos anos de 1990, que tem como principais funções codificar ações motoras, 

gestos, expressões faciais e espelhar no cérebro do observador a ação observada, em uma espécie de 

imitação mental. Essas células nervosas são fundamentais no processo de aprendizagem por imitação, 

além de estarem relacionadas a processos cognitivos de alto nível, como a empatia. Apresentam-se 

também no corpo deste trabalho algumas metodologias de educação musical, que priorizam a imitação 

como ferramenta de ensino. Por fim, analisa-se a relação entre o sistema de neurônio espelho e a 

aprendizagem musical ao apresentar propostas de pedagogias musicais, de acordo com estudiosos da área 

como Addessi e Balthazar e Freire. Percebe-se, por meio desta pesquisa, que a educação musical pode ser 

repensada à luz da neurociência e comprova-se também que a imitação é eficaz no processo de 

aprendizagem musical, portanto, esse elo entre as duas áreas poderia gerar bons frutos para educadores e 

para alunos. 

Palavras chave: Neurociência; educação musical; neurônio espelho; imitação 

 

 

Katia Aparecida Simões Czaczkes 

O cante flamenco: uma abordagem didática de seus aspectos melódicos e ornamentação 

Resumo: 

Propõe-se neste trabalho a elaboração e apresentação de materiais didático-pedagógicos 

aplicáveis ao ensino do cante flamenco. Apresenta-se, por meio de exercícios práticos, uma abordagem 

metodológica que prioriza o estudo dos aspectos melódicos, das características vocais e ornamentação do 

cante. Esta abordagem é fruto da observação direta da prática do cante bem como de pesquisa 

bibliográfica. Por ser o cante uma cultura de tradição oral e familiar, não há uma metodologia consensual 

para o seu aprendizado. Além disso, a abordagem didática sistematizada de seu ensino é praticamente 

inexplorada. O presente trabalho busca colaborar para que a herança de tradição oral do flamenco possa 

ser investigada sob o ponto de vista didático sistematizado, de maneira a contribuir com os profissionais 

da área, na prática e no ensino deste estilo. 

Palavras chave: cante, flamenco, material didático, metodologia, técnica vocal. 

 

 

Adriana Jula 

Curitiba em valsas (1961), de Bento Mossurunga (1879-1970): análise das cinco valsas para piano 

solo 

Resumo: 



Nesta monografia buscou-se estudar por meio de análise, uma pequena parcela da produção 

musical do compositor paranaense Bento Mossurunga (1879-1970). O objeto de estudo foi o álbum 

Curitiba em Valsas, organizado em 1961. No entanto, das cincos composições que integram o álbum, 

duas foram datadas de períodos anteriores a década de 1960 e para as outras três não há data precisa. Para 

entender o contexto em que surgiram as composições e o objetivo que levou o compositor a formular o 

álbum Curitiba em Valsas se fez necessário recorrer a dados biográficos do compositor, com foco no 

período posterior a década de 1930, ano de reestabelecimento de Bento Mossurunga em Curitiba. Na 

capital paranaense, participou da movimentação musical durante as três décadas seguintes a 1930, 

encerrando a atividade como regente por volta de 1959. 

Palavras chave: Bento Mossurunga, valsa, Curitiba, composição. 

 

 

Luiz Carlos Barros Couto 

O uso de elementos estruturais do blues na improvisação de Amilton Godoy: um estudo sobre a 

aquisição da expertise na prática da música instrumental brasileira improvisada 

Resumo: 

O objetivo desta pesquisa é verificar como os elementos estruturais do blues são utilizados por 

Amilton Godoy em improvisações do Zimbo Trio. A pesquisa foi desenvolvida em três etapas: (1) revisão 

da literatura sobre improvisação e expertise e suas possíveis aplicações na música instrumental brasileira 

improvisada, procurando a definição de conceitos e explanação histórica deste estilo musical; (2) seleção 

de cinco solos de Amilton Godoy em improvisações do Zimbo Trio que contenham elementos estruturais 

característicos do blues; (3) Transcrição e análise rítmica, harmônica e melódica desse material musical, 

buscando-se verificar como este músico aplica os elementos característicos do blues nos solos 

selecionados. O uso moderado de elementos estruturais do blues foi identificado como a principal 

estratégia cognitiva para a aquisição de expertise musical em improvisos que visem uma sonoridade 

semelhante à obtida por Amilton Godoy. O desenvolvimento dessas estratégias pode ser associado a um 

estudo deliberado que leve em conta a prática de escalas blues (tradicional e maior) aplicadas em 

semicolcheias ou em tercinas (em referência ao shuffle) e ao cuidado para que a mensagem musical a ser 

comunicada ao ouvintes não descaracterize a identificação de temas reconhecidos internacionalmente pela 

indústria fonográfica como canções no contexto da bossa nova. 

Palavras chave: improvisação; blues; Amilton Godoy; Zimbo Trio; expertise musical. 

 

 

José Augusto Junqueira Calzzani 

Renée Devrainne Frank (1902-1979): intérprete, educadora e compositora 

Resumo: 

Este trabalho apresenta o levantamento de dados referente à musicista Renée Devrainne Frank 

(1902-1979) e suas principais atividades musicais relacionadas ao desenvolvimento cultural na capital 

paranaense no século XX. Renée D. Frank promoveu a música de câmara e a música orquestral como 

pianista, formou músicos paranaenses e compôs peças musicais. A pesquisa propõe avaliar o patrocínio 

da musicista principalmente no campo da música de concerto e sua contribuição para o desenvolvimento 

cultural da cidade de Curitiba, Estado do Paraná. Levantamento documental histórico foi realizado sobre 

suas apresentações como pianista, participações como solista, atividades relacionadas a educação e na 

área de composição. Por não haver acervo constituído a pesquisa enfrentou dificuldades dada a ausência 

de referências específicas que tratem da musicista, tais como o histórico de suas atividades, suas ações e 

seus objetivos. Assim, uma das intenções iniciais desta pesquisa foi a constituição de acervo específico da 

musicista, reunindo os documentos dispersos em suportes variados - períodicos, fotografias, partituras, 

entre outros - constituindo assim acervo histórico inicial em local apropriado. Após coleta realizou-se a 

digitalização e transcrição do conteúdo levantado. Os documentos que subsidiaram a presente pesquisa 

foram consultados em sua maioria na Biblioteca Pública do Paraná, na Biblioteca Nacional Digital online, 



na Casa da Memória da Fundação Cultural de Curitiba, no Museu da Imagem e do Som do Paraná e 

Câmara Municipal de Curitiba. 

 

 

Brunna Midori Arrura 

A necessidade e a influência na narrativa de efeitos sonoros aplicados no audiovisual 

cinematográfico 

Resumo: 

Este projeto trata da trilha sonora nas obras cinematográficas, com maior destaque aos efeitos 

sonoros dessas produções. A música se uniu ao cinema em 1895. Mas somente após a evolução de 

técnicas de gravação e de equipamentos, após quase três décadas, foi possível utilizar o termo trilha 

sonora, que engloba três fatores essenciais para a parte auditiva das produções cinematográficas. São 

esses fatores a música, os diálogos e os efeitos sonoros. São detalhados os métodos de produção de 

exemplos audiovisuais, a escolha e a produção de efeitos sonoros e a influência dos efeitos sonoros no 

produto final. 

Palavras chave: trilha sonora, trilha musical, efeitos sonoros, audiovisual, sound design. 

 

 

Rodolfo Bobel 

Mixagem e masterização: os processos de tratamento e equilíbrio da produção musical no indie 

rock 

Resumo: 

Este trabalho explica todo o processo de mixagem, envolvendo seus aspectos e parâmetros mais 

importantes. Concomitantemente à explicação do processo, é desenvolvida a mixagem da música The 

Wind, do grupo francês Fergessen. Todos os processos, desde a edição até a etapa final de masterização 

são documentados através do texto e de imagens da tela do computador (screeenshots). Porém, a 

mixagem aqui desenvolvida é somente uma das infinitas possibilidades que poderiam ter sido 

desenvolvidas. A mixagem é um processo muito livre e envolve muita criatividade e senso crítico. 

Palavras chave: Edição, mixagem, masterização, tecnologia, produção musical. 

 

 

Margarete Schaffer 

O ensino de música no Colégio Estadual do Paraná em Curitiba 

Resumo: 

O tema escolhido para desenvolvimento da pesquisa apresentado neste trabalho foi o ensino de 

música praticado no Colégio Estadual do Paraná em Curitiba. O objetivo principal adotado foi conhecer 

todos os aspectos que envolvem esta atividade artística e pedagógica realizada pelos professores de 

música desta instituição, tanto para os alunos matriculados no ensino curricular, como para os alunos 

oriundos da comunidade nos cursos modulados. Para atingir o objetivo proposto, realizou-se consultas 

bibliográficas de autores estudiosos do assunto, ao projeto pedagógico estruturante relacionado ao 

calendário do Colégio em 2014, às diretrizes para o ensino de música e aos projetos de ensino praticados 

pelos professores de música. A partir da analise destas consultas foi possível visualizar e classificar os 

dados apresentados. Estes dados contribuíram tanto para a organização da pesquisa, como para encontrar 

resultados, nos quais aparecem aspectos demonstrativos de o quanto esse colégio esteve e esta presente na 

formação cultural e artística dos jovens curitibanos. Através do ensino de música ele atinge uma de suas 

metas que é preparar jovens criativos para sociedade, pois os alunos tem acesso a possibilidades de 

direcionamento futuro para sua formação artística. 



Palavras chave: 

Ensino de música; Formação Artísticas; Colégio Estadual do Paraná 

 

 

Franciany Cristiny Venâncio Dugonski 

A arte ingênua e a música de Eunice Katunda 

Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo estudar as obras da compositora Eunice Katunda, 

destacando principalmente sua fase nacionalista. Quando criança ela teve como referência direta obras 

folclóricas, principalmente quando estudou com Branca Bilhar aos seus nove anos de idade. Essa fase se 

reiniciou anos depois por influência de Camargo Guarnieri, quando este escreveu a Carta aberta aos 

músicos e críticos do Brasil, além de referenciais obras de Mario de Andrade, que foram bases de 

algumas das obras de Katunda. Tendo a visão de sua posição como compositora no contexto social, 

engajada ao partido comunista, ela fez viagens à capital baiana que lhe renderam enriquecedoras 

pesquisas, sobretudo a primeira sobre capoeira da Angola, que foi referência direta ao folclore brasileiro. 

Ao longo de sua trajetória musical, Eunice Katunda se filiou a diversas tendências musicais, porém, nesta 

pesquisa, será trabalhada apenas a fase em que suas músicas podem se encaixar ao conceito de arte 

ingênua. 

Palavras chave: nacionalismo, modernismo, Música Viva, Katunda. 

 

 

Sidiney Gomes Pereira 

O coro da Camerata Antiqua de Curitiba: Gênese e afirmação como grupo profissional no cenário 

musical da Capital do Paraná (1974-1986) 

Resumo: 

Esta pesquisa apresenta a historicidade do grupo Camerata Antiqua de Curitiba no que se refere à 

gênese e transformação do perfil amador para o profissional. O grupo, fundado em 1974, teve como 

diretor o maestro Roberto de Regina e como instituição mantenedora a Fundação Cultural de Curitiba. 

Temas anteriores à Camerata Antiqua de Curitiba também são abordados, entre eles a Sociedade Pró-

Música de Curitiba e Fundação Cultural de Curitiba, considerando a importância de suporte necessário 

quanto à filosofia, estrutura e manutenção de um grupo de música antiga. Em seguida, mostra a trama dos 

processos burocráticos no que se refere a continuidade do grupo, nessa caso a manutenção de um corpo 

fixo e o processo da efetivação dos membros. Por fim, aborda brevemente suas ações sociais e seu 

cotidiano mostrando sua estrutura, repertório e dinâmica hierárquica. 

Palavras chave: Sociedade pró-Música de Curitiba, Camerata Antiqua de Curitiba, Fundação 

Cultural de Curitiba. 

 

 

Nicholas Cicaida Novak 

Educação musical e deficiência visual: ações pedagógicas em contexto inclusivo 

Resumo: 

Este estudo em forma de relato de experiência, tem como objetivo de investigação ensino da 

música em contexto inclusivo. Há como problema de pesquisa: quais as adaptações necessárias para o 

ensino da música em contexto inclusivo, considerando as condições de um aluno com baixa visão? 

Assim, esse problema se torna o objetivo geral deste estudo. Especificamente, os objetivos são: a) realizar 

adaptações nas ações pedagógicas para o ensino de elementos rítmicos e a percepção musical em contexto 



inclusivo; b) estudar a área da deficiência visual. A metodologia para este estudo foi a pesquisa-ação. O 

referido conteúdo foi desenvolvido em uma turma de ensino médio, na rede regular de ensino do Estado 

do Paraná, na Cidade de Curitiba, considerando adaptações para um aluno com baixa visão. Como 

instrumento de coleta de dados, foi aplicado um questionário aos alunos sobre gosto musical, 

conhecimento musical e expectativas em relação à aprendizagem de música. Na sequencia, foram 

explorados os temas blues e música de cinema em três aulas, com as devidas adaptações para possibilitar 

também a participação do aluno com baixa visão. Os resultados apontam que, com as devidas adaptações 

pedagógicas realizadas, além de iniciar o estudo rítmico e o desenvolvimento da percepção musical, o 

aluno com baixa visão identificou trechos musicais do gênero blues, trabalhou a percepção e analise de 

trilhas de filmes e compreendeu o uso de efeitos sonoros na produção cinematográfica. 

Palavras chave: educação musical; deficiência visual; adaptações pedagógicas; inclusão. 

 

 

Ary Fernando Hacker Piotrowski 

A motivação de alunos de instrumentos a partir da aplicação de atividades que envolvam música e 

movimento corporal 

Resumo: 

Este trabalho refere-se ao uso de movimento corporal para deixar o corpo disponível para a 

educação instrumental em aulas de instrumento musical. O objetivo é analisar o aumento da motivação 

dos alunos na aprendizagem do instrumento a partir da disponibilidade do corpo para a fabricação do som 

imaginado ou do material musical, adquirido através de movimentos. O movimento deve se unir ao som. 

Dacroze e Laban são os autores principais utilizados. Os estímulos com os exercícios e movimentos têm 

por objetivo auxiliar no autoconhecimento do estudante, evitar a perda do prazer no aprendizado do 

instrumento e diminuir a inibição dos alunos. Além de utilizar a leitura especifica do tema, foi realizada 

uma pesquisa quase experimental com quatro alunos de violão. Foi possível perceber a melhora e a 

motivação dos alunos ao utilizarem o movimento corporal e a internalização da música para aprenderem 

ritmos, pulso, intensidade, percepção de acordes e formas musicais no instrumento. 

Palavras chave: Motivação, movimento, autoconhecimento, instrumento, internalização. 

 

 

Luiz Alberto Amorim de Freitas 

O ensino de violino para deficientes visuais: relatos e propostas para a didática da empunhadura e 

da condução do arco 

Resumo: 

O presente trabalho chama a atenção para a necessidade de se desenvolver uma didática de ensino 

de violino, especifica para pessoas com deficiência visual. Oferece-se contribuições a partir da 

experiência do professor Rafael Ferronato da universidade Federal do Paraná que lecionou violino para 

um deficiente visual, e suas considerações sobre essa experiência. 

O estado brasileiro apresenta farta legislação assegurando a plena inclusão de pessoas com 

deficiência na vida em sociedade. Pesquisas entretanto revelam profunda defasagem na produção 

cientifica sobre ensino de música para pessoas com deficiência visual, sendo particular a ausência de 

trabalhos em nível de pós-graduação sobre o ensino de violino para tal clientela. 

Recorrendo a pressupostos de referências mundiais da pedagogia do violino como Carl Flesch e 

Ivan Galamian, apresentam-se os fundamentos da empunhadura e da condução do arco, aspectos que 

representam entrave ao aprendizado do violino para o publico em questão. Problematiza-se, a nível 

empírico, a “noção de frente”, utilizada comumente na pedagogia violinística, como um pressuposto útil 

apenas para quem se utiliza do sentido da visão. Sugere-se o estudo da motricidade dos movimentos e 

sensações físicas do braço direito como base para orientar o ensino da empunhadura e condução do arco 



para pessoas com pouca ou sem visão, devolvendo aos controles diretos do tato e da audição, a produção 

e aferição do som produzido. 

Palavras chave: Deficiência visual, ensino do violino. 

 

 

Gustavo Aleixo Derenievicz 

Análise dos modelos semióticos de Luiz Tatit, Jean Jacques Nattiez e Philip Tagg aplicados à 

canção melodia sentimental de Heitor Villa-Lobos 

Resumo: 

Modelos de análise musical possuem métodos que podem resultar em analises particulares. 

Assim, diferentes modelos tendem a produzir resultados distintos. Este fato conduz à hipótese de que a 

aplicação de múltiplos modelos sobre um mesmo objeto sonoro pode resultar em uma analise mais ampla. 

O objetivo deste trabalho foi comparar os modelos semióticos de Luiz Tatit, Jean Jacques Nattiez e Philip 

Tagg a fim de discutir as características e contribuições de cada modelo para a analise musical.Essa 

comparações deu pela analise dos elementos significativos extraídos por cada modelo da canção melodia 

Sentimental de Heitor Villa-Lobos. As aplicações contidas nesse trabalho demonstram como cada modelo 

semiótico aprofundou-se em diferentes aspectos analíticos. O modelo de Tati contemplou a analise da 

relação entre melodia e poema. O modelo de Tagg buscou comunicação afetiva contida nos musemas. O 

método de Nattiez analisou as relações estruturais nos processos de composição e recepção do objeto 

sonoro. Ao analisar a Melodia Sentimental através de um composto analítico Tatit-Nattiez-Tagg os 

resultados mostraram-se mais enriquecidos, acarretando em uma análise mais ampla. A aplicação de um 

único modelo analítico produziu uma visão unilateral sobre a obra, limitando-se as possibilidades de 

interpretações. Portanto, a utilização de múltiplos modelos torna-se uma alternativa interessante, pois 

produzem outras possibilidades de análises. 

Palavras chave: 

Semiótica, melodia Sentimental, Luiz Tattit, Jean Jacques Nattiez; Philip Tagg 

 

 

Fernando Diogo Bombardelli 

Um estudo sobre a ornamentação francesa aplicados à ópera Arianne Et Bacchus de Marin Marais 

(1696) 

Resumo: 

O presente trabalho realiza um estudo da ornamentação francesa com base nas tabelas de 

ornamentação contidas na obra Principes de Musique de Ètiene Loulié (1696) para a identificação dos 

tipos de ornamentação encontrados em alguns trechos da Ópera Arianne ET Bachus de Marin Marais 

(1696). É apresentado também uma associação de terminologia francesa para os ornamentos com 

terminologia moderna e uma propostas de ornametnaçao para a Bourée desta ópera. 

Palavras chave: 

Ornamentação, barroco, Ètienne Loulie. 

 

 

Fernando Kinach Loureiro 

Mapeamento de estudos sobre a aquisição de expertises em performances de música popular 

brasileira nos congressos da ABRAPEM e do SIMCAM entre 2006 e 2015 

Resumo: 



A expertise musical pode ser definida como o conjunto de estratégias cognitivas empregadas 

pelos músicos (compositores ou instrumentistas) para a execução de performances musicais em nível de 

excelência, considerando diferentes contextos. A literatura cientifica aponta o desenvolvimento de um 

grande número de estudos dessa natureza realizados atualmente, sobretudo na América do Norte, Europa 

e Ásia. Entretanto, no Brasil, essa constatação parece não ser uma realidade, especialmente se o foco 

dessas pesquisas for a música popular instrumental brasileira, definida como uma música que pode 

englobar grande variedade de gêneros e estilos em que as peças musicais em geral apresentam certa 

duração. Sendo situada num contexto urbano e moderno, consumida por um público heterogêneo, tem a 

característica de ser executada apenas em instrumentos, ou mesmo pela voz, porém sem a preocupação da 

veiculação de um texto literal. Nesse sentido, o objetivo do presente trabalho é a realização de um 

levantamento sobre as principais pesquisas realizadas sobre a aquisição de expertise em performances da 

música popular instrumental brasileira nos principais congressos brasileiros da área de cognição e 

performance musical: SIMCAM e ABRAPEM. Concluiu-se que existe um número maior de estudos 

sobre performance em música de concerto não brasileira do que música brasileira, seja ela de concerto, 

popular instrumental ou folclórica nos congressos abordados. Este estudo, portanto, revelou uma escassez 

de trabalhos sobre a aquisição de experstise em música popular instrumental brasileira. Acredita-se que 

esta pesquisa pode proporcionar condições para a construção de estruturas conceituais que sirvam de base 

para a realização de estudos empíricos futuros sobre a expertise musical, especialmente aqueles 

relacionados às vertentes musicais de nossa própria cultura. 

Palavras chave: Expertise musical, performance, musica popular instrumental brasileira. 

 

 

Thiago de Lira Rosario 

A motivação musical e a teoria de Deci e Aryan: as influências motivacionais ao estudante do ensino 

médio na relação professor e aluno 

Resumo: 

O tema desta pesquisa é a motivação nas aulas de música no contexto do ensino médio e o papel 

do professor neste contexto, usando como referencial teórico a teoria da autodeterminação de Deci e 

Ryan. Para estes autores, a teoria da autodeterminação busca analisar o grau de motivação extrínseca e 

intrínseca dos sujeitos, considerando que para a motivação extrínseca pode haver diferentes níveis de 

motivação. Estes níveis são descritos pelos autores por meio do “continuum de autodeterminação”. O 

objetivo geral desta pesquisa, portanto, é investigar a motivação dos alunos do ensino médio nas aulas de 

música, utilizando como base a teoria descrita acima. Como objetivos específicos buscam-se: levantar 

dados gerais sobre a motivação, sobre os participantes em relação a motivação intrínseca e extrínseca, 

sobre a teoria da autodeterminação e sobre a influencia do professor em relação a motivação do aluno. A 

metodologia utilizada é o estudo de levantamento e o instrumento de coleta de dados utilizado é uma 

“escala de autodeterminação” baseada na escala utilizada por Engelmann. A aplicação da escala é baseada 

nas seguintes categorias de motivação: motivação Intrínseca, Regulação Integrada, Regulação 

Identificada, Regulação Introjetada, Motivação Extrínseca e amotivação. Um questionário foi aplicado no 

primeiro semestre de 2015 a um grupo de 33 anos com idade entre 14 a 16 anos. 

Palavras chave: Ensino médio; ensino de música; autodeterminação. 

 

 

TCCs de 2014 

 

 

Gabriel Ferraz de Oliveira Ogama 

Adequação de home studio ao monitoramento de áudio 

Resumo: 



Esta pesquisa apresenta e discute alternativas para adequação acústica de monitoramento de áudio 

em ambiente doméstico. Busca oferecer aos interessados em utilizar o sistema de gravação digital um 

referencial teórico e prático das alternativas viáveis no mercado, embasado pelas publicações e 

experiências confiáveis. Aborda os conceitos de home Studio (estúdio doméstico) e condicionamento 

acústico, absorvedores de frequência, difusores e técnica da Ray trace, além de monitores de áudio. 

Discute vantagens e desvantagens do uso de monitores de home Studio em função da relevância de 

opções de adequação acústica e seleção de equipamentos, considerando custo/beneficio. 

Palavras chave: Estúdio doméstico, condicionamento acústico, acústica. 

 

 

Vinicius Vital Sasaki 

Sound Design: um breve guia de imersão em trabalhos sonoros para audiovisual 

Resumo: 

Este trabalho apresenta aspectos relevantes para o desenvolvimento sonoro, na parte conceitual e 

prática, da área de pré e pós-produção de audiovisual para filmes. O destaque é o sound design, que trata 

da criação, manipulação e modificações do som de arquivos audiovisuais, tais como jogos, filmes e 

concertos. Atualmente, o termo é mais especifico na área de multimídia. 

Além de definições e experiências no âmbito prático e analítico do sound design, são discutidas 

algumas estratégias e filosofias que influenciam na criação de efeitos sonoros específicos para audiovisual 

em geral. E finaliza com algumas experiências já realizadas de produtores de multimídia nessa área, com 

orientação para interessados nesse ramo de pesquisa ou para quem busca esse conteúdo para uso 

profissional. Dentro dessas experiências, há algumas análises feitas por mim no momento que estão 

expostos os elementos característicos de cada gênero literário (épico, lírico e dramático) com 

aplicabilidade no cinema. 

 

 

Paulo Roberto Cueto 

Técnicas, processos e etapas para sonorização de audiovisuais 

Resumo: 

Sonorização é o processo de inserir sons sincronizados às imagens e tem o objetivo de fazer com 

que o espectador entenda tais sons como reais e naturais, mesmo quando não são. Dentro da produção 

audiovisual (cinema e vídeo), trilha sonora é o nome que se dá ao conjunto de todos os sons. A trilha 

sonora divide-se em três categorias: diálogos, efeitos sonoros e música. Este trabalho detalha o 

planejamento e execução dos elementos sonoros descrevendo os processos, a cronologia, técnicas e etapas 

que envolvem a produção e sonorização profissional para o audiovisual. Para isso é necessária uma 

análise sobre conceitos cinematográficos e depois a descrição dos processos incluindo a planejamento da 

sonorização, escolha de equipamentos, formas de captação, edição de arquivos, utilização de biblioteca 

sonora e sincronização de som e imagem. Este trabalho tem em anexo quatro projetos de sonorização de 

vídeos para auxiliar a explicação das técnicas, processos e etapas para a sonorização de audiovisuais. 

Palavras chave: Sonorização, audiovisual, trilha sonora, diálogos, música, efeitos sonoros, som 

para cinema. 

 

 

Nuana Werner 

Uma introdução a relações de continuidade entre música e poesia árabe por intermédio do 

trovadorismo ibérico nas manifestações do cordel e do repente no nordeste brasileiro 

Resumo: 



O objetivo do presente trabalho é abordar possíveis relações de continuidade cultural entre, por 

um lado, a música e a poesia árabe e, por outro, a literatura de cordel e a arte repentista do nordeste 

brasileiro, entendidos como bens culturais de raízes orientais por meio da Península Ibérica durante o 

domínio árabe. Esta monografia é dividida em três momentos. (I) Primeiramente são abordados conceitos 

de oralidade e sua importância na construção e manutenção da identidade de um grupo. Abordam-se 

ainda a figura do repentista e desenvolve-se a estrutura de suas apresentações, além de semelhanças e 

diferenças entre o repente, a embolada de coco e a literatura de cordel (II) Em um segundo momento, as 

influências árabes são contextualizadas historicamente através de um breve relato da ocupação da 

península ibérica. Tais influências são ainda desenvolvidas segundo a influência árabe no movimento 

trovadoresco, tomando-se aqui como exemplo determinadas similaridades temáticas e instrumentais. A 

disseminação do estilo trovadoresco pela Europa è também explicada pelas peregrinações religiosas e 

pelo encontro de artistas de diversas partes da Europa nas regiões da Provença e Lombardia, lugares a 

caminho das cidades sagradas (III) Finalmente, a monografia desenvolve a noção de transplantação da 

cultura trovadoresca e árabe ao Brasil por meio dos portugueses e da reinvenção da literatura de cordel e 

repente pelo povo nordestino brasileiro. A arte repentista nordestina é relacionada, de maneira 

introdutória, com a forma poética e improviso zojal, estilo presente em países árabes como Líbano e 

Argélia, trazendo assim uma conexão concreta e atual entre as duas regiões geográficas, tão distantes, 

porém de alguma forma conectadas, como se percebe, por uma mesma raiz artística litero-musical. 

Palavras chave: trovadorismo ibérico, cordel, repente. 

 

 

Luis Gustavo reis Rodrigues 

Comunicação emocional entre guitarrista e ouvinte no contexto de escuta brasileiro 

Resumo: 

A comunicação emocional na performance musical ocorre quando uma emoção intencionada pelo 

compositor ou interprete é entendida pelo ouvinte durante uma escuta musical. De acordo com o 

Brunswikian Lens Model, esta comunicação ocorre a partir do emprego de um mesmo código acústico 

transmitido entre ambos, que está relacionado a parâmetros de estrutura musical como modo, andamento, 

contorno melódico, entre outros. O objetivo do presente trabalho foi investigar a comunicação emocional 

entre interprete e ouvinte no contexto musical brasileiro instrumental. Para isto foi realizado um 

experimento, dividido em duas etapas: na primeira, três guitarristas profissionais gravaram trechos 

musicais de 30 segundos de duração com a intenção de comunicar emoções especificas aos seus ouvintes, 

em duas versões: tema e improviso sobre cada trecho selecionado. Na segunda etapa, 33 ouvintes 

brasileiros, não músicos desempenharam tarefas de escuta de cada trecho musical gravado e, logo em 

seguida forneceram respostas emocionais a eles, por meio de uma lista de adjetivos encontrados na Escala 

das Emoções Musicais de Genebra (GEMS). Os resultados da pesquisa indicaram que, de maneira geral, 

toda amostra musical empregada comunicou emoções sentidas e percebidas relacionadas ao fator 

sublimidade da GEMS. Concluiu-se que o Brunswikian Lens Model pôde ser aplicado para a explicação 

de processos psicológicos investigados em um contexto de escuta brasileiro que envolveu a interpretação 

de temas e improvisos. Acredita-se que esta conclusão se deve ao uso de um código acústico em comum a 

todos os trechos musicais investigados 

Palavras chave: comunicação emocional, improvisação, musica brasileira instrumental. 

 

 

Fernanda Artigas Hay 

Rock voices: uma abordagem antropofisiológica da voz no rock 

Resumo: 

O presente trabalho tem como objetivo explorar a abordagem fisiológica de consciência corporal 

e a consciência expressiva antropológica do cantor de rock. Incrustado ao Rock And Roll , também esta 

um posicionamento ideológico muito forte que é expressado em suas letras e textos, estando assim 



diretamente ligado à vos que quer muito falar, ser escutada e quebrar diversos tipos de conceitos e/ou pré-

conceitos, confrontando regras e/ou padrões sociais, pregando uma filosofia de liberdade em todos os 

seus níveis de complexidade e/ou simplicidade. Por ser um estilo ainda muito recente, o profissional da 

vos encontra grande carência no que diz respeito a materiais específicos de estudos, não bastasse, o pouco 

material especifico utiliza nomenclaturas muito diferentes e confusas entre si, além de muitas vezes 

delimitar as possibilidades vocais do cantor e engessá-lo a uma estética especifica. O conhecimento das 

causas que levaram o cantor a buscar o estilo, pode elevar seu nível de autoconhecimento e 

reconhecimento de propósitos e o conhecimento da fisiologia vocal pode ser tanto uma solução para a 

unificação de termos, como também uma ferramenta que dá liberdade ao cantor de explorar e aprimorar 

os limites do seu corpo. Desta forma, esta pesquisa tem como objetivo servir de guia para possíveis 

interessados e propor campo de pesquisa comum à abordagem antropofisiológica sobre o assunto a 

pesquisadores e estudiosos. 

Palavras chave: técnica vocal, vos no rock, fisiologia vocal, contexto sociocultural do rock. 

 

 

Marina Calçado Abrahão 

Hegemonia da indústria da música na escuta de jovens em Curitiba 

Resumo: 

O tema deste trabalho tem como base teorias socioculturais desenvolvidas por Theodor Adorno e 

Max Horkheimer, como a indústria cultural, desenvolvida quanto à perspectiva do sistema econômico 

capitalista, com foco nas considerações relacionadas à música. Tem como objetivo verificar e estabelecer 

um paralelo entre a indústria da música e a escuta musical de jovens nos dias de hoje, tendo como 

hipótese a predominância da referida indústria na escuta e preferência musical de jovens, devido ao 

grande envolvimento destes tanto com músicas, quanto com veículos de comunicação, que são os meios 

pelos quais a indústria propaga as suas mercadorias musicais. Uma das questões principais é compreender 

o quanto o advento de novas tecnologias, como a internet, é capaz e proporcionar ao jovem novas escutas 

que não vinculadas à mídia, visto que a internet é uma ferramenta de acesso às pesquisas e conta com um 

acervo infinito de informações, músicas e produtos digitais. O método utilizado para a obtenção de dados 

é o estudo de levantamento, com um questionário respondido por jovens da Cidade de Curitiba, que 

proporcionou respostas que foram analisadas embasadas nas teorias explicadas no decorrer do trabalho. 

Concluiu-se principalmente que a indústria da música, mediante os veículos de comunicação, atinge de 

maneira determinante os seus objetivos, verificando a predominância da mídia na escuta e preferência 

musical dos jovens participantes do estudo e, desta forma, limita e condiciona as suas escolhas e 

comportamentos relacionados à musica. 

Palavras chave: indústria da música, indústria cultural, veículos de comunicação, escuta musical 

de jovens, estudo de levantamento. 

 

 

Alexandre Campos Moraes e Silva 

Modelos de música adaptativa para obras audiovisuais interativas 

Resumo: 

Este trabalho tem por objetivo apresentar modelos composicionais para obras musicais 

adaptativas e responsivas, cuja progressão é diretamente as ações realizadas pelo espectador dentro de 

uma obra. O desenvolvimento tecnológico propicia o surgimento de novas formas de conteúdo. Em nossa 

década vemos uma enorme expansão no mercado de eletrônicos portáteis. Videogames, celulares 

inteligentes, tablets e outros aparelhos que cada vez mais tornam-se parte integrante do cotidiano das 

pessoas. Junto com estes aparelhos, novas formas de entretenimento são apresentadas constantemente. De 

jogos de realidade aumentada a filmes interativos, vemos uma nova demanda por conteúdos, contudo, 

mesmo dentro desta nova estética de obras dinâmicas, muito do que produzimos musicalmente continua 



atado a modelos de composição lineares. Se a ascensão dos filmes e da televisão foi responsável pelo 

surgimento de diversas novas formas e processos de composição audiovisual, o surgimento e a evolução 

das obras interativas deve servir para impulsionar produtores de conteúdo na busca de novas formas de 

expressão musical, responsivas ao espectador e adequadas a seu meio. 

Palavras chave: composição adaptativa; musica interativa; musica para jogos. 

 

 

Lana Muriel Souza dos Santos 

O blues e sua expressividade: estudo de caso 

Resumo: 

As primeiras manifestações de blues se deram no Sul dos Estados Unidos da América por volta 

de 1870, posteriormente à guerra civil, mas o estilo chegou ao Brasil apenas na década de 1920, por meio, 

principalmente, dos grandes festivais de jazz ocorridos no país. Para cantores de blues, tanto norte-

americanos quanto brasileiros, determinadas experiências de vida formalizam seu desenvolvimento e 

caracterizam sua expressividade a cantar. Os relatos registrados sobre a formação de uma cantora 

brasileira de blues, relacionados a formação dos bluesmen norte-americanos, caracterizada a partir da 

bibliografia de apoio, propõem compreender como se consolidou o caráter expressivo da execução vocal 

do blues. 

Palavras chave: blues; bluesmen; experiência de vida; caráter expressivo. 

 

 

Glauber Luis Gonzalez 

Gravação do álbum “I.F.”: processos de uma produção musical com ouso de mixagem binaural 

Resumo. 

Este trabalho apresenta as etapas de uma produção profissional de um álbum musical. Na pré-

produção são discutidos os processo de criação de arranjos para as músicas, a criação de linhas guia em 

programas de computador e os procedimentos de preparação para o estúdio. Na fase de produção são 

explicitados todos os processos que envolvem a gravação em estúdio profissional, a escolha de 

equipamentos e de posicionamento de microfones, tendo como base as referencias bibliográficas e testes 

realizados in loco. Na fase de pós-produção são apresentadas três músicas com características distintas, 

que foram editadas e mixadas, utilizando uma técnica não usada com frequência para produções musicais 

pelos profissionais de áudio, mas de resultados peculiares e interessantes, a mixagem binaural, que 

permite simular um ambiente com maiores possibilidades de localização em um espaço tridimensional. 

Agregar este estilo de mixagem à produção trouxe originalidade ao projeto e possibilitou um novo estilo 

de audição das músicas trabalhadas. 

Palavras chave: produção musical; gravação em estúdio, mixagem binaural. 

 

 

Vinicius Rodrigo Klos 

O choro na belle époque no Rio de Janeiro (1902-1920):Uma perspectiva etnomusicológica 

Resumo: 

Esse trabalho aborda o gênero musical Choro durante a Belle Époque. O propósito é verificar 

como essa música se consolidou para ser chamada de brasileira. A abordagem será realizada a partir da 

música urbana encontrada na cidade do Rio de Janeiro, sede do Império, nesse período. A importância da 

pesquisa se deve também pelo fato da cidade ter sido a capital do país, portanto, um centro cultural 

irradiador de modismos e inovações para todo o Brasil. O enfoque parte da etnografia do cenário musical 

da cidade do Rio de Janeiro, tendo como pressuposto que a música e sua prática, como toda forma de 



expressão, não é apenas consequência ou espelho dessa cultura, mas é um elemento ativo que 

simultaneamente expressa e instaura significados diversos sobrepostos, dentro das perspectivas da 

Etnomusicologia no estudo do contexto. De forma sistematizada, o conteúdo apresentado nesse trabalho 

irá tecer uma linha do tempo, cuja análise vai das primeiras configurações da música no Brasil, sob 

influxo europeu e africano, passando pelas fases dos principais gêneros de música popular na época, 

particularmente o Choro. 

Palavras chave: Belle Époque, Choro, Etnomusicologia, Música Popular, Rio de Janeiro. 

 

 

Rodrigo Leite Souza Enoque 

O espelho de Valdrada: uma abordagem composicional em arte sonora através do conceito de 

dialogismo de Mikhail Bakhtin 

Resumo: 

Devido à sua natureza interdisciplinar, a arte sonora abrange conceitos de criação advindos das 

mais variadas vertentes da arte. No século XX, ao longo do tempo, a espacialização sonora, o crescente 

uso das tecnologias de síntese e produção de sons, a experimentação de diversos artistas em campos 

tecnológicos distintos e suas trocas em âmbitos de atividades comuns propiciaram novas perspectivas de 

abordagem criativa e novos espaços de reflexão para as artes. Nesse sentido, a arte sonora se define em 

parte como uma reunião de manifestações e conceitos artísticos que estão na fronteira entre música e os 

outros ramos da arte, em que o som é o material de referência na criação. Nessa pesquisa, se pretende 

abordar essa vertente artística, a arte sonora, através do conceito de dialogismo do linguista e filósofo 

russo Mikhail Bakhtin, tendo em vista que essa perspectiva considera um tipo de relação dialógica entre 

várias disciplinas, no campo artístico e conceitual. Desse modo, a arte sonora, ao estabelecer uma relação 

dialógica entre âmbitos da arte anteriormente contrapostos, gera uma forma expandida de composição. 

Palavras chave: Arte Sonora, Dialogismo, Mikhail Bakhtin, Música Eletroacústica 

 

 

Ronaldo Tinoco Miguez 

A música da folia do divino paranaense: Estudo sobre a prática musical das comunidades caiçaras 

de Guaratuba e Ilha dos Valadares (2012-2014) 

Resumo: 

Este trabalho reúne, através de revisão bibliográfica e coleta de material de campo, informações 

sobre a musica da Folia do Divino da Ilha dos Valadares e de Guaratuba, localizadas no litoral 

paranaense. 

A metodologia usada para a abordagem do campo opera de acordo com autores da 

etnomusicologia, utilizando como principal ferramenta de pesquisa a bimusicalidade, elaborada por 

Mantle Hood. Para a descrição e analise da música são apresentadas transcrições, fotografias, gravações e 

relatos sobre as técnicas de interpretação. 

Ao aspectos analisados tratam diretamente de elementos musicais como a construção e uso dos 

instrumentos, as vozes do canto e as características da melodia, harmonia e ritmo. 

Palavras chave: Folia do divino; Musica caiçara; litoral paranaense; Organologia brasileira; 

descrição etnomusicológica; bimusicalidade 

 

 

Juliano André Lamur 

Práticas educacionais do programa de Musicalização infantil da Universidade Federal do Paraná: 

leitura e análise de fichas de Planejamento 



Resumo: 

O ensino de música para crianças é um tema que vem ganhando cada vez mais espaço, inclusive 

no âmbito acadêmico. Aspectos da formação docente, conteúdos que devem ser abordados, características 

de um curso, suas justificativas e objetivos são exemplos de tópicos em constante discussão. Esta 

monografia se propôs a levantar informações sobre a Musicalização Infantil da UFPR, curso de extensão 

universitária que vigorou entre os anos de 2003 e 2010. O curso atendeu a mais de 1000 crianças de 

Curitiba e imediações e veio a se tornar uma comunidade de prática. Quatro cadernos contendo fichas de 

planejamento e diários de classe foram estudados, a partir dos quais buscou-se compreender as práticas de 

sala de aula sob três categorias de análise: Estrutura, Conteúdo e Andamento. As rotinas de aulas de dois 

outros cursos de musicalização infantil foram utilizadas como parâmetro de comparação. Embora haja 

diferenças de nomenclatura, de modo geral as estruturas dos três cursos estudados possuem muitas 

semelhanças. Ao longo do trabalho foi possível delinear alguns elementos que fundamentam o modelo de 

curso da UFPR: em primeiro lugar, o aspecto prático de grande parte das atividades realizadas em sala de 

aula; em segundo, as possibilidades de manipulação de objetos sonoros e exploração de parâmetros 

musicais por parte das crianças; e em terceiro, o lugar de destaque dado às audições musicais. A hipótese 

de que o modelo de curso da Musicalização Infantil da UFPR pode auxiliar na formação docente de 

futuros professores de música foi verificada como válida. 

Palavras chave: musicalização infantil, formação docente, pesquisa documental. 

 

 

Júlio Sérgio da Silva Monteiro 

O processo de transmissão musical dentro do Ile Asé Igbá Afauman em Curitiba – PR 

RESUMO 

Este trabalho tem a intenção de relatar de forma descritiva o processo de transmissão musical 

dentro de uma Comunidade Tradicional de Terreiro de Candomblé em Curitiba - PR. A pesquisa é 

direcionado para a Comunidade Acadêmica e outras, por isso, foi necessário explanar alguns aspectos 

específicos da religião do Candomblé, para que tenham um embasamento e compreensão da forma como 

se manifesta o processo de transmissão musical e qual a sua importância dentro da comunidade. 

A sua escrita está focada na área da musicologia histórica, com a tendência à etnomusicologia e 

em apoio/desdobramento da educação musical. Como o assunto é complexo e porta uma variedade de 

detalhes, possibilitando até mesmo, expandi-lo para outras áreas de pesquisa. 

Palavras chave: Oralidade, transmissão, educação, música, história 

 

 

José Augusto Junqueira Calzzani 

O TRIO PARANAENSE (1932-1934): Análise histórico musicológica da entidade feminina 

promotora da música de câmara na capital Paranaense 

RESUMO 

No presente trabalho apresenta-se o estudo sobre a criação do grupo musical O Trio Paranaense 

na cidade de Curitiba, capital do Estado do Paraná, realizando análise histórico musicológica das 

atividades desenvolvidas pela entidade entre os anos de 1932-1934 e dos clubes e sociedades musicais 

curitibanas no início do século XX, baseando-se no conceito de “morigeração cultural”. O grupo é 

organizado no final do ano de 1932 por três mulheres, Bianca Bianchi (1904-2002, violinista), Charlotte 

Frank (1903-1984, violoncelista) e Renée Devrainne Frank (1902-1979, pianista) que mantiveram suas 

atividades promovendo concertos de música de Câmara até o ano de 1968. Propõem-se constituir acervo 

específico sobre o grupo e avaliar sua atuação principalmente no campo da música para contribuição com 

o desenvolvimento cultural no Estado. Efetuou-se inicialmente levantamento histórico da entidade através 

de periódicos do período pesquisado, relatando os artistas, as apresentações, os colaboradores, o 

repertório e os locais de suas temporadas artísticas. A ausência de referências que tratem da entidade O 



trio Paranaense, conduziu a pesquisa para organização de fontes primárias ainda não utilizadas em 

estudos ou trabalhos acadêmicos. 

Os acervos pesquisados constituem-se de documentos coletados na Biblioteca Pública do Paraná, 

Biblioteca Nacional Digital, Casa da Memória da Fundação Cultural de Curitiba e Museu da Imagem e do 

Som. Os documentos foram organizados, transcritos e editados para auxiliar na difusão e aproveitamento 

acadêmico de fontes primárias ainda desconhecidas da Musicologia Histórica, contribuindo assim para 

divulgação dos dados sobre a entidade e do período histórico musical paranaense. 

Palavras chave: O Trio Paranaense; morigeração cultural; ausência de acervo; levantamento de 

dados; Musicologia Histórica. 

 

 

João Tiago Dalgute 

A experiência com canto coral na fase escolar da adolescência e sua contribuição no estudo de 

música 

Resumo: 

A finalidade deste trabalho é compreender a relevância da atividade coral sua de contribuição no 

desenvolvimento da vida musical a partir da fase escolar da adolescência. Para tanto serão abordadas 

conceituações técnicas da atividade, seguidas de uma perspectiva histórica com ênfase na realidade 

brasileira, destacando a experiência vivenciada pelo país nas décadas de 30 e 40 por ocasião do trabalho 

de Heitor Villa-Lobos com Canto Orfeônico, na perspectiva de um recorte comparativo em relação ao 

trabalho de intenções semelhantes, desempenhado pelo compositor húngaro Zontán Kodály. A pesquisa 

contará ainda com estudos acadêmicos que abordam a fase adolescente em aspectos fisiológicos, 

comportamentais, psicológicos e cognitivos, bem como a relação desses indivíduos com a música, 

problematizando como o canto coral poderia ser introduzido em seu cotidiano escolar no formato de uma 

atividade musical cujo nível de interesse se sobrepusesse ao âmbito da obrigatoriedade curricular. Por 

fim, serão citadas duas tentativas educacionais recentes envolvendo a aplicação do canto coral como 

proposta de educação musical em escolas públicas de ensino fundamental brasileiro, como referencial em 

termos de registro científico, dos caminhos de aproximação até aqui percorridos. 

Palavras chave: adolescência, prática coral, aproximação. 

 

 

Giuliana Proença 

Castelo Forte: uma análise contextual e musical do hinário Cantor Cristão, contendo uma análise 

semiótica com conceitos de Luiz Tatit 

RESUMO 

Essa monografia apresenta a análise contextual e musical do hinário oficial da Igreja Batista 

brasileira: o Cantor Cristão, onde se apresenta uma pesquisa que ressalta a importância deste hinário 

dentro do universo da música e da própria história da comunidade Batista. Primeiramente foi feito uma 

pesquisa do seu contexto histórico social e musical. Partindo da história da Igreja Batista até a chegada de 

missionários batistas americanos no Brasil, onde dentre os missionários estava Salomão Ginsburg, 

principal responsável pela organização e publicação do hinário Cantor Cristão. Seguindo então para uma 

pesquisa contextual musical, levando em conta uma pequena história e forma dos hinários, sendo esses, 

livros de músicas sacras. Para ser efetuada a análise do Cantor Cristão foi necessária uma pesquisa sobre 

a forma musical Canção, ressaltando suas qualidades, aspectos e características, comentando também 

como se compõe uma canção por parte do Cancionista; juntamente a esses aspectos foi pesquisado sobre 

a semiótica da canção com conceitos de Luiz Tatit, utilizado para a análise da letra e melodia do hino 

escolhido: Castelo Forte, de Martinho Lutero, reformador protestante no século XVI. Foi analisado 

somente um trecho deste hino, aplicando diretamente da metodologia de Tatit. A partir desta monografia 

buscou-se afirmar a relevância do Cantor Cristão musicalmente e historicamente. 



Palavras chave: Cantor Cristão; Batista; Martinho Lutero; Análise Canção; Semiótica da 

Canção; Luiz Tatit. 

 

 

Dionathan Alisson Junior de Souza Falchetti 

A utilização da música como recurso mnemônico e motivacional para aprendizagem de conteúdos 

extra-musicais 

Resumo: 

A presente pesquisa tratou de teorias sobre memória e motivação, relacionadas a recursos 

mnemônicos musicais baseados em canções e paródias utilizadas por professores de nível médio e cursos 

preparatórios para vestibular. Nela objetivou-se investigar o uso desses recursos nos processos de 

aprendizagem e memorização de conteúdos extramusicais do ponto de vista da motivação; a partir de um 

questionário, sobre motivação, com a participação de 37 estudantes e ex-estudantes de cursos de nível 

médio que tiveram a experiência com a utilização do método em questão. A revisão bibliográfica está 

relacionada a assuntos de Memória, sobre o ponto de vista de teorias da neurociência; e em teorias sobre 

Motivação em educação musical e educação regular, da área da psicologia educacional. Este artifício de 

que se valem os professores é bastante recorrente, e a aceitação entre os estudantes pode ser verificada 

mesmo sem um método científico formal, o que mobilizou este estudo, para entender se existem motivos 

que tangem a motivação dos alunos, e como se dá o processo de memorizar os conteúdos. Ao fim, a 

revisão bibliográfica e as respostas dos 37 alunos permitiram concluir que associar memórias de canções 

com os conteúdos que os alunos precisam memorizar ajuda no processo de internalização das 

informações. E que pelo fato de ele ter memorizado os dados com mais facilidade, e ter aquilo disponível 

na hora que necessitar, a segurança que lhe é proporcionada faz com que ele se motive pela sensação de 

poder realizar a tarefa graças à forma que utilizou para estudar. 

Palavras chave: memória; motivação; conteúdos extramusicais; 

 

 

Celeste Nascimento De Oliveira 

Ópera na educação infantil: musicalizando crianças de quatro a cinco anos com conteúdos de ópera 

Resumo: 

Esta pesquisa traz por título “Opera na Educação Infantil” e mais especificamente sobre a 

musicalização de crianças de quatro a cinco anos usando conteúdos da ópera. No início, este trabalho 

apresenta uma curta história sobre a criação da ópera baseada no “O Barbeiro de Sevilha” composta por 

Rossini, usando-a de uma maneira empírica ao longo deste projeto. A apreciação musical de maneira 

intercruzada é apresentada para a compreensão musical baseada na ópera adaptada para o público infantil. 

De uma maneira geral, a receptividade das crianças foi satisfatória. Além do mais os conteúdos 

operísticos foram totalmente absorvidos pelos pupilos e o interesse musical despertado. 

Palavras chave: educação musical infantil; ópera na educação musical; musicalização infantil; 

metodologia de ensino de música para crianças. 

 

 

Ângela Caetano da Silva 

Análise da composição a sertaneja (1869) de Brasílio Itiberê: sua importância para o nacionalismo 

brasileiro e suas influências 

Resumo: 

Este trabalho trata sobre os aspectos analíticos e históricos da peça para piano A Sertaneja, de 

Brasílio Itiberê da Cunha, publicada em 1869. Esta obra foi considerada por muitos teóricos em música 



como uma obra precursora da música nacionalista erudita brasileira devido à inclusão de partes de uma 

música folclórica, o fandango Balaio, meu bem, balaio, na peça. Por outro lado, alguns musicólogos 

apontam também para as influências que podem ser encontradas na obra, como a de compositores 

românticos estrangeiros da época, dentre eles Franz Liszt e Frédéric Chopin. Destaca-se assim o dualismo 

da obra, com o virtuosismo da escrita romântica europeia para piano do século XIX e uma busca de 

inclusão da cultura nacional brasileira na própria peça. Tendo em vista buscar mais esclarecimentos sobre 

esses conceitos, a metodologia se baseou em analisar as características da obra e verificar suas influências 

através de análise comparativa, apontando também sobre os diversos argumentos que surgem em torno da 

peça A Sertaneja. 

Palavras chave: A Sertaneja. Brasílio Itiberê. Balaio, meu bem, balaio. Nacionalismo musical. 

Piano. Liszt. Chopin. 

 

 

Gabriel Vaz Amorim 

O gesto musical na poética de Luciano Berio (1925-2003) 

Resumo: 

Este trabalho tem o objetivo de apresentar uma definição do termo “gesto musical”, com relação à 

obra e escritos de Luciano Berio (1925-2003), recolhendo exemplos do uso desta noção na composição 

musical, e assim, gerar encaminhamentos e modos de utilização do concerto na prática composicional. O 

compositor, reconhecido pelo uso proposital da noção de gesto, apresenta especial interesse para este 

levantamento por suas atividades tato na musica instrumental como na musica eletrônica a partir da 

década de 1950, época em que mudanças de atitude decorrentes da tomada de consciência do gesto 

começaram a ocorrer. O termo passou a ser utilizado após as primeiras experiências eletrônicas nas quais 

foram percebidas pequenas unidades sonoras que, de certo modo, formam musica, os gestos musicais, que 

podem ser organizados independentemente de estruturas rítmicas, motívicas, tonais, atonais... etc. Ainda 

na década de 50, também foi percebido o fenômeno do gesto na música instrumental, e a possibilidade de 

um desdobramento em direção às noções de figura e textura. Além de o gesto advir de uma 

intencionalidade e ter um significado em seu contexto de apresentação, o próprio Berio afirma que o gesto 

esta presente desde que o ser humano passou a transformar e construir o mundo, em todo o âmbito 

histórico da vida cultural humana. 

Palavras chave: gesto musical; Luciano Berio; música eletrônica; percepção. 

Música dodecafônica: novas formas de composição musical do século XX e sua influência em 

compositores brasileiros 

Resumo: 

O trabalho a seguir trata do surgimento do dodecafonismo até sua chegada ao Brasil, e como ele 

influenciou os primeiros compositores brasileiros que tiveram contato com essa técnica. O trabalho 

também aborda aspectos técnicos tradicionais nesse tipo de música e os aspectos técnicos utilizados por 

dois compositores brasileiros 

Palavras chave: Dodecafonismo, serialismo, música viva, Claudio Santoro César Guerra Peixe 


