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Resumo 
Notational audiation e musical literacy - audiação       
notacional e letramento musical, respectivamente - são       
conceitos que se relacionam entre si e apresentam-se        
relevantes, pois sugerem que a habilidade da leitura        
musical se desenvolve a partir do pensamento musical        
significativo. O presente trabalho é um estudo sobre o         
estado da arte em literatura científica na língua inglesa,         
no qual está sendo realizado levantamento de trabalhos        
publicados no período de 2010 a 2020 através do portal          
de periódicos da Capes, a partir de buscas nas         
plataformas digitais Scopus e ScienceDirect. Os dados       
serão tratados e analisados segundo a análise de        
conteúdo de Bardin (2011). Dessa forma, o estudo        
propõe contribuir com a expansão do conhecimento       
sobre os conceitos, suas aplicações na atualidade e        
relevância no ensino e pesquisa na área de Educação         
Musical. 

Introdução  
Notational audiation e musical literacy são conceitos que        
se mostram relevantes para o processo de educação        
musical. Enquanto o primeiro sugere que um       
pensamento musical significativo é fundamental para o       
desenvolvimento da habilidade de leitura da notação       
musical, tendo particular importância na forma como a        
música é compreendida, o segundo se refere ao domínio         
de sua sintaxe e às diversas formas de utilização que o           
aprendiz ou o músico tem a possibilidade de explorar. 
Este trabalho traz um recorte da primeira etapa do         
projeto de iniciação científica em andamento, no qual os         
autores buscam expor como tais conceitos têm sido        
compreendidos, expandidos e utilizados na atualidade  

Material e Métodos 
A revisão bibliográfica dos conceitos notational audiation       
e musical literacy é definida como “estado da arte” e está           
sendo executada a partir do modelo de pesquisa de         
natureza qualitativa.  
Segundo Ferreira (2002), a definição de “estado da arte”         
tem caráter bibliográfico. São pesquisas que parecem       
trazer em comum o desafio de mapear e discutir uma          
certa produção acadêmica, tentando responder aspectos      
de problemática semelhante. A autora sugere que as        
pesquisas são reconhecidas por terem um caráter       
inventariante e descritivo da produção acadêmica e       
científica sobre o tema que se busca investigar. Oliveira         
(2008) aborda características básicas da metodologia de       
pesquisa qualitativa, e, para ele, tal abordagem tem a         
interpretação como foco e a subjetividade é enfatizada.        

Assim, existe flexibilidade na conduta do estudo e o         
interesse é no processo e não no resultado. Segue-se         
uma orientação que tem como objetivo entender a        
situação em análise (Oliveira, 2008). Está sendo       
realizado um recorte diacrônico de trabalhos publicados       
entre 2010 e 2020, selecionando os que apresentam em         
seus titles, abstracts e keywords, os termos notational        
audiation e musical literacy. Após a conclusão do       
levantamento dos trabalhos, será realizado o tratamento       
e análise de dados, que ocorrerá segundo a análise de          
conteúdo de Bardin (2011).  

Resultados e Discussão 
Até o presente momento, o acesso aos trabalhos        
publicados tem sido dificultado pela disponibilização da       
base e das plataformas de acesso. Segundo Wipo        
(2005, apud Ortellado, 2008), idealmente, se faz       
necessário criar um mecanismo para  aumentar o fluxo         
internacional de informação técnica especialmente para      
os países em desenvolvimento. Em particular, a       
natureza pública da informação que é desenvolvida e      
financiada publicamente sem indevidamente restringir os      
direitos privados nas tecnologias comerciais. 
No primeiro levantamento do que se teve acesso,        
obteve-se 33 trabalhos que abordam o conceito “musical        
literacy” e 5 trabalhos que abordam “notational       
audiation”. Esses trabalhos foram retirados, em sua       
maioria, de revistas e periódicos da Área de Música,         
Neurociência, Fonoaudiologia e Psicologia. A busca está       
sendo continuada. 

Conclusão ou Conclusões 
Evidencia-se, até o momento, uma possível falha no        
sistema de disponibilização de trabalhos científicos      
publicados, tendo em vista que o impedimento ao        
acesso não vem da falta de publicações e, sim, da          
política de acesso à informação científica. 
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