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RESUMO 

 

Este trabalho é uma revisão de literatura com o objetivo de mapear os sentidos e 
significados atribuídos à intuição nas publicações dos eventos da ABEM no período 
de 2003 a 2013. Essa amostra por conveniência selecionou os eventos anuais e 
disponíveis no site da instituição. Dentre os objetivos específicos objetivou-se 
identificar a frequência do uso das palavras-chave intuição, intuitivo(s) e intuitiva(s) 
nos trabalhos selecionados, descrever e analisar as temáticas associadas à presença 
dessas palavras-chave, refletir sobre os usos e a função da intuição nos processos de 
ensino e aprendizagem musical e identificar em que situações a intuição é 
reconhecida como conhecimento. Após a realização da busca no site da instituição, 
no período de 2003 a 2013, foram encontrados 65 trabalhos com as palavras-chave 
intuição, intuitivo(s) e intuitiva(s). Os artigos foram categorizados nas seguintes 
unidades de análise: 1) Frequência das palavras-chaves; 2) Temáticas abordadas nos 
trabalhos; 3) Usos e funções das palavras-chave; 4) Intuição como conhecimento. Foi 
verificada a predominância do termo intuição reconhecido como conhecimento tácito 
em contraposição ao conhecimento teórico-fundamentado. Este primeiro trabalho 
poderá apontar direcionamentos para aprofundar a intuição como conhecimento em 
outro momento. Portanto, o conhecimento consequente de explorar e realizar uma 
revisão bibliográfica a respeito do conceito de intuição nesse contexto traz a 
oportunidade de, efetivamente, propor contribuições sobre sua relação com a música, 
assim como abre caminhos para compreender as possibilidades dessa relação 
 
Palavras-chave: intuição, revisão de literatura, ensino-aprendizagem de música 
 

 

 

 

 

  



 

 

  



ABSTRACT 

 

This work is a literature review with the objective of mapping the senses and meanings 
attributed to intuition in the publications of ABEM events from 2003 to 2013. This 
convenience sample selected the annual events available on the institution's website. 
Among the specific objectives, the objective was to identify the frequency of use of the 
keywords intuition, intuitive(s) and intuitive(s) in the selected works, describe and 
analyze the themes associated with the presence of these keywords, reflect on the 
uses and the role of intuition in musical teaching and learning processes and identify 
in which situations intuition is recognized as knowledge. After performing the search 
on the institution's website, from 2003 to 2013, 65 works were found with the keywords 
intuition, intuitive(s) and intuitive(s). The articles were categorized into the following 
units of analysis: 1) Frequency of keywords; 2) Themes addressed in the works; 3) 
Uses and functions of keywords; 4) Intuition as knowledge. The predominance of the 
term intuition recognized as tacit knowledge in opposition to theoretical-grounded 
knowledge was verified. This first work may point out directions to deepen intuition as 
knowledge at another time. Therefore, the consequent knowledge of exploring and 
carrying out a bibliographic review about the concept of intuition in this context provides 
the opportunity to effectively propose contributions on its relationship with music, as 
well as opening ways to understand the possibilities of this relationship. 

 
Keywords: intuition, literature review, music teaching-learning 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A utilização da palavra intuição na literatura de Educação Musical, 

especificamente, nos Anais dos Congressos da Associação Brasileira de Educação 

Musical - ABEM, período de 2003 a 2013, é a temática deste Trabalho de Conclusão 

de Curso. Uma reflexão sobre como esse termo é visto a partir dessa produção 

científica permite ponderar sobre a sua relevância, a sua conexão com o ensino-

aprendizagem musical e com a música.  

A partir da minha vivência musical, tenho percebido uma relação natural entre 

intuição e música, o que sempre se manifestou na minha prática. Tomando minha 

performance na improvisação musical como exemplo, observo que ao tocar, sinto um 

impulso interno natural e intrínseco de criação de melodias ou de motivos melódicos, 

de forma espontânea, sem necessariamente, me apoiar na dimensão racional. Na 

verdade, há nesse “improvisar” um foco em deixar minha intuição fluir muito mais do 

que em utilizar o raciocínio. Ainda sobre o improviso, entendido como essa criação e 

recriação durante o tocar da música em tempo real, sinto que a intuição ou o tocar 

intuitivo se apresenta para mim como uma maneira mais sensitiva e fluente de fazer 

música. Por isso, se torna especialmente surpreendente presenciar colegas ao fim do 

curso de graduação em Música na Universidade de Brasília (UnB), bem como 

formandos do Centro de Educação Profissional Escola de Música de Brasília Maestro 

Levino de Alcantâra - CEP-EMB, reconhecendo com frustração que não 

desenvolveram algum tipo de conhecimento gerado pela intuição, relatando falhas em 

seu desenvolvimento musical relacionadas justamente à expressão e à criatividade.  

Ao longo do curso na UnB pude ver que há pontos em comum no que se refere 

a tais falhas na formação desses músicos, sejam formados, sejam formandos. Para 

sugerir aqui um resumo desses problemas, aos quais costumam se referir, é possível 

dizer que são músicos que: apesar de tocarem o repertório de alta performance de 

seu instrumento; dominarem as técnicas de seu instrumento e a teoria musical em 

nível requerido para o curso em conclusão; estarem à vontade com a leitura da 

partitura e terem experiência e autoconfiança com práticas de conjunto de forma geral; 

falta-lhes, contudo, desenvolver a expressão para a interpretação musical, a confiança 

para improvisar e mesmo a criatividade para fazer arranjos. Na mesma circunstância, 

alguns professores também parecem reconhecer que esses alunos realmente 
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apresentam tais problemas em sua formação e vivenciam o desconforto diante desse 

obstáculo ainda não superado mesmo que no fim do curso.  

Ao comparar a minha trajetória com a de alguns colegas percebo que a 

aprendizagem informal teve um papel importante no meu processo formativo e no 

desenvolvimento de habilidades relacionadas com a intuição, dentre elas a 

expressividade e a criatividade.  Nessa trajetória, a aprendizagem informal e o 

contexto da música popular são um ambiente musical propício e natural para 

desenvolvimento dessas habilidades. A ideia de “aprender tocando”, procedente no 

meio do estudo informal, assim como uma concepção intuitiva de “aprender a 

improvisar improvisando” são realidades conhecidas e são exemplo de momentos em 

que o uso da intuição parece ser uma solução habitual, cotidiana, frequente. Nesse 

contexto, minha compreensão sempre foi que a expressividade, a criatividade e a 

intuição são aspectos que não só são correlatos, mas conjuminados entre si, 

intrínsecos e mesmo inerentes à prática musical. Em consequência dessa visão 

peculiar a essa contextura, a relação entre música e intuição se apresentaria então 

como intimamente natural, espontânea e até mesmo óbvia para desenvolver e exercer 

vários tipos de competência musical, como interpretação, expressividade, 

improvisação, composição, apreciação.  

Aqui, entendo a palavra intuição como um tipo de conhecimento que, 

justamente por oferecer possibilidades distintas do processo racional, está 

intimamente ligada à atividade de criar e de recriar: na composição, na expressão, no 

improviso. Também nesta perspectiva, Ostrower (1977, p. 10), artista plástica e arte-

educadora, considera que “os processos de criação ocorrem no âmbito da intuição” e 

acrescenta que, ainda que os processos de criação integrem toda experiência 

possível ao indivíduo - o que incluirá, é claro, a experiência racional -  “trata-se de 

processos essencialmente intuitivos” (OSTROWER, 1977, p. 10).  

Numa compreensão muito similar sobre intuição e sua relação com a 

criatividade, Zamboni (2001, p. 27) destaca que “a arte não tem parâmetros lógicos 

de precisão matemática, não é mensurável, sendo grandemente produzida e 

assimilada por impulsos intuitivos”. Assim, na percepção de Zamboni, a arte é sentida 

e receptada pela intuição justamente porque é difícil traduzi-la para formas 

integralmente verbalizadas, racionais.  

Essas noções de intuição encontram ressonância na visão de Bastick (1982), 

citado pela musicoterapeuta Brescia (2004, p. 2), em seu trabalho intitulado A 
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qualitative study of intuition as experienced and used by music therapists. Brescia 

aponta que ao discutir de forma mais aprofundada a experiência da intuição, Bastick 

(1982) identifica certas características ligadas à intuição e as descreve assim:  

 

(...) uma consciência súbita e imediata do saber; uma associação entre 
afeto emocional e insight; natureza não analítica (não racional, não 
lógica) e gestalt da experiência; o aspecto empático da experiência; o 
pré-verbal e a natureza frequentemente inefável do conhecimento; a 
relação inevitável entre intuição e criatividade; e a possibilidade de que 
um insight possa se provar factualmente incorreto (BASTICK, 1982 
apud BRESCIA, 2004, p. 2, tradução nossa)1. 

 

É importante observar que o autor resume nessas características peculiares à 

intuição as consonâncias entre as perspectivas de Ostrower (1977) e Zamboni (2001), 

e traz uma ênfase ainda maior à noção da relação entre intuição e criatividade. Aliás, 

em meio a esses aspectos associados à intuição, torna-se válido destacar, nesse texto 

de Bastick, citado por Brescia (2004), a consciência da natureza frequentemente 

inefável do conhecimento e também a percepção do conhecimento como pré-verbal. 

Isto porque, simplesmente, a compreensão das perspectivas desses aspectos, em 

particular, pode colaborar e facilitar bastante a assimilação e a contemplação de 

outras dimensões associadas à intuição, como a consciência súbita e imediata do 

saber e a natureza não-analítica, não lógica e não-racional da experiência. 

Assim, considerando a importância da intuição na expressão e na criatividade, 

importa dizer que no âmbito do estudo formal da música, noto uma recorrência de 

dificuldades que exprimem uma desconexão dos músicos com sua própria intuição, 

com sua própria capacidade criativa. Observo essa situação com surpresa à 

perspectiva da minha vivência musical, em que a intuição é a própria origem, a força-

motriz da expressividade e da criatividade e está diretamente ligada à improvisação e 

à expressão. Entender e discutir essa presença ou ausência na prática musical é um 

processo complexo que demanda tempo de pesquisa que este TCC não permite. Mas 

entender o conceito de intuição e como tem sido explorado na literatura de Educação 

Musical é possível e relevante para uma aproximação desse termo ao processo de 

ensino e aprendizagem musical. 

                                            
1 [...] a sudden and immediate awareness of knowing; an association between emotional affect and 

insight; the nonanalytic (nonrational, nonlogical) and Gestalt nature of the experience; the empathic 
aspect of the experience; the preverbal and frequently ineffable nature of the knowledge; the 
unavoidable relationship between intuition and creativity; and the possibility that an insight may prove 
to be factually incorrect.   
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Mas a pergunta persiste: o que vem a ser a intuição? Intuição é uma palavra 

de sentido polissêmico e que pode ter um significado obscuro e duvidoso. Ela pode 

ser associada a palavras como premonição, pressentimento, adivinhação, mas pode 

também significar percepção instintiva ou sugerir a ideia de dedução por intuição 

(DICIO, 2021). A própria ideia de deduzir pela intuição, por si só, já demonstra o 

sentido ambíguo do termo, o que dificulta sua compreensão; afinal, a dedução, por 

sua vez, está associada à um significado, à uma ideia de raciocínio lógico que parte 

da causa para os efeitos ou das premissas para as conclusões (ABBAGNANO, 2007, 

p. 232). Ademais, dentre outros significados, a intuição também pode ser definida 

como um conhecimento claro, direto e espontâneo da realidade, sem recorrer ao 

raciocínio lógico (BERGSON, 2006, p. 27; BERGSON, 1903 apud RIBEIRO, 2013, p. 

95; BOUCOUVALAS, 1997, apud BRESCIA, 2004, p.1; DICIO, 2021) 

Diante dessa polissemia e ambiguidade conceitual, evitando trilhar o caminho 

mais filosófico do que pedagógico-musical, neste trabalho, opto por questionar: quais 

sentidos e significados a área de Educação Musical tem atribuído ao termo Intuição? Não 

obstante a intuição possa apresentar, ao menos à primeira vista, uma relação 

realmente muito próxima com a prática musical, fica evidente, ainda, a diversidade de 

sentidos e significados atribuídos ao termo na área musical. Portanto, é fundamental, 

principal e primário fazer uma revisão de literatura nesse sentido. 

Assim, este trabalho visa mapear os sentidos e significados atribuídos à 

intuição nas publicações dos eventos da ABEM, neste caso, os Anais dos Encontros 

e Congressos publicados no período de 2003 a 2013 e disponíveis no site da 

instituição. Especificamente, a pesquisa pretende: 1) identificar a frequência do uso 

dos termos intuição, intuitivo(s) e intuitiva(s) nos trabalhos publicados e selecionados 

nesses Anais; 2) descrever e analisar as temáticas associadas aos termos intuição, 

intuitivo(s) e intuitiva(s); 3) refletir sobre os usos e a função da intuição nos processos 

de ensino e aprendizagem musical dos trabalhos analisados e 4) identificar em que 

situações a intuição é reconhecida como conhecimento.  

 Se torna, portanto, importante iniciar uma exploração da literatura acadêmica 

sobre o conceito de intuição no âmbito das publicações dos eventos científicos da 

ABEM. Este primeiro trabalho poderá apontar direcionamentos para aprofundar a 

intuição como conhecimento em outro momento. Portanto, o conhecimento 

consequente de explorar e realizar uma revisão bibliográfica a respeito do conceito de 

intuição nesse contexto traz a oportunidade de, efetivamente, propor contribuições 
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sobre sua relação com a música, assim como abre caminhos para compreender as 

possibilidades dessa relação.  

Assim sendo, é necessário destacar que este trabalho não tem a pretensão de 

esgotar a definição de intuição, tampouco tem o intuito de responder conclusivamente 

a toda essa perscrutação sobre intuição e música. Pela mesma razão, importa dizer 

também que essas elucubrações são indispensáveis aqui para trazer à reflexão um 

possível vínculo entre intuição e música, isto é, para contemplar a possibilidade de 

haver relação entre um e outro e dialogar de forma elucidativa sobre o assunto. Nessa 

perspectiva, se contextualiza e se evidencia a partir dos objetivos desse trabalho que 

se trata de uma pesquisa de caráter bibliográfico com foco em uma literatura 

específica da ABEM: os Anais dos Congressos da Associação Brasileira de Educação 

Musical - ABEM no período de 2003 a 2013. A seleção intencional de trabalhos se 

limitou à extensão de 10 anos, período em que os encontros e congressos ocorriam 

anualmente. Os Anais dos Encontros Nacionais e Congressos da ABEM, devido à 

natureza dessas publicações, seu processo de avaliação pelos pares e à possibilidade 

de selecionar uma amostragem quantitativa e qualitativa da produção científica em 

Educação Musical, foram considerados adequados para esta pesquisa. Após a 

realização da busca no site da instituição, no período de 2003 a 2013, foram 

encontrados 65 trabalhos com as palavras-chave intuição, intuitivo(s) e intuitiva(s) 

que, no total, aparecem 119 vezes ao longo dos trabalhos pesquisados.  

Esta monografia se organiza em 4 seções: esta Introdução constitui a primeira 

seção do trabalho onde se destacam a problematização, os objetivos da pesquisa e a 

problematização do conceito de intuição. Na segunda seção é realizada uma revisão 

de literatura sobre o conceito de intuição. A seção seguinte, terceira seção, apresenta 

a análise dos Anais dos Congressos da ABEM juntamente com a metodologia utilizada 

para selecionar os textos analisados neste trabalho. A quarta seção apresenta as 

considerações finais sobre a pesquisa e desdobramentos para novos estudos. 
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2 INTUIÇÃO: UMA REVISÃO DO CONCEITO 

 

 Nesta seção são apresentados conceitos introdutórios de intuição com o 

objetivo de esclarecer e aprofundar sua compreensão e seus significados. Dessa 

forma, são destacadas perspectivas teóricas que permitem explicitar a intuição como 

conhecimento e como parte do processo de conhecer. A partir disso, faz-se importante 

discutir sobre a relação entre intuição, criatividade e expressão, considerando 

possíveis saberes nessa conexão.  

Assim, cabe recordar que a intuição pode ser definida como um conhecimento 

claro, direto e espontâneo da realidade, sem recorrer ao raciocínio lógico (BERGSON, 

2005; BERGSON apud RIBEIRO, 2013, p. 2; BOUCOUVALAS, 1997, apud BRESCIA, 

2004; DICIO, 2021). Bergson (2005) foi um filósofo metafísico que abordou a filosofia 

como um fazer científico fundamentado na intuição, uma ciência baseada em um 

método intuitivo. Para Bergson, intuição é a realidade sentida e compreendida de 

modo direto, é apreensão imediata da realidade por coincidência da consciência com 

o objeto, porém, sem utilizar os elementos lógicos do entendimento: a análise e a 

tradução. Ribeiro (2013), mestre em Filosofia pela Universidade Federal de São 

Carlos (UFSCar), em sua pesquisa de mestrado Bergson e a intuição como método 

na filosofia, considera que talvez Bergson seja o último verdadeiro metafísico, um dos 

grandes filósofos do século XX que se dedicou ao estudo da metafísica em um 

momento em que os filósofos adotavam métodos e objetivos positivistas e 

materialistas. A musicoterapeuta Tina M. Brescia, Doutora em Artes pela Universidade 

The Steinhardt School of Education de Nova Iorque, ao trabalhar como 

Musicoterapeuta e como supervisora de estágio em Musicoterapia com indivíduos 

com deficiências neurológicas, se viu diante do desafio de se comunicar com pessoas 

que apresentam limitações ou mesmo ausência da fala e de habilidades de linguagem. 

Brescia (2004) relata que por meio dessa experiência descobriu diferentes formas de 

se conectar e de se comunicar com esses pacientes. Isso incluiu reconhecer sua 

própria intuição e usá-la para se guiar em seu trabalho. Assim, para permitir o início 

de seu estudo qualitativo sobre intuição em sua área, baseada na observação dessas 

experiências, a doutora adota a definição de Boucouvalas, em obra de 1997, que 

estabelece o saber intuitivo como um “saber direto que penetra na consciência sem a 

mediação consciente da lógica e do processo racional” (BOUCOUVALAS, 1997, apud 

BRESCIA, 2004).  
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Ao encontrar esse tipo de conceituação de intuição, fica evidente a 

possibilidade de delinear algum caminho para compreendê-la melhor, que seja livre 

de confundi-la com a dedução, por exemplo. Nesse sentido, abre-se também a 

perspectiva de a enxergar como conhecimento ou ainda, como protagonista no 

processo de conhecer.  

A perspectiva inicial deste trabalho apresenta a intuição como intrinsecamente 

conectada à criatividade, à expressividade e à própria prática de criar e recriar, e 

encontra grande consonância no livro Criatividade e Processos de Criação de Fayga 

Ostrower (1977). A autora afirma que os processos de criação ocorrem no âmbito da 

intuição e embora integrem toda experiência possível ao indivíduo, incluindo a 

racional, trata-se de processos essencialmente intuitivos.  

Para Ostrower (1977), o criar é tão existencial quanto o próprio viver. Se 

vivemos, criamos. Nessa criatividade natural e espontânea, a intuição está presente 

em todo o processo criativo, isto é, os “níveis intuitivos do ser” integram todo o ser 

humano e incluem a inconsciência, a subconsciência e a consciência. Assim, há a 

perspectiva de uma intuição que abrange a experiência racional e, no entanto, 

permanece essencialmente consciente e intuitiva. Portanto, Ostrower (1977) 

compreende a consciência como mutável, dinâmica, e é com essa concepção que a 

autora explica sobre a relação da consciência com o ato criador: 

As diversas opções e decisões que surgem no trabalho e que 
determinam a configuração em vias de ser criada, não se reduzem a 
operações dirigidas pelo conhecimento consciente. Intuitivos, esses 
processos se tornam conscientes na medida em que são expressos, 
isto é, na medida em que lhes damos uma forma. Entretanto, mesmo 
que a sua elaboração permaneça em níveis subconscientes, os 
processos criativos teriam que referir-se à consciência dos homens, 
pois só assim poderiam ser indagados a respeito dos possíveis 
significados que existem no ato criador. Entende-se que a própria 
consciência nunca é algo acabado ou definitivo. Ela vai se formando 
no exercício de si mesma, num desenvolvimento dinâmico em que o 
homem, procurando sobreviver e agindo, ao transformar a natureza se 
transforma também. E o homem não somente percebe as 
transformações como sobretudo nelas se percebe (OSTROWER, 
1977, p.). 

 

O trecho colabora para esclarecer a dialética do próprio processo intuitivo e 

criativo apontando para o decurso da ação criativa como um conhecimento que 

permite formar e desenvolver o consciente em si mesmo. Está bem estabelecida 
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nesse contexto, a relação entre intuição e criatividade. Além disso, vale destacar que 

a consciência também é um elemento crucial que permite um conhecer intuitivo. A 

partir daí, a criatividade do ser humano pode ser considerada, dentre outras 

percepções, como um ato intuitivo e consciente. Para mais, conforme essa 

perspectiva de Ostrower (1977), uma vez que uma consciência considerada acabada 

ou definitiva poderia ser um empecilho à criatividade, à evolução ou simplesmente ao 

novo, o processo criativo e intuitivo é, então, reconhecido como um movimento de 

transformação da consciência, de expansão e de contemplação da integridade do ser 

humano.  

Assim, seguindo adiante com a compreensão dessa perspectiva integral de 

intuição de Ostrower (1977, p.56), ou seja, nas palavras da autora “A intuição está na 

base dos processos de criação” - e se distingue do processo racional, ao mesmo 

tempo que o inclui; além de se evidenciar como conectada ao consciente. Nesse 

consciente, a criatividade está relacionada, dentre outros aspectos, à transformação 

da própria consciência, a uma contextura do novo e a uma antecipação intuitiva. 

Assim, a intuição se junta à autopercepção e à percepção como um todo, e esses são 

elementos fundamentais da criatividade do ser humano como defende Ostrower: 

A percepção de si mesmo dentro do agir é um aspecto relevante que 
distingue a criatividade humana. Movido por necessidades concretas 
sempre novas, o potencial criador do homem surge na história como 
um fator de realização e constante transformação. Ele afeta o mundo 
físico, a própria condição humana e os contextos culturais. Para tanto, 
a percepção consciente na ação humana se nos afigura como uma 
premissa básica da criação, pois além de resolver situações imediatas 
o homem é capaz de a elas se antecipar mentalmente. Não antevê 
apenas certas soluções. Mais significativa ainda é a sua capacidade 
de antever certos problemas (OSTROWER, 1977, p. 10).  

  

Em A pesquisa em arte: um paralelo entre arte e ciência, Zamboni (2001) 

também apresenta esse mesmo enfoque da relação entre a intuição, a criatividade e 

a consciência. Ele explica que a criatividade está ligada à intuição e acrescenta que 

ela “não é propriamente um produto do inconsciente” (p. 27). Zamboni (2001) 

menciona que uma linha significativa da psicanálise neofreudiana vincula a 

criatividade às produções do pré-consciente. Esse é um dado interessante porque 

ainda que apresente um ponto de vista diferente da perspectiva de Ostrower (1977), 

por outro lado corrobora com a concepção da intuição conectada à criatividade a partir 
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de um ato da consciência ou de uma prática consciente. Zamboni (2001) esclarece 

que a pré-consciência se distingue do inconsciente porque é possível 

intencionalmente requisitá-la diante de um relaxamento da dimensão racional. Nessa 

zona de pré-consciência a prática de uma forma de pensamento intuitivo pode ser 

praticada, buscando então as soluções almejadas. O autor continua, portanto, olhando 

para os mesmos pontos de conexão entre intuição, criatividade e consciência que são 

explanados por Ostrower (1977). Entretanto, para ele, a intuição e o racional se 

complementam de outras formas: 

Na esfera da criatividade, as primeiras ideias, ainda num estado pré-
consciente, não surgem de forma clara e cristalina, elas precisam 
tomar alguma forma apreensível pelo aparato racional para serem 
trabalhadas, ou seja, é necessário submeter a ideia a alguma forma 
de linguagem, sejam palavras, fórmulas ou símbolos. Isso acontece 
porque o mecanismo criativo ocorre de uma forma 
preponderantemente intuitiva, enquanto o racional necessita de 
elementos enumeráveis, comparáveis, ordenáveis. 

 

Independente das diferenças na ótica desses dois autores, a relevância 

primordial para este trabalho são as contribuições e congruências de ambos, 

observando o vínculo natural, espontâneo e inerente entre intuição, criatividade e 

consciência.  

A intuição como conhecimento também tem sido discutida na área de 

Formação de Professores. Campos (2007), pesquisador e pedagogo, em seu livro 

Saberes docentes e autonomia dos professores, parece reconhecer esse vínculo, uma 

vez que valoriza o saber intuitivo no contexto da Formação de Professores, apontando 

também para uma relação essencial entre intuição, criatividade e consciência. No 

contexto da prática docente, essa consciência está relacionada com o conhecer-na-

ação e a reflexão-na-ação, a partir da perspectiva do professor reflexivo de Donald 

Schön. Nas palavras de Campos, ele destaca essa relação: 

 

Ensinar é uma arte. O pressuposto desta afirmação encontra-se no 
trabalho de profissionais em que suas práticas são aprendidas pela 
capacidade de “conhecer-na-ação” pelo processo singular de 
“reflexão-na-ação”. Assim é a arte de ser professor: na prática é que o 
professor se faz docente pela intuição, criatividade e improviso. Desse 
modo, o conhecimento dos professores é gerado a partir da sua 
prática, no cotidiano da sala de aula. (CAMPOS, 2007, p. 19) 
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Dessa mesma forma, na minha compreensão musical, intuição e música 

sempre estiveram conectadas à expressão e à criatividade, sendo a intuição em si 

uma forma de conhecimento diretamente relacionada com o fazer, em que o 

conhecimento na ação e a reflexão-na-ação e reflexão-sobre-a-ação são fontes de 

produção de saberes.  

Na área da Educação Musical, Keith Swanwick (1994) apresenta uma 

perspectiva pedagógico-musical sobre a intuição. O autor aponta para uma relação 

dinâmica e interdependente entre impressões sensoriais, intuição e análise racional. 

As impressões sensoriais são o material sonoro do qual se constitui a música, 

recebido pelo organismo humano através dos sentidos. Nesse contexto, a intuição é 

a interpretação dos dados sensoriais em estética, a formação criativa de imagens, 

construção abstrata e subjetiva. A análise é a concepção artística, a simbolização do 

que foi intuído em linguagem inteligível e universal, além da reflexão crítica dessa 

experiência musical. Ao considerar esses componentes principais como 

fundamentalmente complementares no processo de aprendizagem, Swanwick (1994) 

estabelece também uma ordem hierárquica entre eles: as impressões sensoriais são 

recebidas pelo organismo, então há a seleção e a formação intuitiva de imagens que, 

por sua vez, permite a reflexão sobre o que foi intuído e o surgimento do conhecimento 

analítico. Assim, embora o educador musical considere, em suas palavras, que o 

conhecimento intuitivo é “essencialmente o exercício da imaginação, a formação 

criativa de imagens.” (SWANWICK, 1994), ele também esclarece que a intuição 

funciona como essa ponte entre o sensorial e o analítico, mas não se sustenta sozinha 

como forma de conhecer. O autor aprofunda e amplia essa relação entre a dimensão 

pessoal, intuitiva, e a dimensão sociocultural, analítica, em sua abordagem teórica, 

conhecida como Espiral do Desenvolvimento Musical (EDM). Esta demonstra, dentre 

outros níveis, elementos e movimentos do conhecer musical, em que o intuitivo se 

relaciona com o analítico no processo de ensino-aprendizagem. É importante observar 

que a espiral é um gráfico que permite planejar, inserir, organizar, analisar, avaliar e 

simplificar, graficamente, quatro dimensões do processo de ensino-aprendizagem 

permitindo uma visão mais integral do que ocorre no processo humano de aprender e 

de se relacionar com a música.  

Cristina Grossi (2004), doutora em Educação Musical pelo Institute of Education 

University of London - England sob orientação do próprio Swanwick ao descrever a 

TEDM destaca esses dois grandes aspectos: o intuitivo e o analítico. Eles se 
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apresentam um de cada lado do movimento da espiral, em que o aspecto intuitivo se 

localiza no lado esquerdo da espiral e o aspecto analítico no lado direito da espiral. 

Grossi explica assim a EDM: 

 

O lado esquerdo corresponde aos modos que envolvem mais a 
"intuição'', enquanto o lado direito aqueles mais “analíticos”. Os modos 
de desenvolvimento musical são: sensorial e manipulativo (materiais do 
som); pessoal e vernáculo (expressão); especulativo e idiomático 
(forma); simbólico e sistemático (valor). O sensorial, pessoal, 
especulativo e simbólico estão no lado esquerdo e o manipulativo, 
vernáculo, idiomático e sistemático no lado direito da espiral. (GROSSI, 
2004, p. 30) 

 

Portanto, os modos de desenvolvimento musical do lado esquerdo destacam o 

aspecto intuitivo da aprendizagem e os modos do lado direito o aspecto analítico e, 

na espiral, há um movimento horizontal da esquerda para a direita, do intuitivo para o 

analítico (ver figura 1). A figura 1 apresenta a ESM em que se destacam no sentido 

vertical as quatro dimensões do conhecimento musical e no sentido horizontal a 

natureza intuitiva e analítica do conhecimento de acordo com cada dimensão 

apresentada no eixo central da espiral - materiais, expressão, forma e valor. . 

 

Figura 1: Espiral do Desenvolvimento Musical (Swnawick, 1994) 

Intuitivo Analítico 

Fonte:  Grossi (2004) 
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Assim, a cada momento em que a espiral se desenha e se movimenta, no 

sentido horizontal ou vertical, há um modo de desenvolvimento que está em foco no 

processo de aprendizagem musical. Para exemplificar, podemos dizer que, ao seguir 

pelo desenho da espiral, o lado esquerdo expressa o modo ou componente da música 

que estaria em foco na aprendizagem, ou seja, o intuitivo.  

A espiral segue, portanto, no sentido ascendente e todos esses modos, 

dimensões e aspectos se relacionam, se inter-relacionam e se integram em uma 

sequência que representa a aprendizagem musical. Nas palavras de Grossi (2004): 

 

A ideia básica é que o desenvolvimento musical ou conhecimento 
musical está diretamente relacionado aos modos como as pessoas se 
relacionam com a música dirigindo a atenção para esses componentes 
musicais. Materiais, expressão, forma e valor são considerados em 
termos de categorias sequentes e inter-relacionadas. São 
compreendidos como dimensões da experiência musical e de resposta 
à música. (GROSSI, 2004, p.29) 
 

Ao observar como os componentes musicais surgem e se relacionam, se torna 

muito perceptível o quanto a abordagem teórica expressa na espiral é uma 

representação que permite aprofundar a compreensão do ensino-aprendizagem 

musical, ampliar horizontes nesse sentido. Fica claro também que seu estudo 

aprofundado demandaria a realização de um trabalho com esse tipo de enfoque, como 

o realizado por Grossi (2004), por exemplo. Porém, o que se evidencia a partir de um 

aprofundamento inicial na complexidade teórica da espiral de Swanwick (1994, 2014) 

é a importância desse trabalho no que concerne à relevância da intuição no processo 

de conhecer. Afinal, embora Swanwick (1994, 2014) deixe claro que considera que a 

intuição não se sustenta por si mesma como forma de conhecer, também fica evidente 

que em toda a sua visão pedagógico-musical não há aprendizagem sem ela.  

  

 

  



27 

3 A INTUIÇÃO NOS ANAIS DOS EVENTOS NACIONAIS DA ABEM – 2003-2013 

 

Nesta seção, apresento uma descrição dos resultados da pesquisa realizada. 

O objetivo deste trabalho é mapear os sentidos e significados atribuídos à intuição nas 

publicações dos eventos da ABEM, neste caso, os Anais publicados no período de 

2003 a 2013 e disponíveis no site da instituição. Especificamente, a pesquisa 

pretende: 1) identificar a frequência do uso dos termos intuição, intuitivo(s) e 

intuitiva(s) nos trabalhos publicados e selecionados; 2) descrever e analisar as 

temáticas associadas aos termos intuição, intuitivo(s) e intuitiva(s); 3) refletir sobre os 

usos e a função da intuição nos processos de ensino e aprendizagem musical dos 

trabalhos analisados e 4) identificar em que situações a intuição é reconhecida como 

conhecimento.   

 O levantamento bibliográfico nos Anais da Abem, no período de 2003-2013, 

foi realizado observando a incidência das palavras-chave intuição, intuitivo(s) e 

intuitiva(s) nos trabalhos escolhidos. A partir desse levantamento, foram 

selecionados 65 (sessenta e seis) trabalhos, categorizados nas seguintes unidades 

de análise: 1) Frequência das palavras-chaves; 2) Temáticas abordadas nos 

trabalhos; 3) Usos e funções das palavras-chave; 4) Intuição como conhecimento. A 

seguir, esses resultados são apresentados e discutidos. As categorias 3 e 4 são 

apresentadas na descrição dos trabalhos a partir da subseção 3.1 e a análise das 

categorias 3 e 4 é realizada na apresentação das temáticas, na subseção 3.2. 

3.1 FREQUÊNCIA DAS PALAVRAS CHAVES E TRABALHOS SELECIONADOS 

 

Como dito anteriormente, foram selecionados 65 trabalhos a partir dos Anais 

dos Congressos Nacionais da ABEM de 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 (partes 1 e 2) 

e 2013, disponíveis no site da instituição, que contém pelo menos uma das palavras-

chave pesquisadas: intuição, intuitiva(s), intuitivo(s). Essa seleção foi realizada por 

conveniência, uma vez que esta pesquisa já tinha sido iniciada anteriormente. A partir 

de 2013, os Congressos Nacionais da ABEM passam a ser bianuais e foram excluídos 

da pesquisa. Os trabalhos de 2015, 2019 e 2021 poderão ser investigados na 

continuidade desta pesquisa. Dentro do escopo de 65 (100%) publicações, o quadro 

1 apresenta a quantidade de vezes em que as palavras-chave foram encontradas. A 

incidência da palavra intuição é de 49 vezes; para a palavra intuitivo(s) é de 35 (trinta 
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e cinco) vezes e para a palavra intuitiva(s) é de 35 (trinta e cinco) vezes. As palavras 

foram citadas 119 (cento e dezenove) na busca realizada.  

 

 

Quadro 1 - Quantidade de palavras-chave encontradas nos trabalhos selecionados 

Palavras-chave Anais da Abem - 2003, 2004, 2006, 2009, 2010 
(partes 1 e 2), 2013 – Quantidade de vezes que a 

palavra foi mencionada 

Intuição 49 

Intuitivo(s) 35 

Intuitiva(s) 35 

TOTAL  119 

Fonte: Dados do autor 

 

A frequência das palavras-chave intuitivo(s) e intuitiva(s) nos trabalhos 

selecionados é igual e a palavra mais usada é o substantivo feminino intuição. Porém, 

observa-se que diante da soma da incidência dos adjetivos intuitivo(s) e intuitiva(s), 

que é igual a setenta, os adjetivos são mais usados. Isso sugere a compreensão de 

que o termo intuição não está sendo usado em sua essência, mas que as qualificações 

das ações como intuitivas/os são mais presentes nos trabalhos da ABEM. Há 

trabalhos em que as palavras-chave se repetem. Um dos trabalhos selecionados, por 

exemplo, apresenta a incidência do termo intuição 10 (dez) vezes e há, também, outro 

trabalho em que o termo “intuitiva(s)” ocorre 7 (sete) vezes. 

Após verificar a frequência da incidência de palavras-chave em cada 

publicação, foi observada a temática de cada trabalho, iniciando assim uma 

compreensão do contexto mais abrangente no qual a palavra está inserida. Em 

seguida, foi realizada uma leitura do excerto em que a palavra se encontra, para 

examinar a sua contextualização especificamente. Primordialmente, esse estudo foi 

realizado fazendo a leitura de um trecho do texto que antecede o momento da 

incidência da palavra-chave no trabalho selecionado e, também, fazendo a leitura do 

trecho que se sucede à essa mesma incidência. Mas em alguns casos, para realizar 

essa contextualização específica da incidência da palavra-chave foi necessário ler 

algumas páginas ou todo o trabalho. Uma vez considerado o contexto em que está a 

palavra-chave, foi observado o seu uso e sua função no trabalho, distinguindo sua 

utilização em duas modalidades: uso tácito, coloquial; e uso fundamentado 

cientificamente. Finalmente, para cada palavra-chave encontrada a pesquisa 
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observou e analisou se a intuição foi considerada como conhecimento ou como forma 

de conhecer.   

       

3.1.1 Organização dos trabalhos por palavra chaves 

 

Os quadros 2, 3 e 4, a seguir, apresentam os trabalhos selecionados por 

palavras-chave cada palavra-chave. O primeiro quadro (Quadro 2) contém os 

trabalhos em que foi encontrada a palavra-chave intuição, o segundo (Quadro 3) 

contém os trabalhos com a incidência de intuitivo(s) e o terceiro (Quadro 4) contém 

os trabalhos com a palavra intuitiva(s). Em cada quadro, na coluna esquerda, consta 

o(a) autor(a) ou autores do trabalho selecionado juntamente com o ano de sua 

publicação. Na coluna da direita está o título do trabalho.  

 

Quadro 2 - Autores, ano e trabalhos selecionados com a palavra-chave intuição. 
Trabalhos/termo - Intuição 

Autor /Ano Título 

ALMEIDA, Jorge Luis Sacramento de / 
2003  

Universidade e comunidade – músico e saber 
popular na universidade 

FREIRE, Ricardo Dourado / 2003  A metodologia do solfejo rítmico pela função 
métrica adaptada à realidade brasileira 

GARCIA, Eda do Carmo Pereira / 2004 Música & ações sociais: experiências em Cuiabá – 
MT 

GONÇALVES, Lilia Neves; SOUZA, 
Jusamara / 2004 

A pedagogia musical na/da revista nova escola 

SCHROEDER, Silvia Cordeiro Nassif / 
2004 

A educação musical frente aos mitos que 
envolvem o músico 

SANTOS, Henderson de Jesus Rodrigues 
dos 2006 

Ambiente colaborativo em EaD no aprendizado 
musical 

RECÔVA, Simone Lacorte; GALVÃO, 
Afonso Celso Tanus / 2006 
 

Bom de ouvido, escuta atenta e intencional: afinal 
o que é isso? Uma investigação sobre 
aprendizagem de músicos populares 

RIBEIRO Sônia Tereza da Silva / 2006 
 

Músicos profissionais em contexto de formação 
inicial: uma experiência que abordou a prática 
reflexiva com estudantes na Universidade Federal 
de Uberlândia 

DEL BEN Luciana; HENTSCHKE, Liane; 
ALMEIDA, Cristiane Maria Galdino de; 
AZEVEDO, Maria Cristina Carvalho 
Cascelli de / 2006 

Saberes pedagógicos ou específicos? Uma 
discussão sobre os saberes no campo da 
educação musical 

ANDRADE, Patrícia de Sousa / 2009  A aprendizagem de instrumentos musicais em um 
projeto social de Cuiabá: a música para todos 

LIMA, Ailen Rose Balog de; STENCEL, 
Ellen de Albuquerque Boger; MAIER, 
Regina Helena Cunha Mota; ARAÚJO, 
Silvane Pozeti de Campos / 2009 

Musicalização na escola: em busca de uma 
experiência de vida 

                                                                      Continua na página seguinte 
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                                                                                     Continuação Quadro 2. 
ERTHAL, Júlio César Silva; CERNEV, 
Francine Kemmer / 2009 

Uma proposta de musicalização no ensino 
fundamental por meio da música carioca e 
nordestina 

MARTINS, Denise Andrade de Freitas / 
2009 

(Re)Cortando papéis, criando painéis: de 
marginalizados musicais a atores sociais, um 
relato de experiência 

FERREIRA, Víctor Hugo Costa; VIEIRA, 
Lia Braga / 2010 (Parte 1) 

A Extensão na Formação do Professor de Música 

SANTOS, Elisama da Silva Gonçalves / 
2010 (Parte 1) 

A música como forma de discurso na Educação 
Musical 

SANTOS, Luciana Aparecida Schmidt 
dos; JUNIOR, Miguel Pereira dos Santos; 
CACIONE, Cleusa Erilene dos Santos / 
2010 (Parte 1) 

Cadernos de música: uma proposta para o ensino 
de música e para o empreendedorismo na área da 
Educação Musical 

 BENVENUTO, João Emanoel Ancelmo / 
2010 (Parte 1) 

Educação Musical no contexto escolar: identidade 
e atuação do educador musical 

VIEIRA, Felipe Costa / 2010 (Parte 2) Notação Musical Contemporânea Por Meio da 
Apreciação Ativa 

RIBEIRO, António José Pacheco; VIEIRA, 
Maria Helena Gonçalves Leal / 2010 
(Parte 2) 
 

O Ensino da Música em Regime Articulado: 
Projecto de Investigação-Acção no Conservatório 
do Vale do Sousa 

QUEIROZ, Cintia Carla de; CRUVINEL, 
Flavia Maria / 2010 (Parte 2) 

O Ensino de Música em uma perspectiva 
interdisciplinar 

SOUZA, Ana Maria de Castro / 2010 
(Parte 2) 

O processo criativo no Canto Coral articulado com 
outras linguagens artísticas 

SALES, Maria Betânia Medeiros Maia / 
2013 
 

A influência da utilização da repetição como 
artifício mnemônico no 
processo de ensino-aprendizagem musical pelo 
Método Suzuki 

SOUSA, Simone Santos; NASCIMENTO, 
Jéssica Cisne do; COSTA, Tátila Michele 
Pereira / 2013 

Compartilhando saberes: a “Oficina de Canto em 
Grupo” na formação de educadores musicais em 
Sobral 

STENCEL, Ellen de Albuquerque Boger / 
2013 
 

Contribuições e Impacto de Oscar Lorenzo 
Fernandez no Ensino Musical Brasileiro 

FERREIRA, Telma de Oliveira / 2013 Educação ou Ensino Musical à luz das ideias de 
Walter Benjamim – 
barulhos da experiência ou ecos da vivência - que 
sons estão na escola? 

ZANETTA, Camila Costa; BRITO, Teca 
Alencar de / 2013 

Espaços para a Criação: a improvisação em jogos 
cênico-musicais 

 AZEVEDO, Maria Cristina de Carvalho 
Cascelli de; SCARAMBONE, Denise 
Cristina Fernandes / 2013 

O perfil acadêmico dos alunos do Curso de Música 
da Universidade de Brasília – UnB 

FREIRE, Jacó Silva / 2013 O violão no processo de formação do licenciado 
em Música: revisão de literatura 

TANAKA-SORRENTINO, Harue / 2013 Associação Cultural As Ganhadeiras de Itapuã 
(Baixa do Dendê): um espaço socioeducativo 
musical 
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Quadro 3 - Autores, ano e trabalhos selecionados com a palavra-chave intuitivo(s) 
Trabalhos/termo - Intuitivo(s) 

Autor / Ano Título 

REIS, Alessandra Mara Gazel dos; 
COSTA, Antonio de Pádua Sales; 
CONCEIÇÃO, Thaynah Patrícia Borges / 
2003 

“Quem canta um canto avança um ponto”: o ensino da 
música como mediador do desenvolvimento e 
aprendizagem de crianças com Síndrome de Down 

SANTOS, Fátima Carneiro dos / 2003 Escutando os sons da rua: uma proposta para 
crianças 

 SANTOS, Regina Antunes Teixeira dos; 
HENTSCHKE, Liane; GERLING, Cristina 
Capparelli / 2003 

A dicotomia entre a visão objetivista e construcionista 
na proposta de Davidson e Scripp 

PALHARES, Taís Helena / 2003 Música na educação infantil: a produção e a 
reprodução de crianças entre 02 e 03 anos 

NASCIMENTO, Maria Cristina do / 2004 A música no Colégio Pedro II 

PEDERIVA, Patrícia Lima Martins / 2004 O tratamento do corpo na educação e na performance 
musical 

SANTOS, Regina Antunes Teixeira dos / 
2004 

Mobilização de conhecimentos musicais ao longo da 
formação acadêmica: três estudos de casos 

SANTOS, Henderson de Jesus Rodrigues 
dos / 2006  

Ambiente colaborativo em EaD no aprendizado 
musical 

SANTOS, Henderson de Jesus Rodrigues 
dos / 2006 

Educação musical e tecnologia aplicada à acústica: 
uma proposta de introdução à música contemporânea 

RECÔVA, Simone Lacorte; GALVÃO, 
Afonso Celso Tanus / 2006 

Bom de ouvido, escuta atenta e intencional: afinal o 
que é isso? Uma investigação sobre aprendizagem de 
músicos populares 

TANAKA SORRENTINO, Harue / 2009 A prática de músicos populares como 
um dos parâmetros para o ensino e aprendizagem da 
música 

LIMA, Ailen Rose Balog de; STENCEL, 
Ellen de Albuquerque Boger; MAIER, 
Regina Helena Cunha Mota; ARAÚJO, 
Silvane Pozeti de Campos / 2009 

Musicalização na escola: em busca de uma 
experiência de vida 

MORAIS, Daniela Vilela de / 2009 O material concreto no ensino de música: jogo ou 
brinquedo? 

TANAKA-SORRENTINO, Harue / 2009 
 

Pensando “Todas as Músicas” em percepção musical 

MEDEIROS, Teresa Régia Araújo de / 
2009  
 

Sons, ritmos e movimentos: a musicalização na 
educação infantil 

ERTHAL, Julio Cesar Silva; CERNEV, 
Francine Kemmer / 2009 

Uma proposta de musicalização no ensino 
fundamental por meio da música carioca e nordestina 

SANTOS, Elisama da Silva Gonçalves / 
2010 Parte 1 

A Música como forma de discurso na Educação 
Musical 

REIS, Liège Pinheiro dos; AZEVEDO, 
Maria Cristina de Carvalho Cascelli de / 
2010 Parte 1 

A presença da música no Ensino Médio e cursos 
preparatórios para ingresso nas instituições de ensino 
superior: transformações no cenário educacional 

SANTOS, Luciana Aparecida Schmidt 
dos; JUNIOR, Miguel Pereira dos Santos; 
CACIONE, Cleusa Erilene dos Santos / 
2010 Parte 1 

Cadernos de música: uma proposta para o ensino de 
música e para o empreendedorismo na área da 
Educação Musical 

GURGEL, Andréa Aceti; JARDIM, Vera 
Lúcia Gomes / 2010 Parte 1 
 

Fontes primárias para pesquisa em Educação Musical 
Escolar – conteúdos da disciplina expressos nos 
“Álbuns de Música” para a escola pública de São 
Paulo e Rio de Janeiro 

Continua na página seguinte 
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Continuação do Quadro 3 
BROOCK-SCHULTZ, Angelita Maria 
Vander / 2010 Parte 2 

Refletindo sobre o professor reflexivo 

ROCHA, Rosenilha Fajardo / 2010 Parte 
2  

Transmissão, assimilação e reprodução do fazer 
musical na Folia de Reis da Serra 

TANAKA-SORRENTINO, Harue / 2013 Associação Cultural As Ganhadeiras de Itapuã (Baixa 
do Dendê): um espaço socioeducativo musical 

 ABREU, Washington Nogueira de / 2013 Formação continuada em Educação Musical: uma 
reflexão docente a partir de uma vivência musical com 
professores da rede pública de ensino da Cidade do 
Natal 

TRAJANO, Tayane da Cruz / 2013 Musicalização Infantil: Uma realidade presente no 
Centro Infantil Vila das Letras 

OLIVEIRA, Mariane Cristina Souza de a; 
MARQUES, André Ricardo Barros; 
VIEIRA, Kayenne Dias; JOLY, Ilza Zenker 
Leme / 2013 

Os processos de ensino-aprendizagem musical entre 
professores, pais e bebês 

 
 

Quadro 4 - Autores, ano e trabalhos selecionados com a palavra-chave intuitiva(s). 
Trabalhos/termo - Intuitiva(s) 

Autor / Ano Título 

LOUREIRO, Alícia Maria Almeida / 2003 O ensino da música na escola fundamental: um 
estudo exploratório 

SILVA, Cibele Lauria / 2003 Processos de ensino/aprendizagem musical na 
escola de samba Pena Branca e no bloco Rato 
Seco em Diamantina 

ANDRADE, Margaret Amaral de / 2003 A avaliação da execução musical de grupos 
corais 

FREIRE, Ricardo Dourado / 2003 A metodologia do solfejo rítmico pela função 
métrica adaptada à realidade brasileira 

SCHROEDER, Silvia Cordeiro Nassif / 2003 Educação musical: proposta para uma nova 
abordagem epistemológica  

PALHARES, Taís Helena / 2003 Música na educação infantil: a produção e a 
reprodução de crianças entre 02 e 03 anos 

TROPE, Helena Rosa; PERES, Patrícia Inês 
Rohlfs; GORETE, Gisele Vaz   

Análise da avaliação pedagógica nos cursos de 
graduação de práticas interpretativas do centro 
universitário Conservatório Brasileiro de Música 

SCHROEDER, Silvia Cordeiro Nassif / 2004 A educação musical frente aos mitos que 
envolvem o músico 

BRITO, Teca Alencar de / 2004 
 

Criar e comunicar um novo mundo: a Música e a 
Educação para H-J Koellreutter 

CAVALCANTI, Fred Siqueira / 2006 Criação musical: propostas para a construção 
de saberes coletivos numa perspectiva voltada 
para a formação de professores 

SANTOS, Henderson de Jesus Rodrigues 
dos / 2006a 

Educação musical e tecnologia aplicada à 
acústica: uma proposta de introdução à música 
contemporânea 

SANTOS, Henderson de Jesus Rodrigues 
dos / 2006b 

Musitec: elaboração de um tutorial multimídia 

SANTOS, Carla Pereira dos / 2006 Projeto “Musicalizar é Viver”: uma experiência 
de educação musical 

BRUNHOLI, Maria Nanci Panes; ZAHUY, 
Gilza Maria Garms / 2009 

Linguagem musical: desvelando caminhos 
necessários para a formação do professor de 
educação infantil 

BROOCK, Angelita Maria Vander / 2009 Musicalização para bebês da UFBA: estrutura 
das aulas 

                                                                         Continua na página seguinte 
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Continuação Quadro 4 
FERNANDES, Alexandre Pfeiffer / 2009 Projeto “Toque... e se Toque!”: uma busca por 

novas perspectivas 
para o ensino coletivo de violão 

SANTOS, Elisama da Silva Gonçalves / 2010 
Parte 1  

A música como forma de discurso na Educação 
Musical 

ANJOS, Francisco Weber dos  / 2010 Parte 
2 

O Violão coletivo: múltiplas faces da pedagogia 
instrumental na prática docente da UFC – Cariri 

COELHO, Ana Catarina Leão Pinto / 2010 
Parte 2 

Relato de experiência de estágio supervisionado 
em música na educação infantil com duas 
turmas de pré-escolar II 

ROCHA, Rosenilha Fajardo  / 2010 Parte 2 Transmissão, assimilação e reprodução do fazer 
musical na Folia de Reis da Serra 

CESCA, Sara Cecília; GALON, Lucas 
Eduardo da Silva; PEREIRA, Guilherme de 
Carvalho / 2013 

Criação musical: um tal fazer que se reinventa 
enquanto faz 

OLIVEIRA, Rosenir A. / 2013 Mosaico Sonoro: uma representação 
contemporânea do discurso musical através da 
audiopartitura 

PAIVA, Luciano Luan Gomes / 2013 Musicalização no ensino fundamental: 
interpretando canções com sonoridades 
diferentes no PIBID música – UFRN 

OLIVEIRA, Mariane Cristina Souza de; 
MARQUES, André Ricardo Barros; VIEIRA, 
Kayenne Dias; JOLY, Ilza Zenker Leme / 
2013 

Os processos de ensino-aprendizagem musical 
entre professores, pais e bebês 
 

 

Alguns trabalhos aparecem em mais de um quadro pois como foi dito 

anteriormente, há publicações que apresentam mais de um tipo de palavra-chave, 

como por exemplo o trabalho de Santos (2006), intitulado Ambiente colaborativo em 

EaD no aprendizado musical que está presente nos quadros 2 e 3, o que indica que 

nesse trabalho há a incidência tanto da palavra intuição quanto da palavra 

intuitivo(s).  

3.2 TEMÁTICAS DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos foram agrupados em temáticas para facilitar a compreensão e a 

discussão dos dados coletados. Na respectiva ordem da maior para a menor 

quantidade de trabalhos agrupados, as temáticas são: Ensino e aprendizagem; 

Formação de professores; Epistemologia da Educação Musical; Músico popular; 

Projeto social; e Criatividade, conforme Quadro 5. 
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Quadro 5 - Temática/Quantidade de Trabalhos 
TEMÁTICA QUANTIDADE DE TRABALHOS 

Ensino e aprendizagem 33 

Formação de Professores 15 

Epistemologia Educação Musical 7 

Músico popular 7 

Projeto Social 3 

Criatividade 1 

Fonte: Dados do autor 

 

Assim, a maior quantidade de trabalhos foi agrupada na temática Ensino e 

aprendizagem, em que o conteúdo está voltado para a matéria (conteúdo), a 

metodologia, os processos, a organização e as formas de ensino e aprendizagem. É 

evidente que muitos outros trabalhos também apresentam esse mesmo foco, ou seja, 

ensino e aprendizagem na Educação Musical. Porém, há os que trazem um contexto 

claramente mais específico, além de relevante para este trabalho, por isso demandam 

serem reunidos em outras temáticas. A temática Formação de professores, por 

exemplo, compreende trabalhos que tratam do contexto do desenvolvimento, da 

pedagogia e da renovação docente, o que naturalmente inclui o tema do ensino e 

aprendizagem: seja para professores, seja para alunos. Em Epistemologia da 

Educação Musical foram agrupados os trabalhos dedicados à teoria do conhecimento 

pedagógico-musical, que discutem, analisam, ponderam e ou filosofam sobre a 

epistemologia da Educação Musical, seu objeto e campo de estudo. Na temática 

Músico Popular são selecionadas as publicações em que no centro da dissertação 

está o sujeito de um ensino e aprendizagem musical predominantemente popular, 

informal e prático, além de uma vivência subjetiva inserida em contextos culturais da 

chamada música popular. A temática Projeto Social reúne trabalhos voltados para 

projetos sociais que também trazem benefício para a sociedade fora do contexto da 

escola ou da instituição de ensino. Em Criatividade há apenas um trabalho com o foco 

bastante específico no processo criativo na Educação Musical e, também, na 

construção de produções musicais conectadas a outras linguagens artísticas, 

caracterizando a interdisciplinaridade.  

No Quadro 6, são apresentados os trabalhos e os autores com o respectivo 

ano de publicação. 
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Quadro 6 - Temática e autores 
TEMÁTICA AUTORES 

Ensino e aprendizagem Freire (2003), Palhares (2003), Reis (2003), Costa (2003), 
Conceição (2003), Andrade (2003), Gonçalves (2004), 
Souza (2004), Nascimento (2004), Pederiva (2004), 
Santos (2004), Brito (2004), Santos (2006a), Santos 
(2006b), Lima (2009), Stencel (2009), Maier (2009), Araújo 
(2009), Erthal (2009), Cernev (2009), Morais (2009), 
Tanaka-Sorrentino (2009), Medeiros (2009), Santos (2010, 
Parte 1), Junior (2010, Parte 1), Cacione (2010, Parte 1), 
Reis (2010, Parte 1), Azevedo (2010, Parte 1), Gurgel 
(2010, Parte 1), Jardim (2010, Parte 1), Vieira (2010, Parte 
2), Ribeiro (2010, Parte 2) Vieira (2010, Parte 2), Queiroz 
(2010, Parte 2), Cruvinel (2010, Parte 2), Sales (2013), 
Stencel (2013), Zanetta (2013), Brito (2013), Cesca 
(2013), Galon (2013), Pereira (2013), Trajano (2013), 
Oliveira (2013), Marques (2013), Vieira (2013), Joly (2013) 

Formação de Professores Santos (2003), Hentschke (2003), Gerling (2003), Loureiro 
(2003), Schroeder (2003), Trope (2004), Peres (2004), 
Gorete(2004), Schroeder (2004), Del Bem (2006), 
Hentschke (2006), Almeida (2006), Azevedo (2006), 
Santos (2006), Broock (2009), Santos (2010 Parte 1), 
Broock-Schultz (2010, Parte 2), Sousa (2013), Abreu 
(2013), Nascimento (2013), Costa (2013) 

Músico popular Almeida (2003), Silva (2003), Santos (2003), Ribeiro 
(2006), Recôva (2006), Galvão (2006), Rocha (2010, Parte 
2), Tanaka-Sorrentino (2013),  

Epistemologia Educação Musical Santos (2003), Hentschke (2003), Gerling (2003), Loureiro 
(2003), Schroeder (2003), Trope (2004), Peres (2004), 
Gorete (2004), Schroeder (2004), Broock (2009), Santos 
(2010, Parte 1) 

Projeto Social  Garcia (2004), Andrade (2009), Martins (2009) 
Criatividade Souza (2010, Parte 2) 

Fonte: Dados do autor 

 

Para todas as temáticas foi analisada a relação com os objetivos da pesquisa, 

em que a possibilidade de existir alguma convergência entre as publicações no que 

diz respeito ao uso das palavras-chave foi observada: se o uso dos termos intuição, 

intuitivo(s) e intuitiva(s) se apresenta como tácito, coloquial, ou fundamentado 

teoricamente; e se o uso do(s) autor(es) da(s) palavra(s)-chave no contexto do 

trabalho considera a intuição como conhecimento.      

 

3.2.1 Ensino e Aprendizagem 

 

Na temática Ensino e Aprendizagem, os trabalhos de Freire (2003), Ribeiro 

(2010, Parte 2) e Vieira (2010, Parte 2) têm pouco em comum. Freire (2003) trata de 

uma metodologia de solfejo rítmico pela função métrica com adaptação à realidade 

brasileira. Ribeiro (2010, Parte 2) realizou um projeto de investigação em regime 
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articulado entre o Ensino Vocacional e o ensino Genérico da Música, aquele que é 

ensinado em instituições de ensino básico ou fundamental, por exemplo. E Vieira 

(2010, Parte 2) fez um relatório de experiência que reflete sobre a prática da 

percepção ativa, da notação musical e da composição no âmbito de uma aula 

preparada para a disciplina Prática de Ensino e Aprendizagem Musical (PEAM 1) do 

curso Licenciatura em Música. O que reúne esses três trabalhos é que apresentam 

um uso fundamentado de intuição e que a reconhecem como o meio ou elemento pelo 

qual o conhecimento é obtido ou aprendido em contraposição à razão, ao racional.   

Em seu trabalho de musicalização para professores e alunos, Lima, Stencel, 

Maier e Araújo (2009) também fazem uso fundamentado do termo intuição, mais 

especificamente a partir da perspectiva de Bruner, em trabalho de 1975, em que a 

intuição é considerada como uma função e como uma etapa fundamental do processo 

de ensino-aprendizagem. Embora o trabalho se apoie em outros pedagogos, chama 

a atenção a fundamentação da palavra intuição pelo “pensamento intuitivo” ou 

“raciocínio narrativo” de Bruner, que é estimulado através do lúdico e de um ambiente 

de prática musical coletiva emocionalmente seguro. Também, há nessa perspectiva, 

a importância da sensação de uma expressão de identidade própria do aluno na 

prática musical: a intuição aqui é trazida como parte de um processo de ensino-

aprendizagem de tentativa e erro que desenvolve essa sensação de identidade. 

Nesse caso, o conhecimento viria depois desse processo que proporcionaria o 

profícuo desenvolvimento e a consolidação de noções primárias na prática musical. E 

ao discutir a importância da intuição e da revisão de seus conceitos, é válido fomentar 

esse estudo contemplando também a possibilidade de refletir, em uma pesquisa mais 

aprofundada sobre a pedagogia de Brunner, se esse desenvolvimento da sensação 

de identidade teria relação com a própria expressão artística musical.  

Já no trabalho de Erthal e Cernev (2009), o uso fundamentado em Fonterrada, 

traz a intuição de forma conjuminada à visão pedagógico-musical de Keith Swanwick. 

Exatamente o mesmo acontece no trabalho de Santos, Junior e Cacione (2010, Parte 

1), mas entre as perspectivas de Jean Piaget e Keith Swanwick. A intuição é então 

considerada, em ambos os trabalhos, como um elemento inerente ao processo de 

aprendizagem e que também é hierarquicamente primário à análise. Há nesse 

trabalho a noção da intuição como um componente que é: mediante entre o sensorial 

e a análise; subjetivo; individual e pessoal do ensino-aprendizagem. Portanto, ela é 

percebida como parte essencial e subjetiva do processo de conhecer e aprender, que 
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é necessariamente interdependente do sensorial e da análise e que, então, a partir 

daí, floresce como conhecimento.  

Gonçalves e Souza (2004) apresentam um trabalho voltado para a 

compreensão da pedagogia musical divulgada na revista Nova Escola no sentido de 

identificar conteúdo sobre inovação e pedagogias não convencionais da Educação 

Musical. Em um dos trechos dos artigos selecionados por Gonçalves e Souza (2004) 

há o uso tácito de intuição que a associa ao educar não convencional. Ao confirmar o 

caráter inovador da pedagogia divulgada nesse artigo da revista Nova Escola, as 

autoras parecem reconhecer a intuição como um meio para alcançar uma educação 

e uma prática musicais que se manifestam de formas eficazes e não convencionais.  

Em seu artigo de pesquisa de ensino coletivo de flauta a partir de uma 

abordagem interdisciplinar para Educação de Adolescentes, Jovens e Adultos (EAJA), 

Queiroz e Cruvinel (2010, Parte 2) citam Ramos diretamente para enfatizar como 

lidaram com a mudança e a inovação na Educação Musical numa perspectiva 

interdisciplinar. Ramos (2001), por sua vez, também faz uso tácito do termo intuição 

e aponta que diante de um contexto de mudança de paradigmas educacionais é 

importante confiar na intuição como um sinalizador significativo, assumindo um 

posicionamento ativo, consciente e espontâneo.   

Sales (2013) realizou uma pesquisa bibliográfica que investiga a repetição 

como artifício mnemônico no Método Suzuki, trazendo reflexões sobre a 

psicopedagogia musical. O autor faz um uso tácito e coloquial do termo intuição ao 

destacar que a abordagem de Suzuki teria colaborado para confirmar a intuição de 

que a aprendizagem musical é possível para qualquer criança. Contudo, o seu 

trabalho não pondera sobre a intuição como conhecimento. 

Zanetta e Brito (2013), em seu artigo sobre o projeto de pesquisa de Mestrado 

em Processos de Criação Musical da Universidade de São Paulo (USP), salientam a 

importância de processos criativos e experiências significativas na Educação Musical 

com improvisação musical e jogos cênico-musicais. Embora a fundamentação 

relacionada à palavra intuição seja na verdade específica sobre o jogo como forma de 

permitir processos pedagógicos, fica claro que os autores enxergam a intuição como 

parte de um conjunto de qualidades e características educacionais do jogo que 

incluem improvisação e criatividade: 
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Repensando estes espaços de ensino e aprendizagem, recorremos ao 
jogo. A pesquisa abrangerá, portanto, reflexões a respeito do jogo 
enquanto espaço/ambiente lúdico para os processos pedagógicos – em 
nosso caso, processos de criação musical. Com base em Huizinga 
(1990), Januzelli (2003), Pereira (2012) e Spolin (2007), podemos 
compreender o jogo enquanto espaço lúdico capaz de cativar o jogador, 
gerar descontração, relaxamento, diversão, afinidade grupal, 
incertezas, tensões, além de trabalhar a improvisação, a intuição e a 
criatividade, fazendo com que os jogadores lidem com ações e reações 
cada vez mais espontâneas e eficazes. (ZANETTA; BRITO; 2013, p. 
1022) 
 

É interessante o surgimento da intuição como um desses elementos em um 

contexto lúdico de aprendizagem e como isso sugere alguma associação entre a 

intuição e a criatividade.  

Santos (2006) propõe em seu trabalho um aprimoramento educacional no 

Ensino à Distância, apontando para a prática do ensino da música como produtora do 

diálogo musical em relações simbólicas e metafóricas do contexto artístico. Santos 

(2006) fundamenta, especificamente, a intuição a partir de Zamboni e Swanwick. O 

autor usa em seu trabalho o termo intuição cinco vezes e o termo intuitivo(s) também 

cinco vezes, sendo que intuitivo(s) tem fundamentado teórica apenas uma vez, em 

Zamboni. No trabalho de Santos (2006) a intuição é vista como um qualitativo ou como 

uma qualidade essencial à produção da arte. É reconhecida como meio fundamental 

para obter o conhecimento por um processo não racional e vale destacar que, 

fundamentado em Zamboni, Santos (2006) aponta para a relevância e a importância 

da intuição ao ser utilizada diante de uma admissível incongruência do uso do 

processo racional em um fazer artístico essencialmente intuitivo. Fica clara, então, a 

perspectiva de intuição como conhecimento que permite construir o discurso musical. 

A pesquisa de doutorado de Stencel (2013) estava ainda em andamento no 

ano de sua publicação, investigando aspectos didáticos das contribuições do 

compositor brasileiro Oscar Lorenzo Fernandez para o ensino musical. O uso do termo 

intuição, nesse trabalho, é tácito e em um comentário sobre a rara sensibilidade de 

Oscar Lorenzo Fernandez, Stencel (2013) ressalta que a intuição do compositor era 

como uma antena que recebia e captava as pulsações da vida brasileira. Fica evidente 

que a intuição é considerada pelo autor como um atributo do artista, como uma 

característica ou qualidade que permite o conhecimento e a habilidade artístico-

musical.   
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A pesquisa feita por Reis, Costa e Conceição (2003) é um projeto de extensão 

da Universidade do Estado do Pará realizado na Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais de Belém-PA - APAE e desenvolve atividades com crianças de 07 a 11 

anos com síndrome de Down, a partir de uma concepção construtivista do ensino-

aprendizagem. Ao fazer uso tácito do termo intuitivo(s), são destacados os benefícios 

da Educação Musical no aspecto intelectual e em áreas sociais e afetivas. Nesse 

contexto, os autores afirmam que a arte eficiente e democrática permite desenvolver 

componentes intuitivos, sensoriais, perceptivo-auditivos e espaciais. Fica notável, 

então, a consideração da intuição como um componente do ensino e aprendizagem 

musical.  

O trabalho de Palhares (2003) é sobre música na educação infantil, um projeto 

de pesquisa de investigação comparada que avalia a produção e a reprodução 

musical em crianças de 02 e 03 anos de idade, em realidades socioeconômicas 

diferentes. O uso tácito do termo intuitivo(s) ocorre duas vezes e relaciona o 

pensamento intuitivo a uma faixa etária de formação do indivíduo na pré-escola. É um 

uso coloquial que vê a intuição como um elemento ou como uma etapa do 

desenvolvimento musical infantil.  

O uso da palavra intuitivo no trabalho de Nascimento (2004) também é tácito. 

O trabalho da autora é sobre a trajetória histórica do Colégio Pedro II como instituição 

pública federal de Ensino Fundamental e Médio e a presença da música desde a 

criação da instituição, bem como a integração curricular da disciplina Educação 

Musical. O uso tácito da palavra-chave está presente no Projeto Político Pedagógico 

do Colégio Dom Pedro II no qual a intuição é vista como um elemento cognitivo que 

faz parte do aprendizado musical junto ao elemento sensorial.  

Em seu projeto de dissertação de Mestrado em Educação da Universidade 

Católica de Brasília, Pederiva (2004) busca investigar e verificar quais as práticas 

corporais utilizadas na prática pedagógico musical do ensino de instrumento. A fala 

da autora cita o termo intuitivo de forma tácita a partir de Émile Jacques-Dalcroze, 

criador de um sistema de ensino de música baseado no movimento corporal 

expressivo, mundialmente difundido a partir da década de 1930. Ela afirma que é a 

partir de Dalcroze que a Educação Musical permite um espaço para um ensino musical 

ativo e intuitivo. Assim, Pederiva (2004) entende que a intuição é uma característica 

do ensino musical de Dalcroze e que, por isso, é parte importante do processo de 

aprender e gerar conhecimento. 
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Ao refletir sobre quais processos e estratégias graduandos de piano escolhem 

para a preparação de um repertório de estudo ao longo de um semestre letivo, Santos 

(2004) se pergunta sobre qual é a natureza do conhecimento adquirido nesses 

processos e estratégias. Nesse contexto, surge o uso tácito do termo intuitivo ao 

indagar se o conhecimento musical envolve a qualidade intuitiva. O trabalho de Santos 

(2004) é justamente um projeto de pesquisa interdisciplinar, de natureza qualitativa, 

com o objetivo de investigar a mobilização de conhecimentos musicais na preparação 

do repertório pianístico a partir de estudos de caso. Assim, em sua reflexão sobre 

esses conhecimentos musicais, o que é observável é apenas que a autora 

compreende que existe um conhecimento de caráter ou de qualidade intuitivo. 

Fazendo um uso tácito da palavra-chave intuitivo, Morais (2009) qualifica os 

métodos de ensino preconizados por Rousseau e Pestalozzi como intuitivos. E mesmo 

diante dessa qualificação dos métodos, é observável que o trabalho de Morais (2009) 

se relaciona pouco com a intuição e, portanto, não chega a considerá-la como 

conhecimento. De uma forma geral, os trabalhos sobre educação musical infantil têm 

apresentado alguma incidência de palavras-chave vinculadas à ludicidade. Mas não 

é o caso desse recorte de pesquisa de mestrado de Morais (2009), ainda que se 

assemelhe às publicações desse tipo, visto que investiga a utilização de materiais 

concretos na educação musical infantil e suas possíveis relações conceituais entre o 

jogo e o brinquedo.  

Tanaka-Sorrentino (2009), faz um relato que discute a questão do repertório e 

sua amplitude prática no ensino-aprendizagem a partir de uma experiência 

pedagógica com alunos da Escola de Música da UFBA, na disciplina Percepção 

Musical II. O uso tácito e coloquial de intuitivo surge ao falar sobre as práticas 

informais de aprendizagem musical propostas nessa experiência pedagógica. A 

autora exemplifica que a criação de segunda ou terceira voz foi feita de modo intuitivo, 

dentre outras características como imitativo e experimental. Assim, a intuição qualifica 

o modo de ação, mas não é considerada como conhecimento.   

O relato de Medeiros (2009) apresenta a síntese de um trabalho pedagógico 

realizado com Música no Núcleo de Educação Infantil – UFRN, focado em vários 

movimentos de musicalização. A palavra intuitiva é usada tacitamente, 

coloquialmente, e a intuição não chega a ser considerada como conhecimento, ainda 

que surja associada à espontaneidade na relação com a música e a expressão 

musical.  
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Em seu recorte de pesquisa de mestrado que pretende investigar a presença 

da música nas escolas de Ensino Médio e cursos preparatórios para o ingresso nas 

instituições de ensino superior, Reis e Azevedo (2010 Parte 1) usam o termo intuitivo 

de modo tácito e coloquial. O termo é usado para qualificar o conhecimento de música 

dos jovens que fazem o Programa de Avaliação Seriada - PAS e, a partir dessa noção, 

a intuição é considerada por Reis e Azevedo (2010 Parte 1) como um conhecimento 

musical tácito oriundo da experiência musical desses jovens. 

Gurgel e Jardim (2010 Parte 1) publicaram o resultado de duas pesquisas que 

visavam à compreensão, por meio do estudo histórico, do movimento de inclusão da 

música como disciplina escolar no currículo das escolas públicas, no período de 1890 

a 1930. Nesse trabalho, fazem uso tácito de intuitivo referente ao Método Intuitivo de 

Pestalozzi, que afirmava que a função principal do ensino é levar as crianças a 

desenvolver suas habilidades naturais e inatas. Nesse trecho, o contexto e o foco do 

trabalho são voltado exclusivamente para a especificação do método discutido no 

trabalho e, por isso, a intuição não é realmente observada como conhecimento. 

 O relato de experiência de Trajano (2013) é sobre a presença da música na 

vida de crianças em faixa-etária de educação infantil, com foco em entender o 

processo de desenvolvimento musical da criança bem como valorização das artes na 

escola. Trajano (2013) fundamenta o uso de intuitivo a partir do Referencial Curricular 

para Educação Infantil vigente em 1998 e vê a intuição como um aspecto de uma fase 

de desenvolvimento cognitivo no processo de conhecer na musicalização infantil.  

 Oliveira, Marques, Vieira e Joly (2013) trazem em seu trabalho reflexões e 

contribuições acerca dos processos de ensino aprendizagem na musicalização de 

bebês, considerando que o ambiente da educação musical e da musicalização 

contribui para as relações afetivas dos pais com os seus bebês. O termo intuitivo 

ocorre uma vez e a palavra intuitiva acontece duas vezes, nesse trabalho todas as 

palavras-chave são de uso tácito, compreendendo a intuição como parte ou forma do 

processo de conhecer, uma vez que, mediante um “modo intuitivo” é possível 

desenvolver noções de pulso, ritmo e silêncio na musicalização para bebês. 

Na regência coral, o trabalho de Andrade (2003) é uma investigação dos 

critérios utilizados por regentes corais para avaliar a execução musical de seus coros 

a partir dos critérios de avaliação da execução musical da Teoria e Modelo Espiral de 

Desenvolvimento Musical de Swanwick. Ainda que o trabalho se apoie no modelo de 

Desenvolvimento Musical de Swanwick, o uso da palavra intuitiva ocorre de forma 
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tácita e coloquial, ao descrever uma parte dos relatos de regentes de corais sobre sua 

formação pedagógica. Andrade (2003) menciona algumas vezes as quatro dimensões 

apontadas por Swanwick no Modelo Espiral: Material, Expressão, Forma e Valor. A 

partir daí, em sua pesquisa, relaciona as quatro dimensões com critérios de avaliação 

musical. No entanto, a autora não traz nenhuma outra fala que poderia estar 

diretamente ou indiretamente relacionada à intuição. O que é possível inferir é que a 

intuição é considerada como conhecimento ou como parte dele a partir da perspectiva 

de Keith Swanwick. Esse pesquisador, em seu modelo de Desenvolvimento Musical, 

defende um movimento horizontal da experiência intuitiva e pessoal para uma 

experiência coletiva e socialmente compartilhada. O lado esquerdo da espiral é 

apresentado como intuitivo (como explicitado na seção 2 desta monografia), em que 

a experiência e a aprendizagem musicais são compreendidas como pessoais, 

individuais, simbólicas, subjetivas. E o lado direito é apresentado como analítico, em 

que a aprendizagem e a experiência são coletivas, compartilhadas, idiomáticas, 

objetivas (ver modelo da espiral na página 27 deste trabalho).  

  Brito (2004) apresenta um trabalho de cunho teórico que cartografa o 

pensamento Koellreutteriano e é estruturado pelo levantamento de dados 

bibliográficos, além daqueles coletados no contato direto com o autor Hans-Joachim 

Koellreutter. O uso do termo intuitiva vem de forma tácita, porém com uma explicação 

sobre a teoria da consciência musical de Koellreutter:  

 

A partir da análise do processo de conscientização dos conceitos de 
espaço e tempo na evolução da cultura humana, Koellreutter elaborou 
uma teoria da consciência musical. Considerando três modos de 
consciência (intuitiva, racional e arracional) ele distingue, em quatro 
níveis, a produção musical da cultura humana ocidental, em todos os 
gêneros e estilos, da pré-história ao mundo contemporâneo. 

 

Embora Brito (2004) não se aprofunde mais sobre a questão no que diz respeito 

à intuição e mesmo sendo essa a única incidência de uma das palavra-chave 

pesquisadas em todo o seu trabalho, ainda parece possível dizer que a intuição aqui 

é considerada pela autora como conhecimento ou como um modo de consciência que 

permite o conhecer. 

O trabalho de Santos (2006a) descreve uma experiência em que foi aplicada 

uma proposta de introdução à estética e à história da música contemporânea, por 

meio do uso da tecnologia aplicada à acústica. O termo intuitivo ocorre duas vezes e 
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é usado de forma tácita, coloquial. O termo intuitiva ocorre apenas uma vez e seu uso 

é fundamentado em Zamboni (2001), autor apresentado na seção 2. Na incidência da 

palavra intuitivo, o autor corrobora com a fala de Chermann e Bonini na perspectiva 

de compreender que a Educação Musical pretende um aluno criativo e intuitivo, que 

interprete bem instruções e que possa ser equilibrado na tomada de decisões e 

estende ainda essa noção à importância de dissolver paradigmas educacionais 

antigos para permitir que a criatividade e a escolha construam um cidadão mais livre. 

A segunda incidência do termo intuitivo é sobre o desenvolvimento de conceitos 

tecnológicos para o uso na música, visto que o manuseio de computadores é natural, 

familiar e intuitivo para a maioria das crianças e adolescentes. Diante disso, importa 

observar como, a partir de um uso tácito das palavras-chave, não é incomum haver 

nos trabalhos selecionados alguma relação ou contextura sobre intuição, criatividade 

e o administrar do novo, com paradigmas novos. Com essa observação é fácil lembrar 

da visão de Ostrower (1977) que concebe a consciência humana como mutável, 

dinâmica e naturalmente criativa. E ao usar a palavra intuitiva, Santos (2006a) reforça 

essa compreensão, fundamentando-se em Zamboni (2001): 

 

Estas prerrogativas permitem trabalhar o conteúdo de forma mais 
criativa e intuitiva, ou seja, nas palavras de Zamboni (2001) “de uma 
forma ou de outra, a criatividade está intimamente ligada à sensação 
de descoberta. É algo novo, é um caminho encontrado para se 
solucionar alguma coisa, e só depois de encontrado percebe-se qual foi 
este caminho” (SANTOS, 2006a, p. 299). 
 

Dessa forma, Santos (2006a) obviamente enxerga valor na qualidade da ação 

intuitiva e a relaciona com a criatividade, o que permite inferir que o autor entende 

intuição como uma característica ou caminho para o conhecimento. Outra publicação 

de Santos (2006b) consiste na apresentação dos resultados da implementação do 

aplicativo MusiTec que propõe um caminho para a introdução da estética e história da 

música tida de vanguarda, utilizando como método educacional uma aplicação da 

Teoria Espiral do Desenvolvimento Musical de Keith Swanwick. O autor parte da 

noção de Swanwick de ensinar música musicalmente e discorre sobre três princípios 

de seguir por essa pedagogia, apontando que o primeiro princípio é sempre considerar 

a música como discurso, como o centro do desenvolvimento musical. O segundo 

princípio é a consideração da vivência de cada aluno, do discurso musical que surge 

dessa vivência, bem como o foco em permitir que isso se expanda. E o terceiro 
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princípio constitui uma conexão de continuidade musical, em que o aluno imagina a 

música e “canta de ouvido” através da vivência intuitiva que, por sua vez, desenvolverá 

a fluência do fazer musical e permitirá a sua própria linguagem e expressão musicais. 

Assim, mais uma vez a intuição é vista, a partir da perspectiva de Swanwick, como 

um componente importante do conhecimento ou do processo de conhecer  

Fernandes (2009) também fundamenta o uso do termo intuitiva em Swanwick. 

Isso ocorre em cada uma das três incidências da palavra-chave em seu trabalho que 

é uma reflexão a respeito do ensino coletivo no projeto Toque... e se Toque! a partir 

da proposta metodológica pertencente ao projeto e utilizada na oficina de violão. A 

primeira incidência do termo acontece justamente quando o autor explica que a 

metodologia aplicada no projeto utilizou princípios de Sena e conceitos de Swanwick, 

dentre eles a “resposta intuitiva” do aluno. A segunda e a terceira incidências do termo 

surgem exatamente da mesma forma, referindo-se à “resposta intuitiva” que Swanwick 

descreve com relação à resposta da intuição no ser humano ao receber os estímulos 

sensoriais da matéria sonora musical. A intuição é, portanto, considerada esse 

elemento importante ou etapa que faz parte do processo de ensino-aprendizagem, de 

conhecer e de adquirir conhecimento, compreendida a partir da perspectiva de Keith 

Swanwick, já supracitada e explanada acima, de forma mais detalhada. Com o uso 

fundamentado em Swanwick do termo intuitiva, essa mesma perspectiva de intuição 

é observada no trabalho de Santos (2006) em seu relato de experiência profissional 

junto a um projeto social em educação musical chamado Musicalizar é Viver, 

desenvolvido desde 1999 na cidade de João Pessoa, estado da Paraíba. 

Cesca, Galon e Pereira (2013) fazem um relato com uma proposta em 

andamento que busca trabalhar a criação musical dando ênfase aos problemas da 

estética e à conscientização do processo inventivo da produção artística, baseado na 

concepção filosófica de Luigi Pareyson. O uso da palavra intuitiva é tácito, se 

contextualizar numa fala sobre a estética pareysoniana e aparenta ser uma citação 

direta de Pareyson com as palavras “leitura intuitiva” escritas dessa forma, entre 

aspas. Porém não foi encontrado nenhum uso do termo “leitura intuitiva” nas 

referências bibliográficas aos trabalhos de Pareyson. Os autores apontam que a 

relação estético-filosófica do autor (Pareyson) com a obra de arte tornou possível que 

ele transcendesse a “leitura intuitiva” para observar a obra de arte em seu processo 

formativo. Tal afirmação e sua contextura se mostram insuficientes para afirmar que 

a intuição foi considerada como conhecimento. 
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A publicação de Oliveira (2013) é um relato que descreve a atividade de 

musicalização desenvolvida no 6º ano, com alunos de idades que variam de 10 a 12 

anos. As atividades de musicalização são realizadas durante aulas de Artes Visuais 

mantendo um diálogo entre as linguagens visual e musical. O termo intuição é 

fundamentado em Beyer e deixa claro que a intuição é considerada como “base 

intuitiva” que pode muitas vezes apoiar o conhecimento musical ou o processo de 

conhecer a música no âmbito da vida cotidiana.  

Em sua proposta para a educação musical no contexto da educação básica, 

Paiva (2013) estabelece o objetivo principal de experimentar e desenvolver 

habilidades a partir da interpretação de canções com sonoridades diferentes, 

mediante a ludicidade e fortalecendo a musicalidade na criança. O autor faz um uso 

fundamentado do termo, citando diretamente Teca de Alencar Brito, educadora 

musical, mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP, em sua 

ponderação sobre a musicalização dos bebês, quando a educadora aponta que se 

trata de um processo que começa espontaneamente, de forma intuitiva. A intuição é, 

então, percebida como uma forma de conhecer ou aprender nesse contexto da 

musicalização infantil.  

 

3.2.2 Formação de Professores 

 

Na temática Formação de professores, Del Ben, Hentschke, Almeida e 

Azevedo (2006) trazem um trabalho de reconhecimento e apropriação de saberes 

pedagógicos que reflete sobre as potencialidades e possíveis limitações do conceito 

de saberes docentes para o campo da Educação Musical. A palavra intuição surge 

nesse trabalho de forma tácita e coloquial, descrevendo os saberes do professor e 

apontando que seguir a própria intuição faz parte do exercer a docência. A intuição é 

vista, portanto, como um aspecto importante para a prática docente e seu 

conhecimento.  

Ferreira e Vieira (2010 Parte 1) apresentam um relato de experiência sobre um 

projeto de extensão como um incremento da formação do professor de música, 

inserido no contexto da atividade curricular Flauta Doce do curso de Licenciatura em 

Música. O uso tácito da palavra-chave se refere à intuição da criança no processo de 

aprendizagem, possibilitando um tipo de percepção que uma vez estimulada permite 
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conhecer ou aprender implicitamente, diretamente, sem necessidade de explicação: 

em outras palavras, gerar conhecimento. 

Em seu projeto de estudo que investiga processos na formação e identificação 

do educador no ofício de professor, realizado no âmbito do Estágio Supervisionado 

em Música, Benvenuto (2010, Parte 1) faz uso tácito, coloquial do termo intuição. O 

autor afirma que a prática educativa musical começa, frequentemente, a partir das 

observações e da intuição do professor. Benvenuto (2010, Parte 1) percebe a intuição 

relacionada à prática docente em condições específicas, como um ambiente sem 

metodologia de ensino definida, reconhecendo-a como um recurso pelo qual o 

conhecimento pode ser aprendido. 

Em seu projeto de extensão universitária no formato de oficina como prática de 

formação docente para estudantes do curso de Licenciatura em Música, Sousa, 

Nascimento e Costa (2013) fazem uso fundamentado em Campos, trazendo a intuição 

como uma forma de conhecer que constrói o professor como docente, na prática. 

Consideram-na como forma de conhecer, construtiva e essencial à docência.  

O trabalho de Ferreira (2013) são reflexões sobre práticas docentes 

empreendidas a partir dos conceitos sobre Experiência, Vivência, Ensino e Educação 

de Walter Benjamin. Em suas observações, Ferreira (2013) percebe que poucos 

alunos criavam quando levados a refletir sobre algo. Eles criavam a partir de sua 

intuição, porque ao buscar sons para suas composições o faziam sem uma reflexão 

sobre a base harmônica de sustentação das melodias. À vista disso, a intuição aqui é 

compreendida como ponto de partida para o criar, para a criatividade, contraposta à 

reflexão teórica musical formal. É considerada como uma característica que pode 

gerar conhecimento.  

Azevedo e Scarambone (2013) trazem um recorte da pesquisa realizada no 

Programa Consolidação das Licenciaturas - Prodocência da UnB, com enfoque no 

conceito de saberes docentes e o perfil acadêmico profissional dos alunos do curso 

de Música. Ao discutir sobre saberes docentes como campo de pesquisa, Azevedo e 

Scarambone (2013) discorrem sobre como há crenças que desvalorizam a profissão 

docente, mas que são usadas a partir do senso comum para descrever o professor: 

deve ter talento, boa intuição, experiência ou uma cultura vasta. Fica evidente que a 

presença do termo intuição é, nesse contexto, de uso tácito, coloquial, e que o foco 

da discussão não chega a considerá-la como conhecimento.  
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A revisão de literatura de Freire (2013) objetiva discutir o estado da arte, 

contemplando algumas das principais publicações que tratam a pedagogia do violão 

ao tratar de questões relacionadas ao ensino de violão no contexto da formação do 

Educador Musical. A intuição surge usada de forma tácita e coloquial ao ser 

contraposta a uma aprendizagem que implica uma sistemática organização. Diante 

disso, o autor pondera que essa sistematização é realizada sem esquecer questões 

relacionadas à intuição, criatividade, improvisação etc. A partir desse uso tácito, mais 

uma vez é observável que alguma relação é vista entre a intuição e esses dois 

elementos: a criatividade e a improvisação. Fica evidente que nesse contexto a 

intuição é considerada como parte do processo de aprendizagem relacionado à 

criatividade.    

O relato de experiência pedagógica com alunos da Escola de Música da 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) de Tanaka Sorrentino (2009) é sobre o tirocínio 

docente cujas discussões e embasamento teórico-prático visaram proporcionar uma 

abordagem baseada em práticas de aprendizado e percepção musicais de músicos 

populares. O termo intuitivo surge no relato ao dar um exemplo de uma atividade que 

foi proposta em sala de aula para criação de segunda e terceira vozes de forma 

intuitiva, demonstrando assim o uso tácito, coloquial do termo e evidenciando que a 

partir do foco do trabalho a intuição não é considerada como conhecimento.  

O trabalho de Broock-Schultz (2010, Parte 2) apresenta resultados preliminares 

de um estudo piloto de uma pesquisa em andamento intitulada Musicalização para 

bebês: a formação de professores que apresenta uma revisão sobre a prática do 

professor reflexivo. O uso de intuitivo fundamentado em Fialho traz uma afirmação 

que merece destaque neste trabalho. Broock-Schultz (2010, Parte 2) diz que “a 

racionalidade prática considera a existência de um saber intuitivo, construído e 

comprovado pela prática”, o que se comunica com as ideias de Swanwick (1994) no 

que diz respeito à inclusão da intuição no processo de conhecer e, portanto, do ensino-

aprendizagem. Em seguida, o autor continua a explicar sobre como o professor, a 

partir dessa racionalidade que considera a existência de um saber intuitivo, se torna 

investigador da sua própria prática pedagógica, analisando suas ações desde o 

planejamento de suas aulas até a concretização delas e de seus resultados. Para 

Broock-Schultz (2010, Parte 2) é com essa concepção que, então, o professor se torna 

um agente ativo de produção do conhecimento, transformando-se em um prático 

reflexivo. Essa perspectiva corrobora com o pensamento de Campos (2007), 
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previamente citado neste trabalho, em sua fala sobre como “na prática é que o 

professor se faz docente pela intuição, criatividade e improviso.” Fica claro que no 

trabalho de Broock-Schultz (2010, Parte 2) há a noção de que a intuição é considerada 

parte do processo de gerar conhecimento.   

Abreu (2013) faz uma reflexão sobre a formação docente na oficina de 

educação musical realizada no Projeto Continuum de formação continuada para 

educadores da rede pública na cidade de Natal. O seu trabalho objetiva descrever a 

importância dos cursos de formação continuada na atuação docente dentro da rede 

pública de ensino na educação básica, para professores especialistas e não 

especialistas em educação musical. O autor usa a palavra intuitivo fundamentada no 

Referencial Curricular para Educação Infantil vigente em 1998. A intuição é 

considerada como uma etapa do processo de conhecer na musicalização infantil: “o 

contato intuitivo e espontâneo com a expressão musical desde os primeiros anos de 

vida é importante ponto de partida para o processo de musicalização” (BRASIL, 1998, 

p. 48). 

Cavalcanti (2006) realizou uma descrição e reflexão sobre conjunto de 

atividades desenvolvidas na disciplina “Criação Musical” lecionada pelo próprio autor, 

inserida no currículo da Licenciatura em Música da Universidade Federal de São 

Carlos – UFSCar, no interior do Estado de São Paulo. A disciplina potencializa as 

práticas sociais existentes e novos saberes aplicáveis e adaptáveis a outros contextos 

de ensino. O uso do termo intuitiva é tácito, coloquial. O autor observa que os alunos 

apresentaram muitos elementos composicionais bem arquitetados, mas que outros 

foram elaborados de forma intuitiva, “surpreendentemente bem articulados à ideia 

central e a formas padronizadas de comunicação”. Embora haja essa observação, o 

eixo de percepção do trabalho e a forma como é usado a palavra intuitiva indica que 

a intuição não é considerada como conhecimento.   

Em uma pesquisa que busca identificar concepções sobre a linguagem musical 

do professor não especialista de Educação Infantil, Brunholi e Zahuy (2009) observam 

e reconhecem necessidades formativas para os docentes em linguagem musical. O 

termo intuitiva é usado de forma tácita ao falar sobre um período específico no 

desenvolvimento infantil que se inicia por volta dos dois anos de idade e termina em 

média por volta dos sete anos. Essa seria a fase do surgimento da linguagem, da 

inteligência intuitiva, das relações sociais, entre outros aspectos mencionados pelo 
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autor. A intuição é considerada, então, como um dos tipos de Inteligência que surgem 

na infância nesse período. 

Anjos (2010, Parte 2) relata sua experiência em práticas empregadas na 

formação de educadores musicais, no curso de educação musical da Universidade 

Federal do Ceará – Campus Cariri. Discute as dificuldades e superações emergentes 

do cotidiano da prática instrumental de violão como ferramenta didática no âmbito da 

licenciatura. A palavra intuitiva é usada de forma tácita ao observar que para o aluno 

de violão a noção de função tonal é por vezes intuitiva. A intuição então é vista como 

uma parte eventual do processo de aprendizagem musical. 

Em seu relato de experiência de estágio supervisionado em música na 

educação infantil em duas turmas de Pré-Escolar II, Coelho (2010, Parte 2) toma como 

referência alguns teóricos da Educação Musical, do desenvolvimento infantil e 

propostas do RCN para a educação infantil. O autor usa o termo intuitiva(s) três 

vezes. Citando Gardner, Coelho (2010, Parte 2) traz a noção de que de zero a seis 

anos as crianças são chamadas de aprendizes intuitivas, além de mencionar a 

inteligência intuitiva. Com fundamentação em Brito, Coelho (2010, Parte 2) reafirma 

que as crianças estabelecem uma relação natural e intuitiva com a música. O que fica 

claro é que o autor corrobora com a concepção de que a intuição é uma fase ou etapa 

da aprendizagem infantil.  

 

3.2.3 Música Popular 

 

Na temática Música popular, Almeida (2003) apresenta parte integrante da 

dissertação de Mestrado desenvolvida na EMUS-UFBA, que tem como objetivo 

demonstrar o experimento do ensino de leitura e escrita musical para percussionistas 

experientes, mas sem nenhum contato anterior com formação acadêmica. O uso de 

intuição é tácito nas duas vezes em que o termo ocorre e com ele o autor se refere ao 

conhecimento desses percussionistas considerando que eles utilizam apenas a 

intuição para a prática musical. Diante desse experimento de contato entre o ensino-

aprendizagem informal e formal, Almeida (2003) compreende a intuição como uma 

forma de conhecer que está presente na prática musical informal.  

A pesquisa de Recôva e Galvão (2006) tem seu foco na aprendizagem do 

músico popular por meio da escuta atenta e intencional e é de caráter qualitativo 

exploratório, tendo em vista que a música é ainda hoje considerada, no senso comum 
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e mesmo entre muitos especialistas, como de domínio eminentemente auditivo. Esse 

trabalho se destaca por apontar que, na prática, essa constatação e valorização da 

habilidade auditiva são frequentemente fatores determinantes na avaliação e 

progressão do estudo musical do indivíduo. Ao observar que o jargão “bom de ouvido” 

é utilizado para designar habilidades específicas de agilidade e de memorização 

musicais, os autores se concentram em um dos pontos iniciais e introdutórios deste 

trabalho de conclusão de curso, no que diz respeito à realidade e ao contexto do 

músico de educação informal e ao ensino-aprendizagem de músicos populares. A 

metodologia do trabalho de Recôva e Galvão (2006) foi a entrevista semiestruturada 

de dez músicos populares independentes (freelancer) que atuam profissionalmente 

em Brasília. O termo intuição surge quatro vezes e o intuitivo uma vez, cada termo 

usado de forma tácita. Vale destacar o trecho que descreve o que foi observado no 

discurso dos entrevistados, conectando a intuição à sua prática musical cotidiana 

profissional.  

 

Por fim, a escuta atenta e intencional foi relacionada à noção de 
intuição. Em vez de parar, ouvir e racionalmente analisar uma 
determinada peça musical, para alguns participantes, a escuta atenta e 
intencional envolveria certo fazer intuitivo. Essa intuição, algumas 
vezes, seria fruto do primeiro aspecto, isto é, após um período de 
atenção, análise intensa e racional, o músico automatizaria o processo 
de escuta. Dessa maneira, ele passa a resolver um determinado 
problema “intuitivamente”. Essa intuição estaria baseada também na 
sensibilidade mais apurada, no interesse pelo o que se está escutando 
e principalmente da bagagem do ouvinte. (RECÔVA; GALVÃO, 2006, 
p. 222) 
 

É interessante ressaltar o ponto de vista dos músicos populares de que a 

escuta atenta e intencional envolve algum fazer intuitivo porque isso demonstra uma 

ressonância com as perspectivas de Zamboni (2001) e Ostrower (1977) em que a 

intuição é plenamente compreendida como forma de conhecer em sua respectiva 

prática. Contudo, para Recôva e Galvão (2006) a intuição é na realidade um possível 

aspecto da escuta atenta e intencional. Ela é reconhecida como um tipo de prática 

musical automatizada a partir de um escopo de conhecimento prévio e, também, como 

fruto do conhecimento, ambos adquiridos pela análise intensa e racional dos materiais 

sonoros da música, além é claro, da atenção e da experiência do músico. 

Ribeiro (2006) relata a experiência de uma investigação de prática de ensino, 

considerando a prática reflexiva e a participação crítica como orientação para a 
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formação de docentes mais autônomos e críticos. Embora esse trabalho se qualifique 

para estar agrupado na temática Formação de professores, o foco de sua análise 

investigativa se concentrou em músicos populares e é realizada acerca de três 

processos que são abordados por Schön: “o conhecimento-na-ação”, “a reflexão-na-

ação” e a “reflexão sobre a reflexão-na-ação”. Dessa forma, a intuição ocorre com um 

conhecimento tácito e se apresenta como um aspecto a ser considerado parte da 

prática musical reflexiva, dentre outros aspectos como questões da realidade 

sociocultural, a sensibilidade e a ética. 

Em seu relato sobre a tese Articulações pedagógicas no coro das Ganhadeiras 

de Itapuã: um estudo de caso etnográfico, Tanaka-Sorrentino (2013) realiza uma 

pesquisa qualitativa de estudo de caso etnográfico que objetiva observar, analisar e 

refletir sobre as articulações pedagógicas, de ensino, e musicais realizados no 

processo de transmissão dos saberes musicais das Ganhadeiras de Itapuã. O termo 

intuitivo ocorre de forma tácita e coloquial ao se referir sobre o modo não 

conscientemente sistematizado que músicos e cantoras de coro desenvolveram a sua 

prática de identificação das tonalidades, da sua própria forma de aprender, criar, 

improvisar, fazer e fruir música. À vista disso, a intuição é concebida como qualidade 

associada a esse modo não conscientemente sistematizado, mas que permite gerar 

o conhecimento.   

 Santos (2003) apresenta um trabalho de desenvolvimento de pesquisa em 

nível de doutorado sobre a escuta e criação de paisagens sonoras. Sua dissertação 

tem a “música dos sons da rua” como foco de observação sonora, de ideias musicais 

e de Educação Musical. A partir do uso tácito de intuitivo, Santos (2003) relaciona e 

contextualiza a intuição a um primeiro momento de seus estudos em que esteve mais 

conectado à criatividade e a uma série de estudos experimentais. E em seguida 

contrapõe: a qualidade intuitiva, que seria mais “experimental” e que faria mais sentido 

em um primeiro momento do processo de aprendizagem; à qualidade sistematizada, 

que viria depois da intuitiva como um desenvolvimento natural dela, com um valor de 

organização:   

Com o intuito de pensar uma educação musical baseada na ideia de 
uma escuta entendida como forma de pensamento e como ato criador, 
que inventa e compõe, uma escuta “livre para ouvir e para criar”, 
iniciamos uma prática de exercícios de escuta com crianças, ainda na 
década de 80, que já apontavam para a possibilidade do 
desenvolvimento de uma escuta, ao mesmo tempo, mais detalhista e 
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criativa, a partir dos sons da rua, que se apresentava como um 
riquíssimo “prato sonoro” aos ouvidos das crianças. Se, naquele 
momento, nossos estudos tiveram um caráter mais “intuitivo” e 
experimental, desde 1998 eles vêm sendo realizados de modo mais 
sistemático, a partir de nossa pesquisa de mestrado que teve como 
tema Escutando a música das ruas: o exercício de uma escuta nômade, 
defendida em 2000, na PUC/SP. (SANTOS, 2003, p. 313) 

O que se evidencia então nessa parte do trabalho de Santos (2003) é que a 

intuição está relacionada ao desenvolvimento da aprendizagem, à criatividade e à 

experimentação, fazendo assim parte do processo de conhecer. 

A proposta de estudo interdisciplinar de Rocha (2010, Parte 2) objetiva registrar 

algumas formas de transmissão, assimilação e reprodução do fazer musical e do 

ensino e aprendizagem no cenário cultural da Folia de Reis da Serra, buscando 

ampliação para o estudo da Educação Musical. Rocha (2010, Parte 2) usa a palavra 

intuitivo de forma tácita referindo-se a um momento de aprendizagem informal no 

contexto da Folia de Reis. Já o uso da palavra intuitiva é fundamentado por Orff, 

músico e educador alemão, e Suzuki a primeira vez que ocorre. E é fundamentado 

somente por Orff nas outras duas referências. De qualquer forma, é um uso que se 

refere e que qualifica a forma intuitiva de fazer, de aprender e de tocar a música da 

Folia de Reis, por isso é perceptível que a intuição é entendida como componente 

fundamental da aprendizagem informal no contexto da Folia de Reis. 

Silva (2003) faz um relato de experiência de um convite para desfilar na Escola 

de Samba Pena Branca (ESPB), em Diamantina, com foco em registrar processos de 

ensino e aprendizagem musical no contexto extraescolar, ampliando experiências 

pedagógicas e musicais. Usando tacitamente o termo intuitiva para explicar os 

aprendizados dentro de uma Escola de Samba, a autora avalia que eles acontecem, 

principalmente, pelas vias intuitivas e não verbais, compreendendo a intuição como 

parte desse caminho do ensino e aprendizagem informal. 

 

3.2.4 Epistemologia da Educação Musical 

 

Na temática de Epistemologia da Educação Musical, Schroeder (2004) 

apresenta uma análise e proposta de posicionamento para a educação musical diante 

de mitos que envolveriam o músico. Os mitos foram organizados em: genialidade, 

misticismo, intuição, talento/musicalidade e audição absoluta. É importante destacar 

esse trabalho de Schroeder (2004), visto que a palavra intuição é usada dez vezes e 
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intuitiva é usada uma vez. Também chama a atenção que todos os termos foram 

usados de forma tácita diante de uma crítica bastante forte compreendendo a intuição 

como um dos mitos que envolvem o músico. Nas primeiras seis ocorrências do termo 

intuição, a autora observa criticamente perspectivas tácitas e populares sobre a 

relação entre o músico e a intuição:   

 

É comum atribuir-se aos músicos uma qualidade denominada “intuição” 
(às vezes também chamada de “inspiração” ou “sensibilidade”), que 
seria algo como a capacidade específica de fazer escolhas musicais 
pertinentes num nível pré-consciente. Uma pessoa é vulgarmente 
considerada intuitiva quando é capaz de perceber naturalmente 
determinadas coisas de modo claro e imediato, muitas vezes a despeito 
de um conhecimento técnico prévio, supostamente devido a algum 
componente intrínseco a ela. Os verdadeiros músicos, nesse sentido, 
seriam aqueles que possuem uma “intuição” musical, uma capacidade 
de discernimento em relação à música que a maioria das pessoas não 
tem. Essa intuição seria uma condição a priori sem a qual nenhum 
conhecimento técnico se faz suficiente. Além disso, a intuição é vista 
como algo que vem “de dentro”, se opondo, portanto, às influências 
externas que os músicos recebem. (SCHROEDER, 2004, p. 1004)  

 

A princípio, em sua crítica ao mito da intuição do músico, Schroeder (2004) não 

chega a esclarecer exatamente o que seria essa intuição. Mas o que fica evidente é 

que sua dissertação rejeita a possibilidade de concepção de intuição sugerida neste 

trabalho, que é a intuição definida como um conhecimento claro, direto e espontâneo 

da realidade, sem recorrer ao raciocínio lógico (BERGSON, 2006, p. 27; BERGSON, 

1903 apud RIBEIRO, 2013, p. 95; BOUCOUVALAS, 1997, apud BRESCIA, 2004, p.1; 

DICIO, 2021). A partir daí, ela considera também que com a ideia de intuição vem a 

crença coletiva de que é possível criar algo independente de qualquer influência 

externa, partindo somente de recursos internos, próprios. A autora critica a concepção 

da intuição como um conjunto de ideias equivocadas e ilusórias usadas para enxergar 

o músico e suas habilidades, sustentando perspectivas infundadas que ela expõe 

como um tipo de mito. Nessa mesma linha, Schroeder (2004) aponta que há uma 

concepção coletiva de que o músico é uma pessoa especialmente dotada, que pode 

inventar algo original a partir de sua intuição e que de alguma forma estaria “vinculado 

às entidades sagradas”. A autora também especifica que há outro aspecto bastante 

citado relacionado ao mito da intuição do músico, que é a intuição musical: uma 

espécie de qualidade vista como inerente ao músico e independente de todo 

conhecimento musical técnico e de possíveis influências musicais de outros músicos. 
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Assim, a perspectiva dessa qualidade inerente chamada de intuição musical se 

desenvolve ainda em mais equívocos e falácias sobre o músico. À vista disso, é 

interessante perceber como em sua crítica à intuição conforme considerada nessa 

contextura, Schroeder (2004) encontra a mesma dicotomia que dá início à construção 

da Espiral de Desenvolvimento Musical de Swanwick (1994), quando o educador diz 

que sua visão já se inicia livre de contrapor intuição à análise e vice-versa. Por sua 

vez, Schroeder (2004) afirma que o problema, em sua perspectiva, “começa nessa 

dicotomização entre o que é “interno” (intuição, sensibilidade, inspiração etc.) e o que 

é “externo” (técnica, conhecimento, o mundo sonoro de modo geral).” Diante dessa 

percepção de Schroeder (2004), há um possível cerne de toda a questão dessa 

intuição do músico, essa que seria equivocadamente adotada pelo coletivo no nível e 

na qualidade de algum tipo de mito. Destarte, faz sentido relembrar que, conforme 

supracitado, Swanwick (1994) ao se deparar com a mesma questão constrói seu 

pensamento a partir da compreensão de que intuição e análise trabalham juntas 

dentro do processo de aprendizagem. Porém, o discurso dissertativo de Schroeder 

(2004) prossegue se apresentando como reforço crítico, indicando de forma muito 

clara que os próprios músicos fazem parte desse coletivo que vê a intuição do músico 

como algum tipo de mito:  

 

Em música, o que chamamos vulgarmente de “intuição” ou “inspiração”, 
então, nada mais é do que a projeção de um universo musical 
internalizado e tornado inconsciente de tal modo, que é percebido, 
inclusive pelos próprios músicos, como algo natural. (SCHROEDER, 
2004, p. 1008) 
 

Dessa forma, se torna mais claro o ponto de vista de Schroeder sobre o que é 

intuição, uma vez que sua conceituação questiona, no contexto de uma perspectiva 

coletiva sobre as qualidades de um músico, a própria relevância da palavra intuição e 

de outras palavras que estariam associadas a ela, como a inspiração e a sensibilidade 

musicais: tudo isso seria, na realidade, a projeção de um universo musical 

internalizado. A partir desse ponto - nesse mesmo contexto - é possível inferir que, 

para Schroeder (2004), uma vez que essa projeção é trazida à consciência, vista de 

forma mais profunda e mais lúcida, então a intuição deixa de ser um fator prejudicial 

e falacioso na obtenção de conhecimento. Contudo, apesar da observação, da 

reflexão e da crítica contundente sobre uma construção coletiva bastante superficial 
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de ideias ao redor da intuição do músico a partir desse viés mitológico, não há uma 

fundamentação teórica sobre isso relacionada à intuição.  

Em uma reflexão sobre a ideia de vivenciar o discurso musical em 

conformidade com Keith Swanwick e suas significações cotidianas na Educação 

Musical, Santos (2010 Parte 1) apresenta um trabalho com a incidência de doze 

palavras-chave, sendo que a intuição ocorre três vezes, intuitivo(s) ocorre duas vezes 

e intuitiva(s), sete vezes. Os termos intuição, intuitivo(s) e intuitiva(s) são 

fundamentados em Swanwick e Gardner, consoantes com a intuição como elemento 

mediante entre o sensorial e a análise; qualifica o aprendizado intuitivo como natural, 

espontâneo e subjetivo, apontando para sua relevância proporcional e complementar 

ao conhecimento da análise musical formal. É interessante destacar a fala do autor 

em que ele compreende que é a presença intuitiva no desenvolvimento do discurso 

musical que se configura como uma peça-chave de uma experiência musical 

significativa para o educando, porque a abertura à essa experiência levaria à 

exposição da naturalidade e da espontaneidade diante da música. Mais adiante, o 

autor complementa essa noção apontando para uma intuição natural que permite 

perceber um gesto musical e não somente um conjunto de notas, qualificando isso 

como uma habilidade intuitiva natural do ser humano. Segundo Santos (2010 Parte 1) 

é essa habilidade que faz com que cada indivíduo dê um significado diferente para 

uma mesma música, pois é a intuição que conecta a música e o interior emocional 

humano. Fica evidente, portanto, que o destaque desses trechos é relevante por trazer 

mais uma vez o suscitar de reflexões sobre a relação entre a intuição e a expressão 

artístico-musical. No trabalho de Santos (2010 Parte 1) a intuição é percebida como 

um elemento essencial, espontâneo, natural e subjetivo do processo de conhecer e 

aprender, que é necessariamente interdependente e mediante entre o sensorial e a 

análise. Também é vista, portanto, como um elemento complementar ao conhecer e 

sua importância para o ensino-aprendizagem musical é reconhecida na mesma 

proporção que a análise musical formal. Há ainda a indicação de que a intuição precisa 

receber um foco especial para que seja preservada diante desse aprendizado da 

análise formal.   

Santos, Hentschke e Gerling (2003) realizaram uma prática reflexiva de solfejo 

e análise de conteúdo qualitativa na Proposta de Davidson e Scripp sob a ótica dos 

princípios prático-reflexivos de Schön. O termo intuitivo surge usado de forma tácita, 

relacionando a intuição com a subjetividade de uma visão construcionista que 
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privilegia um processo de construção pessoal a partir da compreensão da situação 

em sua singularidade. Assim, a intuição é percebida como forma de conhecer dentro 

de um processo de construção pessoal. 

O trabalho de Loureiro (2003) é uma reflexão sobre o entendimento da prática 

educativa musical praticamente inexistente em instituições escolares de ensino 

fundamental, através da confluência da pesquisa bibliográfica e o da pesquisa de 

campo. O uso tácito do termo intuitivas nesse contexto trata do papel fundamental da 

escola no estudo da cultura musical e o autor afirma que a instituição de ensino é um 

terreno de mediação que proporciona experiências pessoais, intuitivas e 

diferenciadas, o que destaca e reforça a necessidade de manter o olhar voltado para 

práticas musicais. A intuição, portanto, é considerada como uma experiência válida e 

importante que faz parte do desenvolvimento e da aprendizagem.   

Schroeder (2003) realiza um trabalho investigativo sobre as premissas do 

ensino de música através da análise de métodos e discursos de educadores, 

apontando um caminho epistemológico no sentido de promover renovações efetivas 

na educação musical. Fazendo uso tácito da palavra-chave a autora aponta então 

para posturas e propostas práticas pedagógicas alternativas que são consistentes 

“embora, muitas vezes elaboradas de maneira intuitiva”. Infere-se à vista disso e 

desse foco apresentado no trabalho de Schroeder (2003) que a intuição não é 

considerada como conhecimento. 

Em seu trabalho sobre práticas interpretativas em avaliações, Trope, Peres e 

Gorete (2004) observam que essas práticas de avaliação envolvem aspectos como 

criação, sensibilidade e imaginação que se encontram com princípios científicos e 

filosóficos: no entanto, diante disso, procedimentos avaliativos se apresentam pouco 

objetivos, se submetendo a critérios de cada professor. O trabalho dos autores é, 

então, um levantamento dos processos utilizados no Conservatório Brasileiro de 

Música - Centro Esportivo Universitário - CBM-CEU, a sua eficácia e a possível 

sugestão de novas formas de atuação. O termo intuitiva é usado de forma tácita, 

coloquial, ao se referir à análise de práticas avaliativas que ocorrem de forma bastante 

intuitiva, muitas vezes sem planejamento. Conforme o enfoque desse discurso e o uso 

tácito do termo é possível dizer que a intuição não chega a ser firmemente 

considerada como conhecimento. 

O relato de experiência de Broock (2009) descreve o processo de preparação 

de aulas do curso de Musicalização para bebês da UFBA com o objetivo de ilustrar 
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uma forma de se fazer esse trabalho. A autora se refere aos conceitos musicais 

trabalhados na musicalização das crianças esclarecendo que são vivenciados de 

forma intuitiva e lúdica. Esse uso tácito da palavra intuitiva no contexto de fala de 

Broock (2009) permite inferir que para ela a intuição é uma forma de trabalhar 

elementos musicais como pulsação, andamento, intensidade, alturas, som, silêncio, 

timbre, forma musical, exploração de sons através da execução de instrumentos e do 

próprio corpo, além de apreciação musical: esse trabalho gera conhecimento, 

desenvolvendo o processo de aprendizagem na musicalização infantil. 

 

3.2.5 Projeto Social 

 

Na temática Projeto Social, Garcia (2004) apresenta um trabalho que relata três 

projetos sociais: Bateria do Imprensando, Vivenciando a música através do canto e 

Tocando flauta, que são desenvolvidos por meio de parcerias entre empresas e a 

UFMT, objetivando a vivência musical de crianças, adolescentes e adultos. Garcia 

afirma que a inter-relação entre diversos meios culturais é possível de ser estabelecida 

quando há a adequação de diferentes propostas de ensino para diferentes realidades 

de aprendizagem musical. A palavra intuição é usada de forma tácita ao argumentar 

que a ação social que propõe atividades artísticas mergulhadas nas práticas 

socioculturais dos seus sujeitos traz desde dimensões humanas que proporcionam o 

conhecimento do mundo mediante conceitos sistematicamente organizados até a 

intuição e a imaginação. Assim, a intuição é reconhecida como conhecimento comum, 

informal e incidental da dimensão humana, associado à imaginação. 

Em suas reflexões sobre o que representa o foco no virtuosismo para o ensino-

aprendizagem da música e sobre os valores do ensino em grupo, Andrade (2009) 

apresenta um recorte da monografia Reflexões sobre o ensino de violino em Cuiabá 

realizada para o Curso de Educação Artística – Habilitação em Música da 

Universidade Federal de Mato Grosso. Andrade (2009) diz ser possível afirmar que 

há um senso comum, mesmo na área musical, em ver o virtuosismo como sinônimo 

de talento musical. A partir daí a autora explica que esse conceito é também 

remanescente da imagem do artista do século XIX e observa que essa concepção 

pode frustrar as expectativas de muitas pessoas que acreditam não ter “dom” para a 

música. Ela faz um uso de intuição fundamentado em Harnoncourt, ao apontar para 

uma descrição da imagem desse artista que “se tornou uma espécie de “super-
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homem” ou “semideus” capaz de extrapolar, com a ajuda da intuição, os limites dos 

homens “normais”.” Fica evidente que a intuição não é reconhecida como 

conhecimento no foco dessa crítica à imagem do artista do século XIX.  

 

3.2.6 Criatividade 

 

Na temática Criatividade, Souza (2010, Parte 2) apresenta uma pesquisa 

focada em verificar as pontes interdisciplinares de articulação entre o Canto Coral e 

outras linguagens artísticas na Educação Musical. Desde o ano de publicação do 

trabalho de Souza (2010, Parte 2), o processo criativo na Educação Musical e na 

construção de produções musicais articuladas com outras linguagens artísticas vem 

sendo desenvolvido com esse caráter interdisciplinar no ambiente acadêmico da 

Escola de Música da UFPA e, também, fora dele, sendo foco de pesquisa e 

experimentação de Souza (2010, Parte 2). A autora faz uso tácito de intuição indicar 

a necessidade de estudo de aplicação de abordagens metodológicas que articulem 

elementos da intuição, da musicalidade, do conhecimento de técnicas de regência, de 

liderança, de empatia, no intuito de facilitar a preparação emocional e corporal dos 

coralistas. A intuição é considerada, então, como um elemento que colabora com o 

preparo emocional e corporal do sujeito que conhece. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta revisão de literatura permitiu mapear os sentidos e significados atribuídos 

à intuição nas publicações dos eventos da ABEM, neste caso, os Anais publicados no 

período de 2003 a 2013 e disponíveis no site da instituição. Mais especificamente, a 

pesquisa se propôs a: 1) identificar a frequência do uso dos termos intuição, intuitivo(s) 

e intuitiva(s) nos trabalhos publicados e selecionados nesses Anais; 2) descrever e 

analisar as temáticas associadas aos termos intuição, intuitivo(s) e intuitiva(s); 3) 

refletir sobre os usos e a função da intuição nos processos de ensino e aprendizagem 

musical dos trabalhos analisados; e 4) identificar em que situações a intuição é 

reconhecida como conhecimento.  

Ao realizar o mapeamento e a identificação da frequência do uso das palavras-

chave supracitadas nos trabalhos selecionados, foi possível apresentar algum 

esclarecimento sobre como a intuição tem sido vista na Educação Musical, a partir do 

escopo de uma década de publicações dos Anais da ABEM. Como foi dito 

anteriormente, ainda que a palavra intuição apresente uma polissemia e ambiguidade 

conceitual, fica evidente que o seu uso tácito e coloquial, isto é, não reconhecido 

teoricamente, é mais comum. As palavras-chave foram usadas tacitamente 60 

(sessenta) vezes (equivalente a 58%) e o uso com alguma fundamentação teórica 

ocorreu 50 (cinquenta) vezes (equivalente a cerca de 42%), o que demonstra que 

embora as palavras estejam sendo usadas no âmbito da Educação Musical, vale 

ponderar que os sentidos e significados da intuição usados na área ainda podem ser 

vistos e atribuídos com maior atenção e critério.  

Há uma clara tendência de crescimento de trabalhos que consideram a intuição 

como conhecimento; ou como forma, elemento, parte, etapa do processo de conhecer 

ou de aprender música. Somente 1 (um) trabalho com uso da palavra-chave de forma 

fundamentada (2% de N=50) se referiu à intuição como algo nocivo ou que deve ser 

desconsiderado no processo de aprendizagem. Essas percepções trazem uma 

reflexão sobre a importância da especificidade do conceito de intuição e da própria 

razão de ser da palavra, diante do contexto da educação musical e da música de 

forma geral. Nesse sentido, fica ainda mais clara a importância de sugerir uma reflexão 

sobre intuição que contemple a perplexidade em observar músicos formados ou em 

formação superior com limitações significativas em sua expressão e criatividade. 

Afinal, a partir daí surge ao menos uma possibilidade de compreensão do que parece 
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ser uma relação relevante ao estudo do educador musical: a relação entre a 

criatividade, a expressão e a intuição. Dentro do contexto das publicações 

selecionadas, ficou claro que, entre os autores, a partir de um senso comum e tácito 

sobre o que é intuição, há a noção de uma relação próxima da intuição com a prática 

musical. O uso fundamentado, no entanto, raramente se referia à intuição de forma 

mais profunda, distintiva e representativa do conhecimento musical. Aliado a isso, 

observa-se também que a quantidade de fontes de pesquisa sobre a relação da 

intuição com a prática musical se apresenta bastante escassa. O educador musical 

Keith Swanwick (1994) é uma das raras exceções que verdadeiramente se debruçam 

sobre a relação entre a intuição, a música, a expressividade e a criatividade. Outras 

concepções mais específicas sobre o assunto que foram encontradas são de autores 

da área de Artes Visuais, como Ostrower(1977) e Zamboni (2001). Tudo isso sugere 

a falta de um olhar mais atencioso e consciente no que diz respeito à relação entre a 

criatividade, a expressão e a intuição nos estudos da área da educação musical.  

Como mencionado anteriormente, este trabalho não se propõe a realizar uma 

discussão filosófica sobre o que é intuição, porém foi muito interessante encontrar 

fontes bibliográficas que permitem iniciar ou fomentar algum amadurecimento de toda 

essa questão, especialmente, porque foi possível descobrir autores como  Bergson 

(2006), Brescia (2004) e Ribeiro (2013) que corroboram com a perspectiva de uma 

intuição que, ao ser conceituada como um conhecimento claro, direto e espontâneo 

da realidade, sem recorrer ao raciocínio lógico (BERGSON, 2006, p. 27; BERGSON, 

1903 apud RIBEIRO, 2013, p. 95; BOUCOUVALAS, 1997, apud BRESCIA, 2004, p.1; 

DICIO, 2021), se configura como uma possibilidade de conhecer e aprender 

sustentada, principalmente, a partir da intuição. Nesses autores foi possível encontrar 

uma voz que fala da intuição, como Ostrower (1977), que a posiciona como criativa, 

natural, existencial e integrativa, incluindo a inconsciência, a subconsciência e a 

consciência do ser humano. E é claro que se torna fundamental salientar alguns 

aspectos dessas considerações: diante de toda essa reflexão, há possíveis noções 

refletidas e apoiadas no conhecimento dos autores citados neste parágrafo que 

podem vir a se harmonizar com a perspectiva da intuição como força-motriz da 

expressividade e da criatividade, diretamente ligada à improvisação e à expressão. 

Contudo, o que se evidencia realmente muito mais estabelecido é a importância de 

compreender, cada vez melhor, a possível contribuição da intuição como 
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conhecimento ou como forma de conhecer: seja ela um elemento complementar, 

mínimo ou principal do processo de ensino e aprendizagem musical.  

A seleção dos trabalhos foi uma amostra por conveniência, uma vez que esta 

pesquisa já tinha sido iniciada anteriormente. Seu escopo foi delimitado, portanto, aos 

dez primeiros anos das publicações acessíveis no site da ABEM para aproveitar o 

trabalho previamente realizado, além de separar os períodos de publicação anual dos 

de publicação bianual. A partir de 2013, os Congressos Nacionais da ABEM passaram 

a ser bianuais. Os trabalhos de 2015, 2019, 2021 e adiante poderão ser investigados 

na continuidade desta pesquisa. 

Este trabalho é, então, uma primeira etapa que poderá ter continuidade para 

avaliar como a área de Educação Musical tem se portado com relação ao termo 

intuição. Para isso, vale considerar também pesquisas de aprofundamento do próprio 

conceito de intuição, justamente na direção de distingui-la, por exemplo, da dedução, 

que, como foi dito anteriormente, se caracteriza pelo raciocínio lógico que parte da 

causa para os efeitos ou das premissas para as conclusões (ABBAGNANO, 2007, p. 

232). Além disso, a potencialidade da intuição no processo de ensino-aprendizagem 

observada neste trabalho, destaca a importância de pesquisar sobre a amplitude de 

sua conceituação, seja no sentido de evitar uma percepção reducionista de intuição, 

como a da mera tentativa e erro, seja para permitir um melhor esclarecimento de sua 

própria razão de ser.   
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