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O Perfil do Aluno Ingressante no  Curso de Música-Licenciatura da UNIMEP 

 

1. RESUMO 

 

O projeto tem por proposição a investigação do perfil do aluno ingressante no Curso 

de Música-Licenciatura da Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP. 

Especificamente, pretende delinear o conhecimento específico de música que o 

aluno apresenta no momento do ingresso no Curso e seus anseios e expectativas 

em relação ao mesmo, por meio de análise qualitativa e quantitativa das provas de 

habilidade específica em música realizadas nos exames vestibulares de 2008, 2009, 

2010, 2011 e 2012. Com isso, pretende-se contribuir para a consolidação da 

identidade do Curso, a atualização de seu Projeto Pedagógico e adaptação dos 

programas e estratégias de ensino das disciplinas, a partir da articulação das 

necessidades e expectativas apontadas pelo perfil a ser definido com os requisitos 

do futuro professor de música, já instituídos no Projeto Pedagógico do Curso.   

 

Palavras Chave: educação musical; perfil do ingressante; ensino superior.   

 
 

2. INTRODUÇÃO 

 

O teste de habilidade específica é adotado em processos seletivos de alunos em 

vários cursos de graduação em música do país, mas são escassos os trabalhos 

acadêmicos que versam sobre esse tipo de teste. De fato, trata-se de uma temática 

complexa, pois para a elaboração e aplicação dos testes, é necessário considerar 

uma série de fatores políticos, econômicos e culturais, tais como a proposta do 

Projeto Pedagógico do curso, as políticas públicas de educação, a área de influência 

da instituição, dentre outros fatores.  

A prática da aplicação do teste de habilidade específica em música para o ingresso 

em cursos de formação superior na área remonta à fundação da primeira instituição 

de ensino musical do país: o Imperial Conservatório, atual Escola de Música da 

Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ.  

Atualmente, em várias universidades brasileiras, há uma discussão sobre a 

necessidade de aplicação de testes de habilidade específica em música como 

requisito de acesso às vagas dos cursos de graduação em música, particularmente 
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devido às atuais políticas públicas de “inclusão social”, preenchimento de vagas e 

provimento de maior acesso à Educação Superior. No caso específico dos 

Bacharelados em Instrumento, Canto, Composição e/ou Regência, é necessário que 

o candidato possua bagagem musical satisfatória, sendo a exigência pelo teste um 

consenso nas Universidades que oferecem esta habilitação.  

No caso dos cursos de Licenciatura em Música, o que se percebe na maior parte do 

país é que estes acabam sendo mais sensíveis às particularidades regionais, onde a 

discussão sobre a aplicação do teste varia consideravelmente entre instituições.  

O Curso de Música-Licenciatura da Unimep, desde sua criação, aplica um teste de 

habilidade específica em música no processo de seleção de seus alunos. Esse teste 

compõe o processo institucional de seleção de alunos e é justificado pelos seguintes 

argumentos:  

 As especificidades das linguagens artísticas, em especial a música, 

nos processos de criação, execução, apreciação, ensino e 

aprendizagem; 

 A necessidade de um conhecimento básico da música, teórico e/ou 

prático, a partir do qual seja possível desencadear novos processos, 

construir novos conhecimentos e desenvolver/aprimorar 

competências e habilidades que sejam próprios do nível superior de 

formação nesta área de concentração; 

 O ensino da música na educação básica, conforme estabelece a Lei n° 

11.769/2008, ainda não se encontra plenamente e satisfatoriamente 

implementado, o que não garante a todos os cidadãos o acesso à 

educação musical; 

 Os tipos diversos de formação musical existente atualmente em nossa 

sociedade e a diversidade do conhecimento musical que essa 

formação permite, inclusive o autodidatismo; 

 Todos esses tipos diversos de conhecimento musical podem ser 

igualmente válidos e podem contribuir para a formação de licenciados 

em Música; 

No Projeto Pedagógico deste Curso, a formação baseia-se numa noção geral de 

música ocidental, reconhece sua dimensão histórica e deixa espaço para a 

abordagem de manifestações étnicas dos diferentes povos, de forma que se crie 

uma “interface entre o erudito e o popular no contexto da manifestação musical 

como criação e expressão humana”. Porém, a diversidade nem sempre é 

contemplada totalmente na prova de habilidade específica, dando lugar ao 
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anacronismo e a descontextualização, na medida em que, por exemplo, são 

privilegiados univocamente determinados conteúdos de teoria musical ou padrões 

específicos de ritmo e melodia. 

Certamente, qualquer proposta de avaliação do conhecimento musical que se 

estabeleça terá como resultado a valorização de alguns aspectos em detrimento de 

outros. Isso, em princípio, não é errado quando se tem consciência dos fundamentos 

que sustentam a escolha, entre eles: os requisitos de formação, de acordo com o 

perfil do egresso definido no PPC e, especialmente, as reais condições de existência 

do público de alunos. Quanto ao primeiro aspecto, existem mecanismos 

institucionalizados, como as reuniões de Conselho e de planejamento, que 

possibilitam a discussão e reformulação permanente do Projeto e dos documentos e 

processos que norteiam sua aplicação. Já no que diz respeito ao segundo, a análise 

sistematizada das provas de habilidade específica realizadas desde a abertura do 

Curso, numa abordagem comparada, embora não apresente um panorama ilimitado, 

fornecerá subsídios gerais para a identificação concreta dos ingressantes nos anos 

2008, 2009, 2010, 2011 e 2012, sua evolução e transformação nesse período e as 

perspectivas para os próximos anos. 

A aplicação da prova de habilidade específica, em sua dimensão diagnóstica, pode 

servir verdadeiramente como “ponte” entre a situação inicial e os desenvolvimentos 

próximos, ao passo que ela mesma ganha sentido em função de um perfil que defina 

claramente os critérios de seleção dos novos alunos, não só em consonância com o 

debate nacional, mas também levando em consideração os requisitos do futuro 

professor de música articulados às necessidades regionais e locais. Somente desse 

modo a passagem do aluno pelo Curso poderá configurar-se como um verdadeiro 

processo, em que a formação ocorra pela articulação efetiva entre as expectativas, 

que são seu ponto de partida, e os resultados a que se pretende chegar. 

 

3. OBJETIVOS 

 

Este projeto apresentou como objetivo delinear o perfil do aluno ingressante no 

Curso de Música- Licenciatura da Universidade Metodista de Piracicaba – UNIMEP. 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

O delineamento do perfil do aluno ingressante no Curso de Música-Licenciatura da 

UNIMEP foi realizado por meio de análise comparativa dos dados obtidos a partir 

das provas de habilidade específica aplicadas nos exames vestibulares de 2008, 
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2009, 2010, 2011 e 2012. A primeira etapa do trabalho consistiu no levantamento e 

estudo de fontes bibliográficas relacionadas ao assunto. Em seguida, foi feito um 

levantamento de informações a respeito dos alunos ingressantes, a fim de identificar 

suas qualidades, tendo como fonte de dados os históricos, testes escritos de 

percepção e teoria musical e entrevistas realizados no processo de admissão.  

A Secretaria de Atendimento Integrado – SAI da UNIMEP, que é a instância 

responsável pela guarda das provas de habilidade específica em música na 

universidade, autorizou o acesso a esses documentos e forneceu cópia deles, 

selecionando-os por amostragem aleatória, respeitando a condição de supressão do 

nome e de qualquer outra informação que permitisse a identificação dos sujeitos. 

Dessa forma, os dados foram definitiva e irreversivelmente dissociados da 

identidade dos sujeitos, o que permitiu a dispensa do Termo de Consentimento Livre 

e Esclarecido.  

Foram analisadas vinte provas dos anos 2008, 2009, 2010 e 2011 e dezessete 

provas do ano de 2012, somando um total de 97 provas. De fato, a Secretaria de 

Atendimento Integrado forneceu vinte provas do ano de 2012, porém, três delas 

foram descartadas devido ao fato de serem diferentes das demais, pois foram 

aplicadas em momentos distintos do processo de seleção de alunos daquele ano. 

 

 
5. DESENVOLVIMENTO 

 

A coleta de dados foi pautada pelo seguinte roteiro de questões: Caráter geral da 

experiência musical pregressa: 1 - o local da formação; 2 - o tipo de orientação;  3 - 

o tempo de formação e a trajetória da formação. Conhecimento específico da 

música: 1 - Qual conhecimento teórico ele possui? A) Conhece as formas de 

representação gráfica tradicional da música? B) Conhece o sistema tonal? C) 

Conhece as formas de estruturação do pensamento musical? 2 - Qual conhecimento 

prático o estudante possui? A) Que instrumento toca? B) A que estilo musical se 

dedica? C) Conhece diferentes gêneros e estilos musicais? D) Sabe realizar 

improvisações? E) Sabe compor música? F) Como aprecia música? 3 - Como o 

estudante articula seus conhecimentos teóricos e práticos na solução de problemas 

musicais? 

Finalmente, esses dados foram organizados e analisados quantitativa e                      

qualitativamente, de modo que alcançasse o delineamento do perfil desses alunos.  
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6. RESULTADOS 

 

As provas de habilidade específica em música aplicadas nos processos seletivos de 

alunos no período de 2008 a 2012 não foram pensadas como instrumentos de coleta 

de dados para pesquisa. De fato, foram pensadas para verificar o nível e o tipo de 

conhecimento musical que os alunos apresentam no momento de ingresso no Curso 

de Música-Licenciatura da UNIMEP. Ao longo desses cinco anos, foram aplicadas 

cinco provas distintas, elaboradas a partir de diferentes critérios e formas de 

aplicação. Apesar das diferenças, algumas semelhanças puderam ser constatadas, 

tais como: a presença de uma entrevista, na qual o aluno ingressante tem a 

oportunidade de executar uma obra de livre escolha em seu instrumento de 

formação; a presença de um teste ou questões baseadas na teoria musical e um 

teste ou questões baseados na prática musical.  

A prova de habilidade específica em música aplicada nos anos de 2008 e 2009 

distinguem-se das provas aplicadas nos anos subsequentes pelo fato de estarem 

completamente centradas no trabalho do avaliador, que recebia individualmente os 

alunos, apresentava oralmente as questões escritas em uma folha de prova e 

registrava nesta mesma folha as respostas dos alunos e sua análise de 

desempenho. Essa centralização do trabalho no avaliador, especialmente nas 

análises de desempenho, elevou a carga de subjetividade do processo avaliativo e 

abriu margem para imprecisões, tais como a omissão de respostas e a marcação 

incompleta de respostas e análises, possivelmente devido a uma sobrecarga 

momentânea de trabalho. 

A partir de 2010, os alunos começaram a redigir seu próprio histórico de formação 

musical e a registrar suas respostas na folha de prova, que apresentava questões de 

múltipla escolha baseadas em teoria e prática musical. Deste ano em diante, ao 

avaliador cabia analisar o desempenho do aluno na execução vocal e instrumental e 

registrá-la numa folha de prova específica para esta etapa do processo avaliativo. O 

resultado desta análise devia ser registrado de acordo com uma escala pré-

estabelecida constituída de três níveis assim denominados: Bom, Regular e 

Insuficiente. O primeiro nível representava fluência na prática instrumental, 

caracterizada pela expressividade e naturalidade, independente do nível de 

dificuldade técnica de execução do instrumento. Além disso, caracterizava-se pela 

precisão rítmica e de afinação e domínio do estilo em que se enquadra a obra 

escolhida. O segundo nível caracterizava o domínio básico do instrumento pelo 

aluno, que lhe garantisse minimamente condições de expressar-se através do 

instrumento. Nesses termos, ainda que menos fluente, a execução deve apresentar 

pelo menos momentos de fluência e expressividade, independente do nível de 
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dificuldade técnica de execução do instrumento. Deve ainda apresentar alguma 

precisão rítmica e de afinação e um conhecimento prático elementar das 

características do estilo em que se enquadra a obra escolhida, evidenciado a partir 

da execução. O terceiro nível caracterizávasse pela total falta de fluência, 

expressividade e precisão na execução.  

Além da execução instrumental, na última etapa do processo avaliativo, os alunos 

eram solicitados a cantar uma melodia simples e a imitar com sua voz um ou dois 

fragmentos melódicos apresentados pelo avaliador através da voz ou do piano. 

Nesta tarefa, de igual maneira, o avaliador deveria analisar o desempenho do aluno 

e registrar sua avaliação na folha de prova de acordo com uma escala constituída de 

três níveis igualmente denominados: Bom, Regular e Insuficiente, de acordo com o 

grau de precisão e fluência apresentado pelo aluno no cumprimento da tarefa 

solicitada. 

Os conteúdos de teoria musical cobrados nos testes de habilidade específica em 

música, entre os anos de 2008 e 2012, foram essencialmente os mesmos, mas as 

formas de abordá-los na proposição de questões sofreu alterações. Inicialmente, 

entre os anos de 2008 e 2010, os conteúdos de teoria musical eram considerados 

de maneira dissociada de seu contexto de aplicação prática. Nos anos de 2011 e 

2012, notou-se uma preocupação maior em abordar esses mesmos conteúdos a 

partir de situações problemas que os inserissem em situações reais de aplicação.  

A parte dos testes analisados baseada na prática musical apresentou maior 

variedade que a parte baseada na teoria musical. Entre os anos de 2008 e 2010, a 

parte dos testes baseada na prática musical estava composta exclusivamente por 

questões relativas à execução musical, seja por meio da voz, do instrumento ou da 

percussão corporal. Nos anos de 2011 e 2012, questões relativas à apreciação 

musical começaram a compor o processo avaliativo em grande quantidade, ao 

passo que a execução musical por meio da percussão corporal foi abandonada.  

Além disso, os testes de 2011 e 2012 estão elaborados a partir de situações reais de 

prática musical, contemplando os conteúdos abordados a partir de situações 

concretas de relação do aluno-ouvinte com a música.  

A quantidade de questões por ano variou consideravelmente, assim como a 

quantidade de conteúdos abordados e a forma de elaboração da avaliação. A ênfase 

dada ora à teoria, ora à prática musical, conforme o número de questões propostas 

e os conteúdos abordados a cada ano, acaba por condicionar o perfil do aluno 

ingressante no Curso, uma vez que a prova de habilidade específica em música é a 

referência através da qual os alunos ingressantes são observados. Dessa forma, a 

relação entre o desempenho de alunos distintos em testes distintos não permitirá a 

constituição de um perfil unívoco do aluno ingressante no Curso de Música-

Licenciatura da Unimep. Ainda assim, é possível considerar o perfil das turmas de 

alunos ingressantes, ano a ano, separadamente, e compará-las naquilo o que os 
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testes de habilidade específica em música aplicados têm em comum. As 

características comuns que podem ser elencadas seguem abaixo listadas:  

 Os alunos ingressantes no Curso de Música–Licenciatura da Unimep 

realizam estudo da música em escolas especializadas, tais como 

escolas de música e conservatórios, por um período mínimo de seis 

meses e o máximo de cinco anos de duração, em sua maioria, com 

interrupção ao longo da trajetória. 

 O desempenho da maioria dos alunos ingressantes na execução 

instrumental é considerado bom, o que sugere fluência na prática 

instrumental, caracterizada pela expressividade e naturalidade, 

independente do nível de dificuldade técnica de execução do 

instrumento. Além disso, essa execução instrumental caracteriza-se 

pela precisão rítmica e de afinação e domínio do estilo em que se 

enquadra a obra escolhida. 

 O desempenho na execução instrumental não acompanha o 

desempenho nas questões relativas à teoria e à prática musical, o que 

sugere uma formação pregressa fragmentada e compartimentada, que 

dissocia teoria da prática e as diversas modalidades de prática musical 

entre si, enfatizando prioritariamente a execução instrumental. 

 

 
7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados dessa pesquisa poderão ser úteis nos próximos processos seletivos 

de alunos para o Curso de Música-Licenciatura da Unimep, uma vez que apontam 

local e trajetória de formação dos alunos, podendo direcionar ações de divulgação e 

promoção do Curso, estratégias de ensino, a criação de parâmetros para a 

elaboração e reflexão das provas de habilidade específica. Esses resultados 

constituem-se ainda como primeira reflexão sobre o tema no contexto do Curso, 

podendo servir de ponto de partida para futuras reflexões sobre os elementos aqui 

abordados. 

 

       
8. FONTES CONSULTADAS 
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