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Quando penso para entender, posso imaginar como soa e como se toca, quando toco, entendo 
como foi feito e imagino como soa, se escuto entendo sua estrutura e posso imaginar como se toca. 
O desenvolvimento da criatividade faz parte tanto da formação instrumental como o referente a 
linguagem. Poder improvisar e compor têm uma função primordial na apropriação tanto do 
instrumento como da linguagem. Experiências que nos mudam, nos transformam. Uma das 
problemáticas mais importantes que afeta (sobre tudo) a educação musical é a dissociação que 
existe entre os conhecimentos adquiridos e a ação de tocar. Se sabe por um lado e se toca por 
outro. Cada aspecto do musical é trabalhado por separado e assim se mantém, em canais 
diferentes e paralelos. A experiência nos mostra que, salvo exceções, o que nasce dissociado assim 
permanece. O curso nos aproxima a uma metodologia em que a construção que realiza sobre a 
voz ou instrumento que se inicia (seja criança, adolescente ou adulto), é a ação resultante de uma 
compreensão integral onde confluem o intelectual e o sensório-motriz. Serão abordados os 
seguintes temas: 

• Metodologia instrumental em geral (para qualquer instrumento); 

• Metodologia de ensino da linguagem; 

• Integração da compreensão da linguagem na execução; 

• Integração do conhecimento conceitual e a escuta; 

• Improvisação; 

• Importância e efeito dos vínculos no ensino. 

 
Data: 13 a 17 de janeiro de 2019. Horário: 9h às 17h Carga horária total: 40 horas. 

Local: Conservatório Brasileiro de Música. Av. Graça Aranha, 57/12º. RJ. Metro Cinelândia. 

Coordenação: Adriana Rodrigues (21) 99804-3838 poseducacaomusicalfladembrasil@gmail.com 

Investimento: R$ 550,00 / R$ 500,00 Alunos do CBM/ Associados do FLADEM (fladembrasil.com.br) 

Descontos para “pacote verão” e/ou pagamentos antecipados. 

 
Malena Hermann fez seus estudos básicos e superiores de piano com Violeta de Gainza com 
quem também estudou pedagogia e percepção auditiva de 1965 até 1982 de forma ininterrupta. 
Aluna de Gerda Alexander (1971 a 1974) no curso A eutonia e sua aplicação na técnica pianística. 
Fez curso de Psicanálise na APDEBA (Asociación Psicoanalítica de Buenos Aires). Professora da 
Escuela de Música Popular de Avellaneda nas disciplinas: Piano Harmônico; Prática docente 
(didática e prática docente instrumental e linguagem musical). Professora particular de piano 
para crianças, adolescentes e adultos. Trabalha com crianças com dificuldades motoras e / ou de 
desenvolvimento. É associada ao FLADEM desde 1996. 


