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Introdução:

O presente projeto teve início em agosto de 2001. Ele decorre da pesquisa integrada institucional desenvolvida por mim na UNIRIO desde fevereiro de 1998 (inicialmente como projeto individual e depois formada por um grupo de pesquisadores, com alunos bolsistas e voluntários), em torno da noção de rizoma, tomada de Deleuze e Guattari, visando contribuir para as questões sobre paradigmas de currículo e tratamento de programas de ensino de música. Foi esta pesquisa que acabou nos colocando ante o debate sobre um paradigma estético para o currículo, tema do atual projeto, e ao qual se refere este relatório. 
Visamos contribuir para o debate sobre diretrizes para o ensino superior de música e para o ensino profissional em nível básico e técnico. Mais especificamente, o presente projeto leva em conta uma demanda externa de uma instituição de ensino o Seminário Teológico Baptista do Sul do Brasil (STBSB), que tem sede no Rio de Janeiro (Tijuca): oferece curso técnico de música aberto à comunidade e oferece Curso de Bacharel em Música Sacra. Forma profissionais para o ministério de música em igrejas, com atuação em escolas de música livres e em espaços comunitários variados, onde projetos sociais em música se desenvolvem, sob a ótica de um trabalho educacional, pedagógico e artístico-cultural. Dentre os cursos técnicos, oferece aulas individuais de instrumentos musicais diversos, canto e disciplinas da área de estruturação musical e história da música.
 que, em maio de 2001, procurou a UNIRIO para consultoria e formação continuada dos seus docentes, no momento em que discutia o projeto pedagógico de seus cursos de música. Esta demanda externa foi um dos fatores que justificaram uma proposta, em regime de cooperação institucional, que integrou o conjunto de Projetos PET - Projeto Especial de Treinamento - da UNIRIO, em maio de 2001, em acordo com a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Ensino e Pesquisa da UNIRIO, sob o mesmo nome - Um Paradigma Estético para o Currículo -, e com a expectativa de recebimento de até 07 bolsas. Justificou também o desejo de se firmar um Termo de Convênio entre as duas instituições, Termo este que está em estudo pelas instâncias devidas, na UNIRIO. As intenções da pesquisa e suas ações (sub-projetos) se materializam por meio deste Convênio de intercâmbio e cooperação pedagógico-musical firmado entre a UNIRIO e o Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil (STBSB), enquanto instituições que mantêm escolas de música.
Com ações de ensino, pesquisa e extensão, este projeto de pesquisa discute as possibilidades de se construir um paradigma estético para o currículo (um marco referencial para o currículo a partir de um paradigma estético) e contribui para a construção de um saber pedagógico-musical e para a formação continuada de educadores no campo da música, sendo um espaço de qualificação para o trabalho. Como proposta de extensão, contempla as áreas temáticas "Educação" e "Trabalho", e transversalmente passa pelas linhas programáticas e temas educação profissional (mundo do trabalho), educação continuada (educação permanente, articulada ao processo de trabalho do profissional) e cooperação interinstitucional (universidade e comunidade local). Na área temática educação musical, as linhas estratégicas que sustentam as ações (sub-projetos) desta pesquisa são: formação continuada de professores e atualização docente (manifesta nas Ações Ciclo de Estudos e Prática de Ensino), debatendo perspectivas sobre ensino-aprendizagem em música e implicações sobre currículo e tratamento de programas; e produção e publicação de materiais pedagógico-musicais (manifesta na Ação que leva o mesmo nome). 
Objetivos de pesquisa: 
	Construir um marco referencial que caracterize Um Paradigma Estético para o Currículo como uma alternativa a modelos existentes de currículo e tratamento de programas de ensino e educação musical na atualidade;

Elaborar (mapear / construir) módulos curriculares e estruturas de ensino que exemplifiquem a possibilidade de  uma alternativa na concepção de currículos e no tratamento de programas de ensino de música que se caracterize por um paradigma estético para o currículo; e
Avaliar o desenvolvimento de uma proposta de ensino de música concebida sobre os princípios de um paradigma estético para o currículo, em turma de curso básico e técnico de música, e como projeto piloto na graduação.
Como objetivos específicos, a pesquisa visa desenvolver no docente profissional da instituição conveniada e no graduando da UNIRIO as competências docentes relativas ao saber-fazer que permitam: 
- Fundamentar a construção de um projeto pedagógico que responda ao marco situacional detectado pelos profissionais da educação de uma “escola livre” de música, frente ao sentido do trabalho escolar articulado a competências práticas sociais requeridas na sociedade contemporânea; 
- Construir módulos curriculares e estruturas de ensino que exemplifiquem a possibilidade de uma alternativa na concepção de currículos e no tratamento de programas de ensino de música em curso de profissionalização básica ou de nível técnico e de graduação; e
-  Lidar com parâmetros ordenadores e estruturas abertas no planejamento do ensino-aprendizagem musical.

Questões de pesquisa: 

	Que princípios caracterizam, nesta pesquisa, um paradigma estético no funcionamento de currículos e tratamento de programas?

Que códigos de coleção-integração, na classificação de disciplinas e conhecimentos e no enquadramento (forma de organização e grau de controle) do ambiente de ensino-aprendizagem podem vir a instabilizar fronteiras instituídas?
Que idéia relacionadora (deflagradora, integradora, potencializadora, unificadora, ordenadora) apresenta-se como fator gerador de sentido na construção do conhecimento / saberes no currículo, revitalizando o sentido do trabalho escolar e novos ofícios do aluno e do professor, e que ligação faz com o conhecimento que ela coordena e os critérios de avaliação constituídos?
Em que se constituem, no ambiente educacional, critérios que guardem relação com a música "da forma como nós efetivamente a vivenciamos" (expectativa trazida nos debates sobre a dimensão musical da música no currículo e os procedimentos de reconhecimento instituídos na academia)?

Resultados Parciais: 
O diagnóstico feito pelo STBSB, e que justificou a sua busca por consultoria e atualização docente, se conjuga com a expectativa nossa de diminuir a distância entre saberes acadêmicos e saberes profissionais, entre o desejado e a realidade atual da educação em música em seus contextos de ensino. Atende a expectativas tanto dos docentes do STBSB, quanto de alunos dos Cursos de Música da UNIRIO (graduação e pós-graduação) envolvidos no projeto.
Alguns dos resultados obtidos, respondendo às questões da pesquisa: 

Visando construir um marco referencial que caracterize Um Paradigma Estético para o Currículo como uma alternativa a modelos existentes de currículo e tratamento de programas de ensino e educação musical na atualidade, gostaríamos de chamar a atenção neste relatório para o texto em ANEXO, produto individual desta pesquisadora, apresentado em um dos painéis da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) no seu encontro anual, em outubro último (Belo Horizonte, 2001). Entendemos que o referido texto expressa as idéias que vêm sendo discutidas no grupo, passando pelas questões desta pesquisa e refletindo o debate sobre fronteiras e códigos de coleção e a ressocialização de novos códigos, focos geradores / potencializadores etc. Nele estão delineados alguns pontos que caracterizariam um paradigma estético para o currículo, revitalizando o sentido do trabalho escolar e novos ofícios do aluno e do professor:
	ir de um currículo centrado numa espiral cartesiana de conceitos (ordenações lógicas supondo uma estrutura da matéria) Em substituição à ênfase no aluno e na atividade, preocupava-se em estruturar a matéria a partir da resposta à questão sobre como o conhecimento se estrutura. Esta tendência dos debates sobre conhecimento e currículo, nos anos 60, teve como um de seus expoentes Bruner, com o projeto M A C O S, e  repercutiu na concepção do MMCP - uma alternativa à concepção de currículo em música que apresenta, no seu discurso, uma tensão entre controle (previsibilidade) e espírito de aventura (senso de descoberta e curiosidade naturais a todo ser humano, conforme destacava Bruner)., em critérios acústicos e conhecimentos proposicionais, a um currículo articulado a partir de critérios musicais (pensamento musical) e competências-saberes ao lidar com o “texto musical” como linguagem, com senso de "wholeness" e poder de ser afetado e de afetar (a arte como produtora de afetos);

- ir de um currículo-"modelo fechado", cartesiano-newtoniano, a um modo de funcionamento do currículo como "modelo aberto" (Doll, 1997), do qual podemos falar servindo-nos das metáforas da "espiral aberta" (Morin, 2001,2000,1999; Alves, 1998; Amorim, 2000), da rede, do rizoma, do labirinto, do caleidoscópio;
	ir da concepção do currículo-“fetiche” à reforma do pensamento, que esbate fronteiras estabelecidas e produz novos fluxos de intensidade e conexões, novos códigos de coleção e de funcionamento do ambiente de sala de aula, restituindo o sentido ao trabalho escolar;

ir dos discursos concorrentes intuitivo / analítico, de instrução (ou treinamento) / educação, aos processos integrados e tecidos entre parâmetros ordenadores e estruturas abertas, que se traduzem na subjetivação e singularização da sala de aula (ir do modo definicional ao narrativo, que considera o sujeito e valoriza o “manter o diálogo em andamento”); 
ir do currículo-ensino bancário, com base em informações (os "tópicos" da pedagogia da instrução de Herbart, o racionalismo acadêmico, ensino “tradicional” etc) ou do currículo por atividade (ensino ativo que pode ser mero “cumprir a tarefa”, apoiado na tecnologia da instrução) ao currículo deflagrado pela imersão, expressão e problematização que gera a necessidade de busca, investigação, sistematização e elaboração do conhecimento; 
ir das supostas organizações lógicas (lineares e seqüenciais) e psicológicas de conteúdos-saberes às organizações fortemente instituídas por critério sociológico, considerando suas contextualizações. 

Alguns pontos sobre essa reforma do pensamento foram objeto de atenção neste primeiro semestre da pesquisa, e eles foram discutidos no grupo de trabalho e apresentados por esta pesquisadora na mesa de debates aqui citada. Estarão nos ANAIS (ainda no prelo) do referido encontro. Tais pontos significam:
1-	romper com a lógica do funcionamento hierárquico e fragmentado das disciplinas “pântano” e de “altos estudos” (Schön, 2000, p. 239), bem como com o enfoque aplicacionista e a existência de coleções chamadas de “práticas integradas”, supondo que outras não o sejam; 
2-	redimensionar os programas e provas de concurso ao magistério, norteando-os por competências que possam avaliar a capacidade para o exercício das atividades da docência hoje;
3-	revitalizar a experiência do sentido do tempo – kairos – na instituição educacional; 
4-	considerar a possibilidade de um ensino potencializado através de um ciclo problematizador e de senso estético, produzindo prática imediata, conhecimento, sentimento de realização, que justifica a busca de informações;
5-	lidar com um mapa mutante de conteúdos culturais, sem que se constituam num “currículo turístico” Pretende estudar as diversidades culturais em momentos esporádicos, em unidades isoladas, e como algo “estranho, exótico ou até mesmo problemático" (Santomé, 1998, p. 173), e resultando em trivialização (banalização do outro), idéia de “souvenir”, desconexão, estereotipagem, terbiversação (deformar ou ocultar a história e origens das práticas sociais abordadas). , e ciente das implicações da  “transposição didática” de saberes culturais e científicos em saberes escolares e acadêmicos, bem como da dificuldade de se desenvolverem “narrações interculturais nas salas de aula” (Sacristán, 1999, p.157); 
6-	reconhecer a possibilidade de, na articulação entre a formação do músico e a do professor de música (e tomando como princípio “conhecer-na-ação” e “refletir-na-ação”), ser elaborado um saber apoiado transversalmente na conscientização do seu próprio processo de aprendizagem e em modelos e sinais de competência reconhecidos em outros e discutidos na literatura específica. Rompe-se com a lógica “etapista” (adquirir conhecimento teórico, para depois aplicá-lo; cursar disciplinas “de música”, para depois refletir sobre questões de ensino e aprendizagem);
7-	compreender a abrangência devida, em cada contexto de aprendizagem: saberes conceituais (mais que dados e fatos), atitudinais e procedimentais; competência técnica (musical e pedagógica) e político-social;
8-	discutir a força de “idéias relacionadoras” e elementos nucleadores no currículo: a composição? a prática coral? a  improvisação? uma prática profissional? a percepção-apreciação? a percepção-análise?  
9-	discutir as formas de coleção que temos nutrido, o que determina o exercício de uma pedagogia visível ou invisível, onde, quando e porque; compreender as condições para a mudança e as resistências a ela;
10-	discutir as possibilidades de se operacionalizarem “percursos de formação individualizados”.

As metáforas da espiral, do rizoma, da rede, do hipertexto, do caleidoscópio e as questões sobre complexidade, mapa e mapeamento, cartografias, flexibilização e previsibilidade na estruturação do conhecimento e no planejamento do ensino-aprendizagem, os enfoques sobre currículo “Pré-Figurativo” (termo proposto por Koellreutter) e “currículo aberto”, segundo as recentes pesquisas sobre currículo em Música (ensinar "no limite do risco", conforme diz Schafer),  já se fizeram presentes neste período.  
Para o debate sobre idéia relacionadora continuamos a vincular esta questão às expressões foco potencializador, deflagrador, integrador e ordenador de dimensões (mais do que direções) de ensino e aprendizagem que funcione como fator gerador de sentido na construção do conhecimento no currículo, consideramos trechos da palestra de Paulo Pinheiro palestra proferida na UNIRIO em 18/07/1998, no grupo de pesquisa O Pensamento Rizomático Aplicado ao Ensino de Música. e da literatura de Deleuze, sobre arte, música, sensibilidade, produção de afetos, e sobre a noção de potência (tomada de Espinoza). Diz Paulo Pinheiro, atentando para uma episteme que se reduz à técnica, à busca de estruturas mais estáveis (os modelos), ao aprendizado de mecanismos como sendo a única coisa passível de ser ensinada:

“Uma conseqüência muito clara na história do Ocidente foi  um certo afastar-se da sensibilidade... e a construção de uma episteme que visa sempre produzir uma espécie de ascese em relação à sensibilidade. Aí, obviamente, o problema das artes foi ocupando um segundo plano... já que a arte produz sensibilidade, ...blocos de sensações, afetos... E o risco... é você desenvolver uma estrutura de pensamento em que você reduza a produção do acontecimento (a obra de arte enquanto acontecimento) à técnica... e que se concentra simplesmente no aprendizado desses mecanismos de produção como se fosse a única coisa que  pode ser ensinada, porque o resto ultrapassa os limites... a gente sabe que os processos de conhecimento técnico e científico, eles abandonam os blocos de sensação por estruturas mais estáveis. E o afeto é da ordem do movimento... os afetos se pensam a partir da variação gerada...” (Pinheiro, 1998, p. 8-9)

	Deleuze fala da arte que pensa por afetos e perceptos, arte como produtora de afetos, criadora de agregados sensíveis que nos apanham no seu composto, arte como plano de composição estética, que recobre o plano técnico; e fala da indiscernibilidade entre os campos da arte, ciência e filosofia:

“(...) a filosofia, a arte e a ciência entram em relações de ressonância mútua e em relações de troca, mas a cada vez por razões intrínsecas” (Deleuze, 1992, p.156).
 “A arte é a linguagem das sensações, que faz entrar nas palavras, nas cores, nos sons, ou nas pedras... A arte desfaz a tríplice organização das percepções, afecções e opiniões, que substitui por um monumento composto de perceptos, de afetos e de blocos de sensações que fazem as vezes de linguagem” (Deleuze, 1992, p.228)
 “(...) de toda a arte preciso dizer: o artista é mostrador de afectos, inventor de afectos, criador de afectos, em relação com os perceptos ou as visões que nos dá. Não é somente em sua obra que ele os cria, ele os dá para nós e nos faz transformarmos com eles, ele nos apanha no composto”. (Deleuze, 1992, p.227)
“O que me interessa são as relações entre as artes, a ciência e a filosofia. Não há nenhum privilégio de uma dessas disciplinas em relação à outra. Cada uma delas é criadora. O verdadeiro objeto da ciência é criar funções, o verdadeiro objeto da artes é criar agregados sensíveis, e o objeto da filosofia, criar conceitos.” (Deleuze, 1992, p. 154).
“A arte e a filosofia recortam o caos,  e o enfrentam , mas não é o mesmo plano de corte, não é a mesma maneira de povoá-lo; aqui constelação de universo ou afectos e perceptos, lá complexos de imanência ou conceitos. A arte não pensa menos que a filosofia, mas pensa por afectos e perceptos” (Deleuze, 1992, p.88)
“Só há um plano único, no sentido em que a arte não comporta outro plano diferente do da composição estética: o plano técnico, com efeito, é necessariamente recoberto ou absorvido pelo plano de composição estética.” (Deleuze, 1992, p.251)
“Composição, composição, eis a única definição da arte. A composição é estética, e o que não é composto não é uma obra de arte. Não confundiremos todavia a composição técnica, trabalho do material que faz freqüentemente intervir a ciência (matemática, física, química, anatomia) e a composição estética, que é o trabalho da sensação. Só este último merece plenamente o nome de composição, e nunca uma obra de arte é feita por técnica ou pela técnica” (Deleuze, 1992, p.247)

Estas considerações de Deleuze, verdadeiros achados na presente pesquisa (e decorrentes dos contatos com a literatura de Deleuze na pesquisa anteriormente desenvolvida na UNIRIO sobre o rizoma e o ensino de música), trazem contribuições para se pensar as possibilidades de um paradigma estético para o currículo, do qual podemos falar que mapas de ensino oferecem dimensões (ao invés de falar em direções ou mapas direcionais, traçados por coordenadas e ligações localizáveis) e devem ser moventes, detonados por critério expressivo (ao invés de por critério funcional, dado a priori por funções designadas, da ordem da força passiva Com base em Espinoza, que fala de força ativa e passiva, da mesma forma que Deleuze considera força ativa e reativa.), onde formas e funções são arrastadas para delas se extraírem partículas e afetos:

“Precisamente, há território a partir do momento em que componentes de meios param de ser direcionais para se tornarem dimensionais, quando eles param de ser funcionais para se tornarem expressivos. Há território a partir do momento em que há expressividade do ritmo. É a emergência de matérias de expressão que vai definir o território” (Deleuze, 1997, p. 121)
“O importante é que todo músico procedeu sempre assim: traçar sua diagonal, mesmo que frágil, fora dos pontos, fora das coordenadas e das ligações localizáveis, para fazer flutuar um bloco sonoro numa linha liberada, criada e soltar no espaço esse bloco móvel e mutante” (Deleuze, 1997, p.96)
“Liberar a linha, liberar a diagonal: não há músico, nem pintor que não tenha essa intenção. Elaborar um sistema pontual ou uma representação didática, mas com o objetivo de fazê-los detonar, de fazer passar um abalo sísmico” (Deleuze, 1997, p.94)
 “Boulez fala das proliferações de pequenos motivos, das acumulações de pequenas notas que procedem cinematicamente e afetivamente, que trazem consigo uma forma simples acrescentando-lhe indicações de velocidade, e permitem produzir relações dinâmicas extremamente complexas a partir de relações formais intrinsecamente simples... É como se um imenso plano de consistência com velocidade variável não parasse de arrastar as formas e as funções, as formas e sujeitos, para deles extrair partículas e afetos” (Deleuze, 1997, p.61).  

Saber de um corpo (música) é saber o que pode um corpo, quais são seus afetos, compondo-se ou não com outros corpos. Assim, um Aleluia de Handel trazido na memória se conjuga com o seu arranjo, ouvido em ritmo blues, como se deu em um dos encontros. Um sistema multilinear, uma linha-bloco passa no meio dos sons, longe de coordenadas horizontais e verticais, e brota por seu próprio meio:
 
“Não sabemos nada de um corpo enquanto não sabemos o que pode ele, isto é, quais são seus afetos, como eles podem ou não compor-se com outros afectos, com os afectos de um outro corpo, seja para destruí-lo ou ser destruído por ele, seja para trocar com este outro corpo ações e paixões, seja para compor com ele um corpo mais potente” (Deleuze, 1997, p.43). 
“Tudo se faz ao mesmo tempo, num sistema multilinear: a linha libera-se do ponto como origem; a diagonal libera-se da vertical e da horizontal como coordenadas... em suma uma linha-bloco passa no meio dos sons, e brota ela mesma por seu próprio meio” (Deleuze, 1997, p.97).
“A diagonal é freqüentemente feito de linhas e espaços sonoros extremamente complexos. Estaria aí o segredo de uma pequena frase ou de um bloco rítmico? Sem dúvida...” (Deleuze, 1997, p.96).
"Não existem pontos ou posições num rizoma, como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas” (Deleuze & Guattari, 1995, p. 17) 
“A estes sistemas centrados, os autores opõem sistemas a-centrados” (Deleuze & Guattari, 1995, p. 27) 
               “Faça linha, nunca pontos” (Deleuze & Guattari, 1995, p.36)

No livro I da Ética (Espinoza, 1979), Espinoza parte da natureza produtiva (potência) de Deus para falar de um auto-produzir-se e produzir as coisas, necessidade decorrente da própria natureza divina. Produz-se segundo uma ordem necessária, uma regra de necessidade. Há causas e efeitos: na proposição XXIX do livro I, afirma Espinoza: “Na natureza nada existe de contingente; antes, tudo é determinado pela necessidade da natureza divina a existir e a agir de modo certo” (1979, p.107). Espinoza afirma que só Deus é causa livre e existe "pela única necessidade da sua natureza” (p.96).
O movimento de produção que Espinoza enfoca está articulado à idéia de uma potência que é sempre atual e à qual nada falta: ela é sempre em ato, plena, ativa. De sua atuação resulta uma infinidade de coisas, numa infinidade de modos. Modos são produtos concebidos pela substância (Deus). Nós somos modos dessa substância, somos determinações finitas dessa substância infinita, somos expressões ou modos de Deus. Os indivíduos, esses seres finitos, não exercem plenamente a potência do seu entendimento ou do seu agir. Eles sofrem afecções, são determinados pelas paixões, formam idéias inadequadas sobre as coisas. Nos homens, esta potência de agir se apresenta entrevada, diminuída. Importa pensar os afetos a partir da sua produção, conhecer a natureza e origem dos afetos, para se falar do seu regime causal de produção afetiva. Importa conhecer as leis necessárias que determinam a ocorrência dos afetos, a sua combinação com outros, a sua derivação de outros. Idéias adequadas são acompanhadas de afetos. Afetos podem entravar a potência de agir, de existir. Todo o esforço da Ética é exatamente no sentido de aumentar a nossa potência, e sermos causa das próprias ações. Exercitando a nossa potência em sua plenitude, seremos mais alegres.
Ao pensar em idéia relacionadora, o debate sobre variação de potência parece convir à discussão sobre o ambiente de sala de aula e o estabelecimento de fronteiras no currículo. Primeiro, convem identificar linhas de intensidade, que são de estratificação ou fuga que aí possam estar gerando aumento de potência de agir, de existir. E lidar com um mapa que é itinerário singular, contextualizado, da ordem da auto-organização. 
Percorrer meios, ser afetado por eles, fazer cartografias;
detectar e criar conexões e multiplicidades, lidando com heterogeneidades;
vislumbrar diferentes trajetos que possam ser percorridos, novos modos de ocupar o território, traçando linhas transversais, segmentares ou de fuga,  capturando blocos de sensação;
produzir planos de composição, que são de expressão;
no meio do mapa, e sobre o mapa, produzir decalques, mas também poder entrar pelo decalque, produzindo linhas de expressão;
isto tudo pode favorecer a caracterização de um paradigma estético de currículo, e neste conjunto de procedimentos consiste o exercício de elaboração de módulos pelos integrantes desta pesquisa, como uma produção de mapas de dimensões (platôs de intensidade no planejamento do ensino), uma virtualidade que se atualizará a cada momento. Em suma: lidar com trajetos que impliquem em aumento de potência dos alunos, com qualidades que emergem do funcionamento do texto, dos seus  trajetos internos e externos,  no trajeto percorrido  - uma obra musical , composto de afectos e perceptos,  que afeta e é afetada por aqueles que dela se aproximam, e que se mostra em conteúdos musicais que são compostos transversais e tecem um plano caracterizado por um composto de séries (percepção - análise - apreciação etc) capaz de gerar potência de agir, de entendimento, afirmando o máximo de possibilidades a partir do momento em que se dá a experiência de ver-se arrastado por um bloco de sensação.	Para Deleuze a arte não é a área da construção de conceitos, mas de produção de afetos. Ao lidarmos com uma obra, somos envolvidos (arrastados)  num bloco de sensações,  no seu composto de afectos e perceptos. Passamos de um estado de menor potência para o de maior potência, e vice-versa. O tempo todo afetos, perceptos, sensações se movimentam em graus de intensidade criando instabilidades.
O ensino das artes nas escolas  afastou-se do campo da produção / criação de afetos. Abandonou-se o bloco de sensações em prol de um conhecimento construído em cima de modelos de estabilidade e treinamento de habilidades técnicas e construção de conceitos. Arte como teckné, astesis, e poiesis. Nesse sentido, não se pretende abrir mão da técnica, nem dos conceitos, embora se reconheça que a esfera de atuação desses últimos esteja mais relacionada com a filosofia.
O MMCP dos anos 70 significou um marco no momento do seu advento, sendo ainda uma referência às propostas de Currículos Nacionais. Substituir a idéia de um currículo em espiral de conceitos (eixo, centro fixo) pela idéia de uma espiral rizomática, imporia anéis não enlaçados linear-seqüencialmente, do simples ao complexo. A metáfora da espiral sempre pressupõe um  ponto fixo em torno do qual o movimento acontece Conforme levantamento feito pela bolsista Andréa S Dantas na pesquisa institucional anterior, aqui já citada: “Geom.: qualquer curva plana gerada por um ponto móvel que gira em torno de um ponto fixo, ao mesmo tempo que dele se afasta ou se aproxima segundo uma lei determinada. Espiral de Arquimedes: Geom.: Lugar geométrico plano de um ponto que se move com velocidade constante ao longo de uma reta que, por sua vez, gira com movimento uniforme em volta de um ponto fixo, sempre em um mesmo plano. Espiral de Fermat: Geom.: Lugar geométrico plano de um ponto que se move com velocidade constante ao longo de uma reta que, por sua vez, gira com movimento uniformemente acelerado em torno de um ponto fixo, sempre em um mesmo plano” Fonte:– Buarque de Holanda, Aurélio. Novo Dicionário da Língua Portuguesa, Ed. Nova Fronteira, 1a Ed., p.572:



O ponto fixo é fundamental para a espiral, é o centro em torno do qual o eixo se fixa, orientando todo o movimento. O rizoma, um sistema a-centrado, uma proliferação de linhas emaranhadas, não admite pontos: “não existem pontos ou posições num rizoma, como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa raiz. Existem somente linhas” (Deleuze e Guattari, 1995, p. 17). Em seu funcionamento, a espiral pressupõe um desdobramento progressivo ao longo de uma reta, um sentido linear evolutivo, uma estrutura hierárquica. Existem espirais com 2, 3 e 4 centros, que já se aproxima da proposta rizomática - no lugar de uma unidade fixa, centros moventes. Deleuze e Guattari (Deleuze & Guattari, 1995) falam em “anéis abertos” (p. 18), em “conjunto de anéis quebrados... [que] podem penetrar uns nos outros” (Deleuze, 1992, p.37). 
Lidar com a espiral abrindo seus anéis a novos encaixes, desmontando-os e remontando-os, de certa forma já era uma flexibilidade prevista no MMCP. Neste documento admite-se a hipótese de os materiais previstos para cada ciclo poderem ser intercambiáveis, combinados com os de outro ciclos, ou substituídos quando convier ao trabalho da turma. O professor detém um controle sobre o movimento da espiral, ele intervem para  tirar ou colocar anéis ao longo de seu eixo. Lidar com modelos auto-organizativos parece-nos introduzir uma novidade mais próxima ao rizoma: a espiral gera o seu próprio movimento, possibilita conexões heterogêneas, faz linhas de fuga e encaixe em outras tantas espirais, tece linhas transversais nos anéis quebrados, abertos, que penetram uns nos outros. O desdobramento linear da espiral é rompido, saltos acontecem, anéis se desviam do conjunto e  produzem junções inusitadas na vertical, na horizontal, em diagonal, em duas ou três dessas direções simultaneamente, etc. 
Recorrer à metáfora do caleidoscópio pode ser sugestiva do funcionamento do currículo como paradigma estético. Hernandez e Ventura, que atualmente tratam do currículo por projetos integrados, usam esta metáfora: A organização do Currículo por Projetos de Trabalho - o conhecimento é um caleidoscópio (Hernandez & Ventura, 1998). Calidoscópio é aparelho ótico formado por um tubo de cartão ou de metal, com pequenos fragmentos de vidro colorido que se refletem em pequenos espelhos inclinados, apresentando a cada movimento, combinações variadas e agradáveis; é o que se assemelha a um calidoscópio, pela variabilidade do aspecto. Calidoscópico é relativo ou pertencente a um calidoscópio; produzido por um calidoscópio;  que tem matizes variadas e agradáveis; que tem uma variedade infinita de aspectos ou faceta Fonte: Dicionário Brasileiro da Língua Portuguesa. Enciclopédia Mirador Internacional. Ed. Companhia Melhoramentos, São Paulo, vol 01, 1975, p.333. Dados colhidos por Andréa S Dantas. 
. Caleidoscópio diz da instabilidade de imagens, suas combinações variadas, devires imagéticos, durações efêmeras, conexões com consistência provisória, composição e decomposição num movimento contínuo. 
No debate sobre o que é potencializador, tomar as práticas musicais de execução, criação, apreciação como focos geradores no ensino-aprendizagem levar-nos-ia à compreensão da própria dimensão estética da  música, estética tomada como premissa de um ensino potencializado por afetos. Apreciação, onde cada um é afetado por diferentes blocos de sensação: põe-se em relevo um determinado composto de linhas transversais e heterogêneas, diagonais capturadas, afirmam-se diversas séries de escutas simultâneas (paradoxo: concomitância de linhas, indo ao mesmo tempo em mais de uma direção), planos de consistência, interage-se com elas em composições singulares, gera-se material de expressão. Uma prática de conjunto potencializa a aula, gera o fluxo de outros tantos fazeres como ler, grafar, reger, cantar, etc. em graus de intensidade que aumentam a capacidade de agir dos estudantes. “Cantar ou compor, pintar, escrever não tem talvez outro objetivo: desencadear devires” (Deleuze, 1997, p. 63). Grafar, ler, tocar, reger, etc, são fazeres que vibram entre si, que podem gerar aumento de potência e fazer emergir novos saberes.

AÇÕES CUMPRIDAS NESTE PERÍODO DO PROJETO INTEGRADO:

Consultoria sobre Reformulação de Currículo de ensino de Música- cooperação interuniversitária, atendendo a cerca de 20 docentes e sua coordenação - Curso de Música Sacra do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil - 15 de maio e 22 de junho de 2001. 
Justificou o surgimento do projeto e do convênio interinstitucional, em fase de estudo pela UNIRIO, com projeto de pesquisa e extensão, e encaminhado sob a forma de Programa Especial de Treinamento (PET), sob orientação da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, em maio de 2001.

O CICLO de ESTUDOS
Como Ação 1 deste Projeto integrado, aconteceu regularmente (semanalmente), conforme cronograma da pesquisa. As transcrições da totalidade do registro em áudio está acontecendo, e o registro visual (vídeo) está sendo organizado para análise e posterior interpretação. Envolveu licenciandos e mestrandos da UNIRIO (cursos de música) e docentes da instituição externa ( Ver FORMULÁRIO  - RELATÓRIO DA AÇÃO CICLO DE ESTUDOS)

A PRODUÇÃO e PUBLICAÇÃO  de MATERIAIS de APOIO PEDAGÓGICO-MUSICAL: 
Como Ação 2 deste Projeto, os módulos são um exercício docente da competência de produzir mapas. São um mapeamento virtual realizado pelo professor, isto é, uma investigação prévia sobre o território a ser percorrido: desmembramento do território, seus fluxos, composição de relações, devires, linhas emaranhadas, em fuga, uma cartografia que se faz ao percorrer meios, por trajetos dinâmicos, vislumbrando possibilidades dos trajetos que poderão vir a ser feitos pela turma, sob sua intermediação ou independente de sua previsibilidade. 
As linhas traçadas nestes módulos não podem ser tomadas como pretendentes, ou entendidas como doxa, o percurso em si. Cada situação singular de ensino-aprendizagem, educação, constituirá sua viagem, uma trajetória na rede que se estabelece ali, no fluxo de intensidades, acontecimentos, ao percorrer os meios. É o atual vigorando sobre o virtual, justificando o planejamento desenvolvimental que “não só permite a flexibilidade – utilizar o inesperado – como também permite que os planejadores se compreendam e compreendam o seu assunto com um grau de profundidade de outra forma não obtido” (Doll, 1997, p.187). mapeamento como plano de composição (Deleuze, 1997, p. 75).
Neste período foram elaborados módulos que estão sendo objeto de análise e redimensionamento, para posterior entrega a juízes, para análise, visando posterior veiculação (publicação).
MÓDULOS INTEGRADOS DE DIMENSÕES PARA O ENSINO:
	O Pai Nosso (Sertanejo) - Nabor Nunes

Texto de Filipenses cap 4, versículo 4
Surgem anjos proclamando (arr. Eduardo Lakschevitz)
"Seu jugo é suave e seu fardo é leve" - do Coro nº 21 do Oratório Messias de Handel
"Aleluia" - Ernani Aguiar
"Aleluia"- versão blues, CD

A escolha e fundamentação da escolha de critérios para a seleção dessa amostra do repertório e de materiais da cultura (eclesiástica) teve por base o debate no grupo e a leitura da versão publicada da tese de doutorado de Denise Frederico (2001).

Transcrição dos registros em áudio (Cassete) da totalidade dos encontros 

Entrevistas a Martha Ulhôa (prevista) e a Heloisa Feichas (esta última está sendo transcrita).

O grupo da instituição externa (STBSB) está procedendo à redação do seu projeto pedagógico, para o qual contribuiu o debate trazido por este projeto de pesquisa 

PRODUTO INDIVIDUAL desta pesquisadora: 
A Formação Profissional para os Múltiplos Espaços de Atuação em Educação Musical. ANAIS X Encontro da ABEM, Uberlândia, out 2001, p. 1-20. Apresentação de texto na MESA 2: Educação Musical hoje: múltiplos espaços, novas demandas profissionais. tema do encontro: Educação Musical Hoje: Múltiplos Espaços, Novas Demandas Profissionais. ABEM, X Encontro Nacional, ANAIS (Anexo )


PERSPECTIVAS PARA A CONTINUAÇÃO DO TRABALHO INTEGRADO E INTERINSTITUCIONAL:
Em 2002, conforme planos de ação apresentados no DEX,  esta pesquisa acompanhará um projeto piloto desenvolvido com uma turma do primeiro ano de um curso de graduação do STBSB, uma experiência no nível técnico de ensino musical com adultos nesta mesma instituição e uma outra com Coro Infantil. Assim, aproxima teoria curricular e práticas de sala de aula e responde à necessidade de se registrarem experiências práticas, concretas, na condução de um currículo segundo alternativas aos modelos vigentes do pensamento curricular. Tais práticas vão servir, nesta pesquisa, como formação continuada de professores de uma instituição de ensino conveniada com a UNIRIO e como formação dos alunos da Graduação (Licenciatura) e da Pós-Graduação (Mestrado em Música), servindo inclusive de campo de trabalho para a disciplina Prática de Ensino. Contribui para a formação de pessoal qualificado na área de educação em música. 
Dando continuidade à produção de módulos de ensino visando publicação e assim alcançar outros profissionais da educação em música, haverá também o registro de material documental tomado das práticas desenvolvidas, de entrevistas e painéis de debate realizados. 
Por considerar que os princípios que aqui são tratados valem para o professor  chamado de “general music class”, como para os de "college music courses and instrumental teaching” (os “especialistas”), e por considerar as conseqüências práticas das premissas desta pesquisa para a educação em qualquer nível, entende-se que este trabalho de pesquisa, extensão e ensino pode vir a alcançar outros profissionais de música e educação, tanto do ensino superior de música quanto do ensino básico e de cursos profissionalizantes básicos e técnicos, desenvolvidos em escolas de música e em espaços alternativos, eclesiásticos e não eclesiásticos. Compreenda-se com isso tanto a possibilidade de um aprofundamento dessa discussão no corpo docente do STBSB, quanto o estabelecimento de uma nova frente de trabalho com as mesmas características envolvendo o quadro de alunos das referidas instituições, ou de outras que seus docentes possam estar representando, com a disseminação dessa experiência a outros segmentos da sociedade. Isto vem explicitado no Termo de Convênio, quando afirma as intenções de: (1) Planejar, executar e avaliar o projeto integrado "Um Paradigma Estético para o Currículo", proposto como uma alternativa a modelos existentes de currículo e tratamento de programa de ensino de música; (2) Efetivar a produção e a publicação de material de apoio pedagógico-musical que sirva a profissionais da educação em música em contextos eclesiásticos e não eclesiásticos; (3) Estimular os integrantes do Projeto a adotarem, em instituições diversas, os princípios orientadores de currículo e tratamento de programas nele debatidos, alcançando outros profissionais da educação em música; e (4) Possibilitar a valorização do docente, mediante sua atualização continuada, instrumentalizando-o para um trabalho pedagógico alicerçado na transversalidade do conhecimento e para o exercício pleno da cidadania.
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