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Sessão 1 
Música 

 
PERFIL DOS ALUNOS DO CURSO DE EXTENSÃO OFICINA DE TEORIA E PERCEPÇÃO 
MUSICAL. Cassio Rafael Caponi, Suelena Borges, Helena de Souza Nunes Wohl Coelho (orient.) 
(Departamento de Música, Instituto de Artes, UFRGS). 

O curso de Extensão Oficina de Teoria e Percepção Musical (OTP) passou por várias experiências pedagógicas até 
que, em 2003, numa aproximação com a pesquisa, fosse adotado o método desenvolvido pela Profª Drª Helena de 
Souza Nunes Wöhl Coelho, denominado Musicalização de Adultos Através da Voz – Uma Proposta Metodológica 
de Abordagem Multi-modal (São Leopoldo, Sinodal, 1991). Este método, atualmente, é objeto de estudo do Grupo 
de Pesquisa CNPq Proposta Musicopedagógica CDG, ao qual também está vinculado este trabalho individual, cujo 
objetivo é caracterizar o perfil dos alunos do curso OTP, oferecido, desde 1995, pelo Departamento de Música da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Estudos sobre a musicalização de adultos vem ao encontro das 
necessidades da comunidade em geral, num país onde existe um grande número de adultos musicalmente 
analfabetos, bem como atende à comunidade científica, pois produz e testa materiais e procedimentos sobre um tema 
raramente estudado no país. A pesquisa encontra-se em andamento, e emprega-se uma metodologia histórico-
hermenêtica. Todos os dados estão sendo buscados junto ao material disponível nos arquivos do DEMUS. Até o 
presente momento, existe um resultado parcial, que é o levantamento e a análise dos dados referentes às cinco turmas 
de 2003, com base na ficha de inscrição e na avaliação de final de semestre, mesmos instrumentos de pesquisa que 
poderão ser encontrados nos referidos arquivos. Através destes dados prévios, infere-se que o público-alvo do 
referido método apresenta características extremamente variadas em seus históricos de vida, propósitos com o curso 
e níveis de aproveitamento. Também verifica-se que, para todos, a música parece ser fundamental, geralmente como 
forma de lazer ou de resgate pessoal. Dados mais precisos serão obtidos com a continuidade do estudo. (FAURGS). 

001 


