
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO 

 

 

 

 

Maria Helena de Lima 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL/EDUCAÇÃO POPULAR: 

PROJETO MÚSICA & CIDADANIA, 

UMA PROPOSTA DE MOVIMENTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PORTO ALEGRE 

2002 



MARIA HELENA DE LIMA 

 

 

 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL/EDUCAÇÃO POPULAR: 

PROJETO MÚSICA & CIDADANIA, 

UMA PROPOSTA DE MOVIMENTO 
 

 

 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de 

Pós-Graduação em Educação da Faculdade 

de Educação da Universidade Federal do 

Rio Grande do Sul como requisito parcial 

para obtenção do título de Mestre em 

Educação. 

Orientadora: 

Profª Drª Esther S. W. Beyer  

 

 

 

 

PORTO ALEGRE 

2002 



 ii 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 iii 

DADOS INTERNACIONAIS DE CATALOGAÇÃO-NA-PUBLICAÇÃO 
BIBLIOTECA SETORIAL DE EDUCAÇÃO da UFRGS, Porto Alegre. BR-RS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
L732e       Lima, Maria Helena de   
                       Educação musical/educação popular : Projeto música & cidadania, 
                  uma proposta de movimento / Maria Helena de Lima. - Porto Alegre :  
                  UFRGS, 2002. 
                       f. 
 
 
 
                      Dissertação (mestrado) - Universidade Federal do Rio Grande do Sul. 
                Faculdade de Educação. Programa de Pós-Graduação em Educação,  
                Porto Alegre, BR-RS, 2002.  Beyer, Esther S.W., orient. 
 
 
 
                      1. Educação musical - Classes populares. 2. Movimento -Música. 3.  
                Educação popular.  I. Beyer, Esther Sulzbacher Wondracek II. Título. 
 
                          
 
 
 
 
                                                                CDU: 78:37.018.8 
 
 
 
 
 
 
 
 
_______________________________________________________________________ 
                                Bibliotecária: Jacira Gil Bernardes - CRB-10/463 

 

Maria Helena de Lima 

 



 iv 

 

 

 

 

EDUCAÇÃO MUSICAL/EDUCAÇÃO POPULAR: 

PROJETO MÚSICA & CIDADANIA, 

UMA PROPOSTA DE MOVIMENTO 

 

 

 

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-
Graduação em Educação da Faculdade de 
Educação da Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul como requisito parcial para 
obtenção do título de Mestre em Educação. 
 

 

Aprovada em 01 de novembro de 2002 

 

 

Profa Dra. Esther S. W. Beyer – Orientadora 

 

Prof. Dr. Nilton B. Fischer  

(PPGEDU/UFRGS) 

 

Profa. Dra Claudia Ribeiro Bellochio 

(UFSM) 

 

Prof. Dr. Carlos Kater 

(USM/SP) 

 

 



 v 

Ao meu anjo Felipe 

Estrela no céu 

Fonte de inspiração eterna 

Luz que ilumina meus caminhos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 vi 

AGRADECIMENTOS 

 

 

A meus pais Nélio e Maria, por minha história. 

Aos meus irmãos, em especial à Deda pelas fotos e apoio técnico. 

À minha orientadora Esther Beyer, por sua sensibilidade, confiança, crédito e apoio 

incondicional. 

Ao Mestre Nilton Fischer, por seu exemplo de educador e ser humano. 

Aos amigos do CEAFIS, em especial à Maria do Carmo S. Pereira, pelo crédito em meu 

trabalho, confiança e amizade. 

Aos educandos do Projeto Música & Cidadania, por manterem viva minha chama. 

 

 

... Sem palavras para agradecer... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 vii 

 

 

A tranqüilidade na tranqüilidade não é a 

tranqüilidade real. Só quando existe 

tranqüilidade no movimento pode 

aparecer o ritmo espiritual que impregna 

o céu e a terra ( texto taoísta). 

(Capra, 2000, p.150). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[...] Considera o movimento e a mudança como 
propriedades essenciais e intrínsecas de todas as coisas. 
“Todas as coisas giram”, afirma Chang Tsai com 
referência aos céus, “possuem uma força espontânea e 
dessa forma seu movimento não lhes é imposto a partir 
do exterior”; no I Ching lemos: 
as leis [naturais] não são forças externas às coisas, mas 
representam a harmonia do movimento a elas imanente 
(Capra, 2000, p. 168). 
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RESUMO 

 

Este trabalho apresenta-se como investigação-ação em Educação Musical realizada por 

uma educadora em um contexto de classes populares, mais especificamente sobre o Projeto 

Música & Cidadania, ligado a ONG denominada CEAFIS (Centro de Apoio à Formação 

Integral do Ser) localizada na periferia da Grande Florianópolis. Reflete sobre a trajetória do 

Projeto dentro desta Organização, sua importância, crescimento e sua atuação dentro da 

comunidade. Seu foco principal centra-se na necessidade de uma reflexão sobre os processos 

de ensino-aprendizagem, dentro daquele contexto, na necessidade de uma Educação Musical 

que procurasse os significados na própria prática da comunidade, com vistas a uma atuação 

mais coerente em música e educação. Dentro desta perspectiva, o foco se colocou no 

Movimento, encarado no seu sentido mais amplo, ou seja, o movimento presente no lidar com 

a música dos moradores da comunidade, o movimento que a música sugere e o movimento 

através da mudança de paradigmas dos integrantes do Projeto no decorrer deste. Surgiu 

também da necessidade da reflexão sobre uma Educação Musical mais contextualizada, 

preocupada com a cultura e referências dos integrantes do Projeto. Os capítulos apresentados 

na estrutura da dissertação procuram dar uma noção de seqüência da construção do Projeto, 

seu surgimento, sua história, bem como os referenciais teóricos que serviram de base para 

essa reflexão, e os da sua reflexão em si. 

 

PALAVRA-CHAVE: Educação Musical: Educação Popular, música, movimento.   
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ABSTRACT 

 

This work is presented as investigation-action in Musical Education realized by a teacher in 

the context of needing classes, more specifically about the project "Music and Citzenship" 

linked with the NGO called CEAFIS located in a poor neighborhood in Florianópolis. It 

reflects on how the project has been developed in this organization, its importance, growth 

and action in the community. Its main idea centers on the need of reflexion on teaching-

learning process, in that context, in the need of musical education which searched for the 

meaning in the community practice, so that there could be a more coherent action in music 

and education. On this perspective, the focus is movement, faced with its widest sense: the 

movement present in dealing with the music of community inhabitants, the movement which 

music suggests and the movement through the changes of paradigm of the participants in the 

project, It arose also because of the need of reflexion about a more contextualized musical 

education,  commited to the culture and references of its participants. The chapters presented 

in the structure of the essay tried to give sequence in the construction of the project, its 

beginning, history, as well  as theoretical  references which served as a basis  to this reflexion, 

and its own reflexion. 

 

Key-word: musical education, popular education, music, movement. 
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1 - INTRODUÇÃO 

 

1.1 – A CONSTRUÇÃO/RECONSTRUÇÃO DE UMA EDUCADORA MUSICAL: 

UMA TRAJETÓRIA DE BUSCA E REENCONTRO 

 

A justificativa deste trabalho e desta investigação está fundamentada e intimamente 

ligada à minha própria trajetória de vida. Minha trajetória de vida como aluna de uma escola 

de bairro popular, como professora de escola pública, como aluna de uma universidade 

pública, como moradora da comunidade em que atua como educadora musical, enquanto 

criança que cresceu nesta comunidade e viu esta comunidade crescer não tanto no sentido 

positivo do crescimento; como ser historicamente construído e em construção proveniente das 

classes populares e intimamente ligada a essas por imposição de vida, e acima de tudo, por 

filosofia e opção de vida; como ser que historicamente foi privado do acesso ao conhecimento 

musical e de sua prática dentro do sistema formal de ensino, mas que nunca acreditou que 

essa imposição fosse simples e arbitrariamente uma condição natural, nem que essa 

modalidade do conhecimento fosse privilégio de uma classe abastada ou reservada a poucos 

indivíduos "talentosos", e culturalmente "superiores". 

Por imposição das circunstâncias, iniciei meus estudos musicais formais tardiamente, 

na adolescência, quando comecei a trabalhar e pude pagar algumas aulas de música na escola 

de música aberta à comunidade da Universidade Estadual de Santa Catarina (hoje esta escola 

de música está extinta). Ou em outros momentos mais difíceis financeiramente, trocando 

aulas particulares por pães que minha mãe fazia em casa.  Agradeço até hoje minha mãe, e 

minha querida mestra prof. Terezinha Simas Aguiar pela compreensão, respeito, carinho, e 

crédito que por mim tiveram. 

Quando criança, estudei na "escolinha", ou "Altino", como é chamada hoje a Escola  

Municipal Altino C. Flores, aqui do bairro Procasa onde moro. Foi ali que realizei  meu curso  

primário, uma escola pobre de madeira, e cheia de buracos como ainda me lembro, porém, 

onde aprendi a ler e escrever, mas onde também não tive o acesso à prática e ao conhecimento 

musical. 

Minha mãe, nessa época, observou em mim uma tendência e um interesse muito 

grande para as artes. Desde pequena tive grande facilidade para o desenho. Lembro-me que 
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passava horas em introspecção, criando imagens e as desenhando no chão de meu quintal com 

um pedacinho de madeira e pequenos galhos de árvores. Além disso, tinha uma boa memória 

musical, e gostava de ouvir e perceber os sons e lidar com eles no meu dia a dia, lidar com 

objetos que produzissem sonoridades, de prestar atenção nas músicas que ouvia na TV, no 

rádio, e em discos velhos que achava. Minha mãe na época decidiu então matricular-me em 

uma escola de artes. Procurou uma escola no centro da cidade, mas voltou decepcionada, pois 

não tínhamos condições de pagar a mensalidade cobrada. Desta forma, procurei desde cedo 

meus próprios caminhos dentro da arte e da música. 

Nem posteriormente no ginásio, quando fui estudar em uma escola estadual no centro 

da cidade - pois naquela época não existia curso ginasial no bairro onde morava - tive 

qualquer contato com algum conhecimento e prática musical. Na escola o ensino das artes era 

a “Educação Artística", onde tínhamos aulas de desenho artístico, desenho geométrico, mas 

nada de música. Esta lacuna em minha formação infantil e escolar marcou-me profundamente. 

Várias indagações surgiram então nessa época de escola: por que não podia estudar música? 

Teria eu algum problema? Talvez não fosse competente; talvez meu único problema fosse ser 

pobre. Porque a escola não tinha música? Será que a música era um assunto proibido na 

escola? Perguntas como essas assolavam minha mente juvenil, e me colocavam cada vez mais 

em um mundo taciturno, meditativo e já nesta época inconformista. 

No segundo grau, já na década de oitenta, fiz o teste de seleção e passei para a Escola 

Técnica Federal de Santa Catarina. Ali, para minha alegria, havia um coral no qual cantei 

durante os anos em que ali estudei. Nessa época, comecei a trabalhar como bolsista, tinha 

então treze anos e meu primeiro salário foi totalmente gasto na compra de um álbum duplo de 

João Gilberto. Recordei-me de como havia ficado encantada quando tinha oito anos de idade, 

e o vi na TV interpretando Wave de Tom Jobim. Para mim, aquela sonoridade era o máximo, 

e, desde então, sonhava em poder comprar um dia, um disco de bossa nova para ouvir e 

apreciar a sonoridade daquele violão, e a maneira de cantar daquele estilo. 

A partir daí comecei a procurar aulas de música, conheci a Faculdade de Música da 

UDESC (Universidade do Estado de Santa Catarina), e sua Escola de Música aberta à 

comunidade. 

Posteriormente, em 1988 entrei na UDESC através do vestibular, fiz outro vestibular 

para Pedagogia, passei e fui estudar na UFSC (Universidade Federal de Santa Catarina), pois 
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outra grande paixão minha era a educação. Nesta época tranquei a faculdade de artes, por ter 

lá algumas decepções, dentre elas o fato de na época a polivalência ser ainda uma tendência 

muito forte na Licenciatura via-me, assim, repetindo práticas dentro da faculdade que se 

colocavam em contradição com minha maneira de pensar, reportando-me constantemente ao 

ensino de arte que tive na escola pública, e o qual eu negava. 

Depois de quase me formar em pedagogia, percebi que meu destino na música estava 

selado e falava mais forte. Percebi mais especificamente ainda que a música e a educação 

estavam completamente arraigadas na minha história de vida. Na verdade elas deram um 

sentido profundo e dinâmico à ela. Desisti do curso de Pedagogia e voltei para a Licenciatura.  

Um dos fatores determinantes para isto também se deveu ao fato de o currículo da 

faculdade de artes haver-se modificado bastante, e a prática da polivalência, ainda bem, já ser  

considerada ultrapassada, pelo menos nas Licenciaturas em Artes. Voltei para a Faculdade de 

Música em 1992, licenciando-me em Música no ano de 1995. 

Nessa época realizei meu estágio de finalização de curso no interior do Estado em uma 

comunidade etnicamente diferenciada (um quilombo) situada no município de José Boiteux: a 

Comunidade Cafuza, minha primeira experiência efetiva em educação musical com 

comunidades. 

Para lá viajava todos os meses onde passava de dois a três dias dando aulas para as 

crianças na escola da comunidade. Esta era extremamente carente, não possuindo nem um 

tipo de infra-estrutura urbana como água, luz elétrica, nem esgoto, e ficava afastada muitos 

quilômetros do centro urbano mais próximo, cujo acesso, muitas vezes, era dificultado devido 

à estrada de barro que cortava a serra. Além disso, os cafuzos, como eram chamados, estavam 

envolvidos com a problemática da terra e assentamentos junto ao INCRA, gerando uma série 

de conflitos e de segregação junto aos órgãos governamentais e políticos da região, problemas 

esses tão comuns no interior do Brasil envolvendo famílias de agricultores sem-terra, e grupos 

étnicos, indígenas sobretudo. 

Lembro-me que muitas vezes tivemos que, lá, subir uma boa parte do caminho a pé, 

através da pequena estrada que cortava a serra, carregando mantimentos  e instrumentos 

musicais, devido às más condições do caminho ou à chuva, que impossibilitavam o carro da 

Universidade subir a trilha da serra. 
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Guardo boas lembranças dessa época, principalmente do apoio constante e em todos 

os sentidos, do educador e do humano, meu orientador, professor Sérgio Figueiredo. 

Talvez dizer que dei aulas de música para aquela comunidade seja até um exagero, 

pois, lá, mais aprendi em termos de vivência musical e humana do que ensinei. Aquela 

experiência forjou a minha prática, e instigou-me uma convicção cada vez maior na escolha 

de meus caminhos como educadora musical. Desta experiência surgiu a monografia 

"Observações sobre a prática musical dentro da Comunidade Cafuza de José Boiteux", 

apresentada em 1997 no 1.º Seminário de Educação Musical da UDESC, como requisito à 

conclusão do Curso de Especialização em Educação Musical pela mesma instituição. Tempos 

difíceis aqueles em que tinha que fazer ‘bicos’ para poder pagar a especialização, e que 

muitas vezes torcia para conseguir uma carona de volta, pois no outro dia, talvez não tivesse 

dinheiro para pegar o ônibus. 

Em 1997, comecei a dar aulas como professora substituta na Rede Municipal de 

Florianópolis, na disciplina de Educação Artística, onde teimosamente ministrava aulas de 

música, pois acreditava que isto era possível dentro do setor público, era a única professora 

formada em música, na rede, que tinha se aventurado a isso naquela época. 

Em princípios de 1998, fui chamada para ministrar aulas como professora substituta na 

disciplina de artes em uma escola da Rede Municipal de Ensino de São José, em uma 

localidade chamada Morro do Avaí, uma comunidade carente e estigmatizada no subúrbio da 

Grande Florianópolis. Fui avisada, logo no início, que ninguém queria dar aulas lá: ganhava 

pouco, o lugar era de difícil acesso, mal tinha ônibus, além disso, as aulas eram à noite, e 

como não bastasse, as crianças eram ‘indisciplinadas’. Resolvi aceitar a vaga na hora, pois 

nenhum dos motivos expostos chegou a me intimidar, além disso, precisava de trabalho, e dar 

aulas no ensino público fundamental, seguindo minha ‘teimosia utópica’ era o que eu mais 

queria. Assumi a vaga, e me assustei com a realidade existente: a agressividade era muito 

forte por parte dos alunos, tive a oportunidade de escutar de um deles na primeira aula: "mais 

uma professora nova... ninguém agüenta muito tempo no morro". Os primeiros dias foram 

difíceis e decisivos, como um teste ao qual os alunos me submetiam, e no qual eu mesma 

também havia me imposto passar. 

Em uma das tentativas de chegar mais próximo dos alunos, procurando uma forma 

alternativa de diálogo, propus ao diretor, Sr. Altino, educador sensível e humano, a criação de 
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um grupo de música com aqueles que estivessem interessados, como atividade extracurricular, 

em um horário diferente ao das aulas. A proposta foi aceita. E no primeiro dia de aula, lá 

estavam eles com seus instrumentos de percussão e seus olhos brilhantes, os mesmos alunos 

que alguns dias antes me olhavam com olhos ameaçadores, agressivos, e sem possibilidade de 

diálogo. Agora, lá estavam eles conversando, dialogando comigo com e através da música. 

Lá no morro formamos o “Grupo Musical da Escola do Morro do Avaí”, elaboramos 

um show musical denominado “Cantando um dia no Morro” com composições dos próprios 

alunos e outras de compositores como: Noel Rosa, Tom Jobim, Caetano Veloso e Orestes 

Paiva, e apresentamos o musical em vários teatros da grande Florianópolis, em especial no 

Teatro Adholfo Mello de São José, onde a comunidade da escola desceu em massa pra 

prestigiar o espetáculo. 

Essa experiência foi descrita por mim no artigo intitulado ‘"O Morro não tem vez, mas 

se derem vez ao Morro..." Educação Musical em comunidades: o relato de uma experiência e 

perspectivas de trabalho junto a classes populares’, apresentado durante o III Encontro 

Regional da ABEM Sul e II Seminário de Educação Musical da UDESC promovido pela 

UDESC em Florianópolis, e no Simpósio de Educação Musical da UEL - Universidade 

Estadual de Londrina, ambos em 2000. 

Essa experiência marcou-me profundamente, como ser humano e como educadora: 

tinha conseguido estabelecer uma rede de contatos, uma maneira de dialogar com eles (os 

educandos) através da música. Conseguimos nos aproximar a partir desta linguagem, que 

descobri ser tão cara para eles, quanto era para mim. Através dela (da música) nossas relações 

foram refeitas, tanto eu quanto eles já não nos observávamos de ângulos opostos: não apenas 

como professor e alunos, mas como seres humanos cheios de angústias, de sonhos e utopias 

similares, e cheios de cumplicidade desnudadas durante a própria prática dos nossos encontros 

musicais. Tínhamos e temos muitas coisas em comum. 

O trabalho no Morro foi realizado até agosto de 1999. Mas sempre é bom perceber 

esta relação de cumplicidade que restou nos integrantes do grupo, quando os encontro 

informalmente em alguma rua, através de um abraço sorridente do Márcio (aquele mesmo que 

me disse no primeiro dia de aula que ninguém ‘agüentava’ muito tempo no morro, e que hoje 

me diz com orgulho "minha querida professorinha, estou no primeiro ano do segundo grau à 

noite!"), de um convite para vê-los tocar no bar do bairro o ‘samba de raiz’, quando me dão 
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notícias: "Professora o Cláudio está fazendo aula de bateria numa escola de música!", ou 

quando simplesmente ouvi Rodrigo, quando me atendeu como garçom em uma lanchonete do 

centro da cidade (ocasião em que tive que conter à força as lágrimas) "Professora, a senhora 

acreditava na gente, puxava a gente pra frente! A maioria não acredita, sentimos sua falta!". 

Hoje em dia tenho a grata visão de que a música mudou as perspectivas de vida de 

alguns de meus antigos alunos do Morro. Temos hoje dois alunos do Morro do Avaí que 

participam das oficinas do Projeto Música & Cidadania, são alunos aplicados da oficina de 

percussão erudita.  Estão no segundo grau, e pretendem investir na música.    

A experiência do Morro do Avaí, somada às experiências anteriores e posteriores, com 

a Comunidade Cafuza, com a escola pública, acirraram ainda mais em mim a convicção de 

onde deveria estar agindo como educadora musical, na busca por uma educação musical 

realmente significativa para os contextos de classes populares. 

Em 1998, foi realizado por parte da Secretaria Municipal de Educação de 

Florianópolis um concurso público visando preencher as vagas no corpo docente da rede de 

ensino municipal. De maneira inédita no país, esse concurso público inspirou-se nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais - PCNs - na área de artes, realizando um concurso 

específico diferenciado para cada formação, com a finalidade de contratar professores de artes 

para atuarem nas escolas nas suas áreas específicas de formação: Música, Artes Cênicas, 

Artes Plásticas. 

Inscrevi-me para magistério na disciplina de Artes - música. Fiz o concurso e tirei a 

colocação de 1.º lugar em minha área. Agora, para minha alegria, pela primeira vez em minha 

vida, poderia trabalhar minha área de maneira legitimada e formalizada na escola pública. 

Desde então, venho atuando como professora de música na disciplina de artes da Rede 

Municipal de Ensino de Florianópolis. 

Em 1999 prestei concurso para atuar como professora colaboradora na UDESC. Fui 

selecionada em primeiro lugar, e atuei no curso de Licenciatura em Música no período de 

agosto de 1999 a outubro de 2000, lecionando nas disciplinas de Técnica Vocal, Prática Coral, 

Flauta doce, Prática de didática em música e orientação no estágio final de conclusão de 

curso. Este foi um momento importante, no qual pude ter a oportunidade de encaminhar e 

orientar os alunos da licenciatura em estágios nas escolas da Rede Municipal de Florianópolis, 
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onde o ensino de música, que estava em andamento desde 1998, e cujo processo de 

implantação eu estava vivenciando desde o seu princípio. 

Todas essas experiências serviram para forjar cada vez mais minha prática e meus 

caminhos como educadora musical, seja na convicção de fundamentar a educação musical no 

espaço da esfera pública, na educação formal ou informal, seja na consciência de uma prática 

de educação musical coerente, crítica e de qualidade às classes populares. Classes essas nas 

quais me inscrevo como já me referi, tanto como imposição social, como opção consciente e 

de engajamento às minhas origens, como pela democratização do ensino da música e de um 

trabalho de educação musical voltada para as classes populares, como um direito destas. 

 

 

1.2 - REDESCOBRINDO-NOS ATRAVÉS DA MÚSICA EM MEU BAIRRO: 

 O PRINCÍPIO DO PROJETO EM EDUCAÇÃO MUSICAL EM NOSSA 

COMUNIDADE 

 

A oportunidade de realizar um trabalho de educação musical em minha própria 

comunidade surgiu a partir de 1999, quando então me engajei como voluntária em um projeto 

de cunho educacional designado "Projeto Espaço Educativo" realizado em meu bairro por 

uma entidade espírita chamada "Recanto de Luz", gerado a partir da necessidade local de um 

trabalho educacional de base junto às crianças e adolescentes. 

Inicialmente ensaiava o coral formado por crianças e adolescentes da comunidade, e a 

partir de 2000, devido ao crescimento do interesse das crianças e adolescentes, iniciei com o 

apoio da casa, a implementação do "Projeto Música & Cidadania" (como um 

desdobramento do Espaço Educativo), Projeto que atualmente se coloca como área de atuação 

de minha proposta de trabalho de investigação em Educação Musical. 

A vontade de realizar um trabalho de Educação Musical em meu próprio bairro, com 

minha comunidade, na qual cresci e onde ainda vivo, sempre esteve fortemente presente em 

mim, como educadora e como moradora. Meu bairro sempre caracterizou-se por sérios 

problemas sociais, que se agravam diariamente. As vítimas principais são as crianças e 

adolescentes, seja pela falta de perspectivas que a vida ali lhes oferece, seja pela 
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estigmatização que as pessoas moradoras de lá socialmente sofrem por sua origem. Eu mesma 

havia sentido isto em minha própria vida, e essa ferida ainda estava aberta. 

Em meu bairro, poucos como eu, haviam conseguido fazer um curso superior, e muito 

menos uma pós-graduação. A maioria dos de minha geração mal terminaram o primário ou o 

ginásio, sufocados por sua origem social, por sua cor, e por suas condições materiais 

precárias. Desta forma, compartilhar ali minha experiência e o que consegui adquirir em 

termos de formação, se colocava, desde cedo, para mim, não como uma obrigação, mas como 

um compromisso indissociável com minha própria história, com minha construção como ser. 

Além disso, esta vontade se caracterizava como um propósito de vida, como uma 

maneira de poder refletir e descobrir sobre todo o significado que a música teve em minha 

vida, e de se fazer descobrir em cada uma daquelas crianças e adolescentes de meu bairro o 

significado da música em suas vidas, em sua construção como seres culturais. 

Minha opção de trabalhar com comunidades de classes populares colocou-se para mim 

como um compromisso assumido há muitos anos, desde os tempos da Faculdade e da 

Especialização em Educação Musical, e da vontade de trabalhar dentro de minha própria 

comunidade, com as crianças dali, com quem tinha e tenho uma identidade de origem, e com 

as quais também tenho a oportunidade de resgatar esta minha identidade, já tão diluída em 

experiências exteriores. 

Esta opção provém também da determinação, ou convicção, de pensar que a música e 

a educação musical fazem parte da formação integral de todo e qualquer indivíduo, sendo um 

direito de todos a possibilidade de se expressarem musicalmente, mesmo daqueles que quase 

nada materialmente possuem. 

Meu engajamento ao Espaço Educativo através do Projeto Música & Cidadania deu-se 

de maneira natural, mas não sem alguns atritos, pois embora não tenha partido de uma 

realidade externa à minha - aquele era o meu bairro, o bairro em que cresci e o qual vi crescer, 

o bairro em que passei a minha infância, o bairro em que ainda até hoje resido - meus anos na 

academia haviam me marcado profundamente, isso é inegável. Sentia-me, e ainda me sinto 

um ser ambivalente, oscilando entre dois mundos extremos e procurando caminhos para 

construir ou re-construir minha identidade. 
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Posso afirmar que a vontade de estudar música deu um sentido para minha vida, abriu-

me perspectivas que não sabia poder ter, fez-me descobrir um mundo diferente daquele ao 

qual eu estava socialmente mas não historicamente determinada, como dizia Paulo Freire. 

Posso dizer, que o Projeto em Educação Musical em meu bairro destacou-se desde sua 

criação (1999) pelo próprio envolvimento e interesse que esta área, a música, causa nas 

crianças e adolescentes das comunidades atendidas. Uma comunidade que possui sua própria 

cultura e identidade musical, forte, autêntica e rica; tão forte que se caracteriza como 

identidade e como resistência de grupo; uma comunidade onde a prática musical é observada 

no dia-a-dia de seus moradores, que tocam seus instrumentos de percussão em frente à suas 

casas, fazem rodas de samba, organizam seus blocos no carnaval, e possuem um saber 

musical próprio, que é passado na informalidade do ato de ‘fazer música’. 

Conseguir penetrar no rico mundo das crianças e adolescestes de meu bairro me faz ter 

a consciência de que com eles teria muito a aprender e a reaprender. Compartilhar as alegrias 

que já tive, e poder ter alegrias com eles se fazia e se faz uma necessidade de vida, de minha 

história. Descobrir os significados da música em suas vidas, e explorar o infindável mundo 

sonoro com eles, é como fazer uma auto-análise e redescobrir-me na identidade daqueles 

seres, daquele bairro, ao qual estou intimamente e vitalmente ligada. 
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1.3 - OBJETIVANDO ESTA BUSCA 

 

Inicialmente foram colocadas duas questões como focos de investigação da proposta: 

 

- Quais os significados e funções que a música assume na vida das crianças e 

adolescentes envolvidos no Projeto? 

 

- Quais alternativas e caminhos educacionais mais adequadas à pratica 

educacional da música neste contexto? 

 

Com o decorrer do processo, percebi que essas questões deveriam ser revistas dentro 

da proposta, devido aos próprios caminhos que esta  tomava. 

Inicialmente, coloquei a idéia de sistematização de uma proposta em educação musical 

popular como um dos objetivos principais apontados. 

Com o passar do tempo este objetivo foi repensado e reconstextualizado dentro do 

processo. Percebi que já não era mais importante a sistematização de uma proposta em 

educação musical dentro do Projeto, e sim uma reflexão sobre os processos de ensino 

/aprendizagem do grupo para, a partir disso, sim atuar de maneira mais coerente. 

Penso que a sistematização de uma proposta em educação musical não seja o objetivo 

principal do trabalho, e sim uma reflexão sobre o contexto educacional, juntamente com os 

significados da música neste contexto. Isto levaria automaticamente a um repensar sobre toda 

a proposta em educação musical do Projeto. 

Entendo o processo de ensino em educação musical popular como algo muito 

dinâmico, construído e reconstruído constantemente, pensado e repensado o tempo inteiro. 

Não correndo desta forma o risco da estagnação, o que geralmente acontece com propostas 

metodológicas em educação musical. 

A sistematização das reflexões que foram geradas a partir dos significados, funções e 

práticas dentro do contexto do projeto coloca-se como objetivo principal dentro deste 

processo de investigação. 

Assim em sua base e configuração inicial reforço que os objetivos da dissertação 

continuaram sendo: investigar, apontar, e refletir sobre esses significados e funções, além de 
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refletir sobre a própria prática educacional desenvolvida, buscando caminhos para uma 

educação musical cada vez mais dinâmica, coerente dentro de um contexto de classes 

populares. Ou seja, uma proposta de movimento. 

 

Atentamos para a importância desta investigação como uma forma de reflexão sobre 

uma prática em educação musical com bases em educação popular, com vistas a aprofundar e 

fundamentar esta. Pretendemos também refletir sobre música como objeto de conhecimento, e 

como possuidora e formadora de significados na vida e no cotidiano do contexto dos 

integrantes do Projeto. Esta proposta de investigação pretende, portanto, abordar também 

questões como: Educação Musical Popular por quê? Para quê? Como? Para quem? 

 

Dessa forma, reformulo as questões centrais e objetivos de investigação (e a minha 

própria motivação de estar realizando um Mestrado em Educação), para que a proposta fique 

mais objetiva, clara e coerente, sem mudar todavia o seu propósito. As questões então se 

concentram em dois aspectos: 

 

- A busca pelos significados e funções que a música assume na vida das crianças e 

adolescentes envolvidos no Projeto Música & Cidadania. 

 

A partir desses dados refletir sobre: 

 

- Os processos de Ensino/Aprendizagem em música, com vistas a aprofundar 

nossos caminhos na busca por uma proposta em educação musical contextualizada, 

crítica, consciente. 

 

Esses dois eixos de questões que se entrecruzam e se complementam durante a 

investigação. 

 

Utilizo, como referencial teórico Paulo Freire George Snyders, qu são referenciais 

essenciais em Educação popular e que por tanto, servem de base às questões qu fundamentam 

o trabalho.  Freire, como fonte contínua de inspiração, amparo, força, energia, impulso e 
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reflexão em Educação Popular. Snyders, já na área da música, como alguém que a ama e ousa 

defendê-la com alegria dentro do contexto escolar, mesmo não sendo sua área de atuação 

(ouso também citá-lo neste trabalho).    

Sobre os significados que foram e continuam sendo buscados a partir das práticas 

vivenciadas nos momentos educacionais, e no cotidiano da comunidade e de seus integrantes, 

busco as idéias de autores como Aristóteles através de sua Poética, e Vladimir Karbusicky, 

relacionadas à questão do movimento e da mímesis. Estes servem de embasamento e subsídio 

para a discussão da importância desses dois aspectos na construção dos significados na 

aprendizagem dos integrantes do grupo. 

Este trabalho também procura refletir sobre a música como processo integral de 

movimento, procurando a base primordial daquilo que une todos os seres no mundo, o 

princípio de movimento e integração de todas as coisas. Nisto, a contribuição do pensamento 

de Fritjof Capra tem sido de primordial importância para uma visão abrangente e integrada de 

mundo. Outros autores como a indígena Jamie Sams, contribuem com uma retomada de 

princípios através da visão de mundo de culturas ancestrais como a dos povos indígenas, a 

volta da integração com a natureza e a importância que a música e o movimento assumem 

nesta retomada da essência de todas as coisas,  e naquilo que todos os povos tem em comum. 

Isso tem a ver com uma nova visão de mundo que se faz hoje útil, urgente e necessária. 

Friso ainda a importância da escolha pela Investigação-Ação como opção 

metodológica de pesquisa e reflexão dentro do Projeto Música & Cidadania. Esta escolha foi 

de fundamental importância para os caminhos da investigação dentro de uma prática 

educacional. A Espiral Investigativa dos autores Wilfred Carr e Stephens Kemmis é 

apresentada como proposta de caminho metodológico a ser adotado neste contexto de 

investigação-ação, e corresponde a uma ferramenta extremamente dinâmica flexível e humana 

dentro de um contexto educacional, vindo ao encontro da nossa visão e da realidade de 

educadores que se proponham a refletir em conjunto sobre suas práticas. 

Com o passar do tempo e ao longo da investigação, outras leituras e autores vieram a 

contribuir com o trabalho, fundamentando e clareando ainda mais determinadas concepções. 

Dando uma visão mais abrangente de investigação, de música, de educação e de mundo: a 

visão que eu procurava. 
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A visão de mundo, de conexão com a Mãe Terra, com natureza e religiosidade foram 

essenciais na compreensão das concepções de vida e de cultura na perspectiva da 

investigação. 

Cito também todas as contribuições incessantemente ricas e sempre bem vindas que 

durante o processo de interação dinâmica do Mestrado aconteceram: as leituras, as conversas, 

os desabafos, os momentos de seriedade e de descontração, os colegas de tantas e tão diversas 

áreas, os professores, os amigos, os amigos/professores... Esta experiência do Mestrado em 

Educação contribuiu muito para minha formação como ser, e minha visão mais abrangente de 

mundo.  

Acredito que os rumos que o trabalho tomou devem-se exatamente a esta dinâmica do 

processo e das contribuições que pela lei da afinidade vieram naturalmente ao encontro deste. 

Procurei, ao longo do processo, ficar atenta a essas contribuições, fazendo desta pesquisa, 

acima de tudo, um ato de reflexão total, não encarando a música como algo isolado no mundo, 

mas, sem perder o foco, encarando-a como parte integral deste, como força de movimento, 

como impulso criador. Como um impulso que nos convida novamente a fazer parte daquilo 

que aleatoriamente nos esquecemos: de que somos o mundo, que estamos no mundo e de 

sentirmos prazer na interação que aí se estabelece. 

 

 

 

 

 

 

 



2 - CARACTERIZAÇÃO DO PÚBLICO E DO ESPAÇO EDUCATIVO 

 

2.1 - LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA E PERSPECTIVAS DE ATUAÇÃO DO 

PROJETO JUNTO À COMUNIDADE 

 

Procuro aqui descrever, sucintamente, e fornecer alguns dados acerca da 

contextualização e surgimento das comunidades atendidas pelo CEAFIS e pelo Projeto 

Música & Cidadania. 

Estudos realizados indicam que, no município de Florianópolis, há diversas áreas com 

expressiva concentração de população que vive em condições mínimas de sobrevivência. A 

exemplo de outros municípios, Florianópolis vem sendo alvo de crescente concentração 

populacional, com o êxodo rural, principalmente a partir da década de 70. A grande maioria 

desta população é formada por negros, mestiços e caboclos de origem indígena (estes últimos 

provindos, na maioria, do interior do Estado), retirantes, expulsos de suas terras, grupos 

étnicos historicamente segregados e estigmatizados pela sociedade. 

Como única alternativa, famílias inteiras vêm ocupando áreas degradadas, já carentes 

de infra-estrutura urbana e áreas de risco. Essas áreas estão localizadas, em sua maioria, 

próximas à região central ou centros de bairros.  

Em conseqüência desse processo de favelização, outros problemas sociais têm se 

agravado, nas áreas de saúde, educação, trabalho, lazer e meio ambiente, destacando-se a 

desqualificação profissional, desemprego, subemprego, desnutrição familiar, degradação 

ambiental etc. 

De acordo com dados do perfil sócio-econômico de áreas carentes, realizado pelo 

IPUF e Secretaria de Saúde e Desenvolvimento Social, foram identificadas no município, 

quarenta seis comunidades carentes, situadas vinte oito na ilha e dezoito no continente, com 

uma população de 40.000 pessoas, havendo a premência em implantar programas de atenção 

globalizada na região que venham a reestruturar a área na sua totalidade.  

Estudos realizados pela Prefeitura Municipal de Florianópolis sobre  a situação da 

População Infanto Juvenil de Rua realizado em out/96, e no cadastro sócio econômico e físico 

da região (abril/98), efetuado com o objetivo de estabelecer o perfil sistematizado da 

população, em relação às  condições em que vivem, apontam várias questões, como por 
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exemplo que: na  faixa etária de sete à quatorze anos, muitas crianças dessas áreas estão em 

atraso em relação à idade escolar, sendo muito comum encontrar alunos semi-analfabetos de 

3ª e 4ª séries do ensino fundamental, com treze ou quatorze anos de idade.  

Sobre a problemática das crianças e adolescentes que vivem nas ruas, aponta-se que os 

municípios formadores da grande Florianópolis contribuem com 40% e que se encontram no 

centro da cidade. Esses, como os demais, buscam oportunidades emprego, escola, e 

programas de assistência. 

Números que indicam suas procedências: 

• 66% de Florianópolis; 

• 18% de São José.  

 

Dentre esses 66%: 

• 46% provém das comunidades de Monte Cristo e Chico Mendes; 

• 16% da comunidade de Vila Aparecida. 

 

Já o cadastro sócio-econômico e físico, realizado em abril de 1998 pela Prefeitura 

Municipal de Florianópolis, forneceu, entre outras, informações que nos permitem traçar um 

perfil sobre educação, conforme segue: 

 

Escolaridade - faixa etária de 0 a 6 anos: 

Dentre as questões mais sérias relativas ao aspecto educacional, a que se refere à faixa 

etária de 0 a 6 anos, ganha  destaque, pois 46% das crianças  estão fora de creche e pré-escola.  

Escolaridade - faixa etária de 7 a 14 anos: 

Em termos do ensino fundamental de 7 a 14 anos, a região não se ressente de falta de 

vagas nas escolas. Entretanto, sabe-se que, no decorrer do ano letivo, muitas crianças 

abandonam a escola por falta de acompanhamento familiar e estímulo, por não conseguirem 

acompanhar o ensino, ou ainda, devido à situação de miséria, desemprego e exploração em 

que vivem as famílias, fazendo com que se priorize a geração de renda em detrimento da 

escolarização, e mesmo pela falta de correspondência e identidade com a escola.  

Estudos recentemente produzidos pela Prefeitura Municipal de São José (Grande 

Florianópolis) em parceria com a UNISUL - Universidade do Sul de Santa Catarina - 
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demonstram dados relativos à população menor de rua em São José. Segundo relatório 

publicado, do levantamento feito em 2000, sobre a procedência dos menores que vivem nas 

ruas do centro de São José, constatou-se que: 

• 49% procedem do Bairro Chico Mendes (Florianópolis); 

• 17% procedem do Morro do Avaí (São José); 

• 7% procedem do Monte Cristo (Florianópolis). 

 

Sendo que: 

• 29% apresentam a faixa etária de 0 a 11 anos, 

• 13% de 12 a 14 anos; 

•  13% 15 a 18 anos; 

• 6% acima de 19 anos.  

 

Destes, 

• 90% são de sexo masculino; 

• 10% do sexo feminino 

 

Sobre o grau de escolaridade 

 

• 13% estuda; 

• 29% não estuda 

• 58% não foi identificado.  

 

Sobre o vínculo familiar, 

• 58% apontam como existente; 

• 10% como esporádico; 

• 3% como inexistente.  

 

(fonte: Relatório Projeto Educação Social de Rua, Diário Catarinense, Domingo, 18 de 

fevereiro de 2001). 
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Esses estudos comprovam, em percentual, o alarmante aumento da população menor 

que acorre também, agora, aos centros urbanos de São José. Tal evidência requer das 

autoridades dos municípios envolvidos, a urgente vontade na adoção de políticas sociais mais 

adequadas e efetivas para a solução desta problemática. 

Segundo o estudo, há necessidade de implantação de programas de reforço escolar, 

articulados com os programas governamentais, ONG´s e a sociedade civil para vencer esta 

realidade e  implementar no local uma visão do valor da educação e da cultura como alguns 

dos meios indispensáveis para a reversão do quadro de marginalidade social.  

Afirmo ainda, a partir desta constatação a necessidade de uma educação não encarada 

simplesmente "como meio para dominar os padrões acadêmicos de escolarização ou 

profissionalizar-se", como defendia Paulo Freire, mas numa educação que estimulasse o povo 

a participar do seu processo de emersão na vida pública engajando-se no todo social (A. M. 

Freire apud GADOTTI, 1997).  

Friso que esses dados servem apenas como referência estatística e formal de uma 

realidade que já vem sendo observada e sentida há muito tempo. E foi a partir desta realidade 

sentida, que surgiu a proposta do Espaço Educativo, como uma iniciativa de membros da 

comunidade e de outras pessoas, ligados a um Centro Espírita (Casa Espírita Recanto de Luz) 

ali localizado, na perspectiva de criar um ponto educacional de referência para as crianças e 

adolescentes da comunidade, e que atendesse suas necessidades. A proposta foi a utilização 

comunitária do próprio espaço da Casa Espírita para esses fins.  

Geograficamente o Projeto Espaço Educativo está localizado exatamente na divisa 

entre os municípios de Florianópolis e São José. Atendendo, portanto, crianças e famílias 

pertencentes aos dois municípios. Esta característica de serviços desenvolvidos em área 

comum a dois municípios, historicamente tem penalizado pessoas e instituições por não 

saberem a qual poder público recorrer. Com a criação da Região Metropolitana da Grande 

Florianópolis, estão sendo vislumbradas soluções para este antigo problema. 

O "Espaço Educativo", localizado nos limites dos municípios de Florianópolis e São 

José, e abrange os bairros Chico Mendes, Procasa e Monte Cristo, constituindo estes um dos 

maiores bolsões de pobreza da região da grande Florianópolis e de Santa Catarina, onde as 

famílias, em sua grande maioria, vivem em situação de pobreza extrema.  
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Muito embora essas comunidades sejam dotadas de escolas, várias delas fisicamente 

bem equipadas, apesar da depredação, a realidade do ambiente dificulta sobremaneira o 

aprendizado e o que se vê são, de um lado, crianças e jovens desprovidos de interesse, de 

outro,  professores frustrados por não alcançarem os resultados mínimos desejados.  

Ademais, as crianças e adolescentes dessas comunidades, apresentam graves 

problemas relacionados à auto-estima, socialização, agressividade, envolvimento precoce com 

usuários de substâncias químicas e tráfico de drogas, vindo a adotar, por distorção de valores, 

esses elementos como modelos de vida, em prejuízo da formação de seu caráter e de seu 

futuro. 

A falta de investimentos efetivos na área educativa e social voltados para a criança e o 

adolescente tem culminado por afetar sobremaneira suas perspectivas de vida e oportunidades 

na sociedade, sendo crescente, na região, a marginalização dos jovens e adultos, o incremento 

do uso e tráfico de drogas, alcoolismo entre homens e mulheres, prostituição e a deterioração 

da família, gerando violências de toda ordem.  

É justamente a partir desta realidade, profundamente sentida na convivência com essas 

famílias, crianças e adolescentes, traduzida estatisticamente pelos números dos estudos que 

estão servindo de base, que motivou a idealização de um trabalho no seio desta comunidade, 

com a finalidade de criar, ali mesmo, um espaço, onde a criança e o adolescente possam 

encontrar acolhimento, carinho, aprendizagem, oportunidade de se expressar e novos 

paradigmas, e, ao mesmo tempo, evitando que recorram às ruas, ao centro da cidade, em 

busca de um preenchimento  para o vazio que a falta de perspectiva de vida traz. 

A partir desta constatação, um grupo de voluntários, profissionais provindos das mais 

variadas empresas e áreas de formação, com o apoio da Casa Espírita Recanto de Luz, decidiu 

engajar-se em um esforço em prol da educação e da cidadania, dentro da própria comunidade, 

realizando um projeto de responsabilidade social, viabilizado a partir da formação de 

parcerias com os Comitês de Cidadania, empresas e Prefeituras Municipais. 

Em termos de disponibilidade física, a Instituição dispõe de um espaço de 

aproximadamente 180 m2, locado, cujo pagamento se viabiliza pela contribuição dos 

trabalhadores e algumas empresas e fundações mantenedores. Possui atualmente, quatro salas 

vagas durante os dias úteis da semana, às quais decidiu dar uma ocupação que venha ao 

encontro das necessidades básicas da comunidade. 
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O "Projeto Espaço Educativo" visa a dar oportunidades às crianças, possibilitando 

atividades educativas, além de lanche e almoço diário, e de outras atividades recreativas 

realizadas por voluntários e por professores contratados via Prefeitura Municipal e entidades 

públicas e privadas, com vistas a oferecer outras opções e atrativos diferentes dos da rua.  

Com o passar do tempo e devido ao crescimento da atuação do espaço educativo e de 

outras atividades da abrangência do atendimento à comunidade e da própria ampliação do 

espaço educacional em música, a entidade sentiu a necessidade de reformular-se na qualidade 

de instituição, passando por uma reformulação estatutária e se assumindo como ONG 

(Organização Não Governamental) sob o nome de CEAFIS: Centro de Apoio à Formação 

Integral do Ser, atendendo mesmo a sua proposta de formação abrangente. 

Coloco aqui a definição do propósito do CEAFIS, que se encontra em seu estatuto: 

 
O Centro de Apoio à Formação Integral do Ser [...], é uma sociedade civil de interesse 
público de caráter científico, filosófico, religioso, filantrópico, educacional e cultural, sem 
finalidade lucrativa, que tem como missão promover a formação integral das 
potencialidades do Ser, visando o seu desenvolvimento natural, progressivo e harmonioso 
nas suas dimensões intelectuais, afetivas, espirituais, estéticas e físicas, base para uma real 
evolução individual e social (ESTATUTO CEAFIS, 2000, p. 1).  
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Descrição do Mapa da Localização do CEAFIS, e sua referência dentro das 

comunidades em que atua, em anexo: 
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2.2 -PROJETO "MÚSICA & CIDADANIA": 

A MÚSICA COM AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE 

 

O "Projeto Música & Cidadania" surgiu como proposta efetiva e com esta designação 

em outubro de 2000, a partir da necessidade da consolidação de um trabalho de base em 

educação musical na comunidade. A partir de 2001, teve como proposta, a ampliação de sua 

atuação, tanto no que tange ao número de horas dedicadas a ele dentro do espaço do CEAFIS, 

como no engajamento de outros profissionais da música que se envolveram na proposta e na 

filosofia do trabalho.  

Inicialmente, antes de minha entrada como trabalhadora no Espaço Educativo, havia 

uma atividade de música que era realizada através de um ‘coral’, na verdade um grupo de 

crianças que eram reunidas com o objetivo único de cantar. Este trabalho era coordenado por 

dois voluntários que faziam espontaneamente o trabalho, embora sem um plano efetivo de 

atuação educacional, pois não havia ninguém habilitado a trabalhar com o aspecto de 

educação musical. Este trabalho ou proposta de um ‘coral’, surgiu mesmo em função do 

grande interesse despertado pela música nas crianças da comunidade. A música, desde o 

princípio, foi identificada então como um ponto chamariz e um foco de identidade entre as 

crianças e os adolescentes dali. 

Quando entrei, em 1998, assumi o coral, e posteriormente continuei o trabalho de 

música sozinha, com ensaios semanais no espaço educativo. 

A proposta de educação musical, então se iniciou de maneira bastante informal, 

através de encontros com as crianças e os adolescentes do bairro que traziam seus 

instrumentos de percussão; cantávamos, tocávamos, conversávamos e refletíamos sobre 

música. E música, para o espanto de muitos, poderia ser um objeto de reflexão. De diversão 

também, sem dúvida. Mas poderia, além disso, e inclusive, ser pensada como conhecimento 

epistemologicamente construído, como identidade social e cultural, como objeto do saber, 

como objeto de manipulação, como objeto de prazer, como significado na vida e na formação 

de cada indivíduo, como objeto de poder de classe e exclusão social, como direito de todos os 

indivíduos de terem acesso ao seu conhecimento e prática. 

O Brasil, entretanto apresenta-se como um país extremamente excludente. Um país 

rico na prática musical informal, mas que possui uma educação musical formal extremamente 
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elitista e excludente. Um país onde o conhecimento musical formal é ainda reservado a 

poucos financeiramente privilegiados e "talentosos", e onde o ensino informal se encontra 

preconceituosamente, excluído e subestimado, dentro de um espectro de visão extremante 

limitada, preconceituosa e etnocêntrica. Um país onde a escola pública e as classes populares 

são privadas ao acesso e à prática deste conhecimento, considerado de pouca valia na 

formação dos indivíduos: conhecimento cultural supérfluo, estéril, sem "necessidade" para 

estes que precisam apenas do básico para sobreviver e produzirem, um país em que a cultura é 

ainda um privilégio. 

Posso afirmar que desde o princípio, o envolvimento do grupo com o trabalho foi 

bastante intenso. Os alunos traziam seus instrumentos de percussão e juntos criávamos 

arranjos com músicas sugeridas por mim e por eles, desde Tom Jobim, a Negritude Júnior 

(grupo de pagode). Posteriormente conseguimos, por empréstimo, alguns instrumentos 

musicais da prefeitura de São José. Assim, criamos um grupo de flauta doce, trabalhando com 

a flauta as músicas do repertório do coral, e posteriormente juntando o coral, a percussão e a 

flauta nos ensaios com o grupo todo, discutindo em grupo os arranjos das músicas. 

Como resultado dos ensaios vieram as apresentações no bairro, em outros pontos da 

cidade, em outras instituições espíritas e católicas que realizam trabalhos de base, em 

hospitais, e na universidade (momento muito especial para todos, pois nesta ocasião pude 

juntar meus alunos do bairro em que moro e de onde vim, com meus alunos da Faculdade de 

Música). 

Em agosto de 2000 os instrumentos foram pedidos e tomados de volta pela Secretaria 

de Educação e Cultura de São José, sob a alegação de que a professora responsável pelo 

Projeto (no caso eu) não tinha nenhum vínculo com a Prefeitura Municipal, portanto estes não 

poderiam estar "em minhas mãos" ou sob minha responsabilidade. Mesmo sob nossos pedidos 

e a alegação de que os instrumentos estavam sendo utilizados pelos alunos do grupo, não 

conseguimos os instrumentos de volta. Este acontecimento nos fez refletir sob os rumos que o 

trabalho deveria tomar, fazendo crescer também em nós a convicção da necessidade e da 

importância de uma verdadeira fundamentação e sistematização do Projeto de música, bem 

como da necessidade da busca de novas parcerias e recursos através da própria reestruturação 

de todo o Espaço Educativo realizado na Casa Espírita. Assim, percebemos que o trabalho 

deveria caminhar buscando cada vez maior autonomia, e a criação da ONG foi uma 
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conseqüência desta necessidade, e da necessidade da continuidade e ampliação do trabalho 

dentro da comunidade. 

Através de novas parcerias estamos conseguindo, aos poucos, adquirir novos 

instrumentos para o Projeto, além de verbas para este e para a instituição como um todo. 

As crianças e adolescentes são considerados como participantes ativos no processo 

deste trabalho. Procuramos assim, conscientizá-los do seu andamento e funcionamento. 

O engajamento de seus participantes fez com que ele tomasse novos rumos, se 

assumisse como proposta dentro do Espaço Educativo, com o apoio total da diretoria da Casa. 

Surgiu daí o "Projeto Música & Cidadania" como um desmembramento do Projeto Espaço 

Educativo, assumindo formas próprias. Hoje em dia, tenho a convicção que foi devido ao 

próprio crescimento do Projeto de Música que a instituição como um todo sentiu a 

necessidade da busca por sua caracterização como ONG. 

Este projeto caracteriza-se cada vez mais como um espaço de referência para as 

crianças e adolescentes participantes. Estes participam dos ensaios de coral uma vez por 

semana, juntamente com o grupo de percussão e o grupo de flautas, que tem outros encontros 

durante a semana.  

Durante as aulas, procuramos trabalhar o repertório que é sugerido por mim e pelo 

grupo, discutimos sobre as músicas do repertório, escutamos as gravações de algumas delas, 

dialogamos sobre um determinado arranjo, experimentamos os instrumentos, e finalmente 

elaboramos o arranjo final. Alguns encontros extras são realizados em minha casa, pois moro 

a três casas do Espaço Educativo e da Casa Espírita.  

O clima dos encontros geralmente é de muita informalidade, mas existe uma 

responsabilidade do grupo com relação a estes. Alguns dos integrantes já possuem uma 

história de participação no Projeto. Estão desde o princípio. Alguns hoje assumiram postos de 

monitores das oficinas de música, e todos colaboram de alguma forma com o trabalho, pois 

procuramos fazê-los sentir-se também responsáveis pelo Projeto. 

Um dos momentos em que se pôde perceber este engajamento, foi quando, este ano, 

durante uma apresentação, todos os alunos aguardavam já prontos para subirem ao palco, e 

devido a problemas de organização do evento no qual iríamos nos apresentar, tive que, às 

pressas, deslocar-me do local para providenciar aparelhagem de som adequada para a 

apresentação. Estava sozinha com o grupo; era o único adulto responsável. Reuni todos 
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rapidamente e pedi para que determinados componentes mais velhos (adolescentes) ficassem 

responsáveis pelo grupo cuidando dos pequenos e não deixando que esses dispersassem. Saí 

rapidamente e quando voltei todos estavam organizados como era de se esperar. 

Apresentamo-nos, recolhemos a aparelhagem e os maiores organizaram os menores para 

irmos para o ônibus. Uma das pessoas que participava do evento depois veio colocar-me sua 

impressão sobre o grupo: ficara impressionada com a organização deles. Com o cuidado que 

uns tinham para com os outros, e entre si. De os adolescentes maiores, tanto os meninos 

quanto as meninas, manterem o grupo coeso, de olharem uns pelos outros. Disse-lhe que 

realmente esta era uma característica do grupo. A solidariedade e a cooperação sempre foram 

colocadas como essenciais para que o grupo funcionasse. A responsabilidade pela existência 

do Projeto, por sua continuidade, se deveria também à colaboração de todos, de cada um do 

grupo. 

Acrescento que os componentes já apresentam uma característica em comum: a grande 

maioria é negra. Brancos são muito poucos. Além disso, os irmãos mais velhos, geralmente 

cuidam dos mais novos, o que é uma característica ou um dado sócio-cultural importante e 

que é devidamente aproveitado em momentos como o citado acima e nos cuidados entre si. 

Esta característica é reforçada de forma a abranger não só os laços consangüíneos mas todos 

os componentes do grupo.        

No ano de 2001 o Projeto mereceu destaque na Região, sendo contemplado com o 

apoio da Fundação Maurício Sirotsky Sobrinho através do programa ArteCidadania, 

promovido por essa instituição na Região Sul, com o intuito de auxiliar projetos sociais em 

arte e educação. O Projeto foi então selecionado juntamente com mais cinco: três da Grande 

Florianópolis e três do Rio Grande do Sul. Recebendo desde o princípio destaque por sua 

fundamentação e coerência de princípios e ação educacional efetiva em arte na própria  

comunidade. 

Hoje o projeto participa de uma capacitação à distancia promovido pelo Instituto 

Ayrton Senna juntamente, com mais trinta organizações não governamentais do Brasil inteiro 

que realizam trabalhos em arte e educação.   
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2.3 - DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROJETO MÚSICA & CIDADANIA 

 

As aulas do Projeto Música & Cidadania são realizadas durante a semana, nos 

períodos matutino, vespertino e noturno, intercaladas com as demais atividades educacionais 

do CEAFIS, e aos sábados. 

Os conteúdos abordados nas aulas e oficinas de Música do projeto, estão relacionados 

a conhecimentos relativos à área de Música em seus aspectos técnicos, teóricos, culturais,  

históricos e profissionalizantes. 

O Projeto Música & Cidadania caracteriza-se como um projeto em educação musical 

destinado a atender cerca de 100 crianças e adolescentes das comunidades de Chico Mendes, 

Monte Cristo e Procasa, através de atividades relacionadas ao conhecimento e prática musical, 

aliado à aquisição de habilidades relacionadas à confecção de instrumentos musicais. Ao todo, 

o projeto contempla as seguintes atividades:  

 

 

Musicalização 

Carga horária: um hora aula por semana (45 min) 

Recursos: instrumentos musicais variados 

Atividades: 

- Vivência musical através de exercícios que trabalhem aspectos relacionados ao 

conhecimento musical como: altura, timbre, intensidade e duração. Noção de tempo, 

espaço.  

- Sensibilização para a percepção das diferentes especificidades dos diferentes 

instrumentos, através da história e do contato com o instrumento. 

- Contato, escuta e percepção de diferentes estilos e culturas musicais (erudita, 

popular, folclórica, nacional, internacional). 

- Possibilidade de troca da experiência pessoal de cada participante, possibilitando um 

espaço para extravasamento e releitura da realidade  social e emocional. Esse 

trabalho conduzirá a um processo de expressão pessoal e utilização dos potenciais 

criativos, transcendência e criação coletiva. 
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Prática Coral 

Carga horária: uma hora aula por semana (60 min) 

Atividades: 

- Conhecimento da voz e seu estudo e desenvolvimento consciente  como um 

instrumento. 

- Contato com a leitura e escrita musical (pentagrama, escalas, leitura rítmica). 

- Discussão e formação de repertório. 

- Trabalhar a questão musical aliada ao movimento corporal. 

 

Percussão 

Carga horária: duas aulas por semana (120 min) 

Atividades: 

- Conhecimento técnico dos instrumentos de percussão: contextualização, origens, 

construção, materiais utilizados. 

- Técnicas de execução. 

- Ritmos, batidas, formas e toques, estilos diferenciados na percussão. 

- Desenvolvimento histórico dos instrumentos de percussão. 

- Formação de repertório. 

 

Oficina de construção de instrumentos musicais e formação de luthier 

Carga horária: duas aulas por semana (120 min) 

 

A oficina de “lutheria” está direcionada para um público alvo de adolescentes e 

jovens com vistas à confecção e conserto de instrumentos. Estão previstos dois cursos de dois 

meses de duração, com até 10 participantes cada. Além disso, também estão previstas 

especializações para alunos com bom desempenho. 

São abordadas aqui:  

- Técnicas de trabalho com madeira. 

- Técnicas de construção de instrumentos de cordas. 

- Ensino profissionalizante do ofício de “Luthier”, construtor de instrumentos 

musicais. 
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- Técnicas de construção de instrumentos musicais a partir de materiais alternativos, 

de baixo custo. 

- Aprendizado tendo o processo como base fundamental na construção do 

conhecimento.  

- Formação de monitores para a própria oficina. 

 

Oficina de Ceramofone/percussão (Construção e prática musical de teclados de percussão 

de cerâmica e diversos) 

Carga horária: duas aulas por semana (60 min) 

Atividades: 

- Técnicas de produção de instrumentos de teclado de percussão a partir de material 

alternativo. 

- Técnicas de execução. 

- Prática musical. 

- Composição e improvisação de músicas. 

 

Oficina de danças e ritmos do Brasil/percussão 

Carga horária: uma aula por semana de duas horas 

Recursos: espaço físico para a dança e instrumentos de percussão que acompanharão o 

processo do ensino da dança 

Atividades:   

- Mostrar os ritmos, a cultura e as danças brasileiras, acreditando no potencial de 

nossas raízes como forma de entretenimento e informação. 

- Trabalhar as influências étnicas, onde a presença africana é clara, principalmente 

nos ritmos e em certos movimentos de dança. Há também uma forte contribuição 

indígena, observada nos movimentos coreográficos.  

- Trabalhar no aspecto musical os instrumentos de percussão, que são predominantes: 

Ganzás, bombos, zabumbas, pandeiros, cuícas, atabaques são os mais encontrados 

nas descrições dos folcloristas, muitas vezes acompanhados de batidas de pés e 

palmas.  
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- No programa de ensino e ação estão relacionadas o trabalhar manifestações 

dançantes e rítmicas (com instrumentos de percussão) como: Maracatu, a Capoeira, 

o  Maculelê (bastões) , o Samba reggae - ritmo utilizado na música pop brasileira, os 

Ritmos nordestinos como o Coco, candomblé, ijexá e samba. 

 

 

Prática conjunto: 

Carga horária: uma vez por semana (120 min). 

Aqui, os educandos têm a oportunidade de aliar seus conhecimentos e habilidades 

desenvolvidos durante as aulas de instrumento, através do tocar em grupo o repertório 

estudado. Consiste no grande encontro de todas as atividades musicais. 
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2.4 - ESTRATÉGIA DE INTERVENÇÃO ADOTADA 

 

Todas as atividades estão relacionadas entre si, focadas em uma educação musical 

preocupada com a qualidade dos conteúdos musicais e com a formação do ser como um todo. 

Ou seja, uma educação musical que aborde princípios teóricos, técnicos e práticos da música, 

com vistas à formação de indivíduos capazes de estabelecer relações entre os conhecimentos 

musicais, suas potencialidades e o meio em que vivem, a partir de uma intervenção 

contextualizada dialógica e dinâmica. Partimos do principio de uma ‘educação para a vida’, 

não a encarando como um mero acúmulo de informações e habilidades práticas. 

Dentro da proposta do projeto Música & Cidadania apontamos a importância de 

referências que nos auxiliaram a nortear o Projeto como um todo. Neste sentido frisamos a 

inspiração nos quatro pilares da educação, apresentados no Relatório da UNESCO, da 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século 21, como colaboradores nos rumos do 

projeto. 

 

Aprender a Conhecer: ressaltamos a responsabilidade e a necessidade de uma educação 

musical que se preocupe, sim, com o conteúdo a ser trabalhado, mas que acima de tudo 

inspire nos educandos o gosto pelo conhecer, pela curiosidade, pela indagação e crítica, 

levando-os a uma postura investigativa, ao hábito do desafio ao raciocínio e à expressão das 

idéias. Hábitos esses que devem se tornar uma prática constante ao longo de sua vida. 

 

Aprender da fazer:  devemos ter a clareza  de que o fazer extrapola a simples aquisição de 

habilidades práticas e teóricas ou formação profissional na área da música. Uma educação 

musical coerente não deve apenas formar pessoas competentes em suas habilidades musicais, 

instrumentais, artísticas. Deve também auxiliar na formação de seres capazes de interagir na 

sociedade, que possam agir de maneira cooperativa, criativa e atuante na comunidade, nos 

mais diversos setores da vida. 

 

Aprender a conviver: vivemos num mundo de relações, em um trabalho de educação musical 

essas relações e a oportunidade para a convivência em grupo estão sempre muito presentes. O 
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desafio para uma proposta em educação musical, principalmente num contexto comunitário é 

saber aproveitar as oportunidades de convivência de seus educandos para que o grupo ensaie 

o convívio na diversidade, os princípios democráticos, a resolução de conflitos, em suma: o 

exercício da cidadania. O Projeto Música & Cidadania, como o próprio nome refere, busca 

trabalhar essas questões nos momentos educacionais, pois acima de tudo acredita na educação 

como um ato integral, onde os valores trazidos não devem ser desconsiderados, correndo o 

risco se assim o forem, deste tonar-se apenas mais uma intervenção periférica, assistencialista 

e não educacional. 

 

Aprender a ser: aqui se coloca a necessidade da assunção de si mesmo. A educação deve 

levar o ser humano à sua própria independência, à busca de sua identidade, ao uso de sua 

criatividade, à formação de seres de decisão. Uma educação musical, verdadeiramente 

engajada com este ideal, possui a clareza da importância dos momentos educacionais como 

oportunidades fomentadoras do exercício da escolha crítica, do desenvolvimento estético e 

intelectual, e das oportunidades da expressão da criatividade, experimentação e de descoberta 

de seus próprios potenciais individuais. 

 

Proporcionar outras vivências e referenciais na vida das crianças e adolescentes da 

comunidade através da música, são bases essenciais do projeto. Partindo do princípio de que 

todos estamos em freqüente contato com a música em nossas vidas, através do rádio, dos 

discos, da TV, mas que este contato não é o suficiente para garantir o domínio do 

conhecimento musical para qualquer indivíduo, sendo que estes têm o direito de extrapolar o 

seu universo cultural musical, conhecer outras realidades sonoras e musicais, e desenvolver 

uma visão e audição crítica e estética do mundo sonoro no qual estão inseridas, fazendo 

conscientemente suas próprias escolhas. 

Acima de tudo, o Projeto Música & Cidadania é encarado como um processo 

educativo de inclusão e de respeito às crianças e adolescentes das classes populares, 

procurando incentivá-los a assumirem uma atitude consciente de seu papel como seres sociais 

e construtores e produtores de cultura, contribuindo com a implementação de uma visão de 

educação como propulsora na formação integral do ser e de sua cidadania, visando seu 
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desenvolvimento natural progressivo e harmonioso, nas suas dimensões estéticas, culturais, 

intelectuais, espirituais, afetivas, físicas e sociais. 

Enumeramos aqui alguns objetivos específicos do projeto, que não são estanques em 

si, pois estão constantemente sendo revistos, refletidos e rediscutidos no processo: 

• Democratizar o acesso ao conhecimento musical, encarando-o como um conhecimento 

epistemologicamente construído pela humanidade, sendo um direito de todo cidadão 

independente de sua origem ou classe social poder acessá-lo. 

• Propiciar oportunidades para o desenvolvimento de habilidades ligadas à música e à 

arte de maneira geral. 

• Ampliar as possibilidades culturais do educando através do contato com culturas 

musicais variadas e locais de produção e execução artística: Teatros, Centros 

Culturais, Auditórios, Salas de Concerto, Universidades. 

• Trocar a ociosidade e o hábito de permanência nas ruas, que conduz a práticas  e 

comportamentos indesejáveis, por uma ocupação que leve à melhoria da qualidade de 

vida  e estimule a adoção de hábitos saudáveis e edificantes. 

• Desenvolver atividades que proporcionem trabalhar com questões ligadas à 

sociabilidade e auto-estima individual e do grupo. 

• Acompanhar o desenvolvimento escolar, mediante visitas às famílias e o 

estabelecimento de parcerias efetivas com os colégios de origem, para obtenção de 

informações quanto ao absenteísmo, nível de participação e progresso. 

• Contribuir para a mudança de uma postura de mendicância baseada no 

assistencialismo, para um comportamento cooperativo, consciente, crítico e de 

compromisso e responsabilidade na construção do  futuro pessoal e comunitário. 

• Oportunizar referências positivas que estimulem a perseverança na busca da 

concretização de seus ideais. 

 

O trabalho como um todo está passando no momento por uma série de reavaliações e 

rediscutindo suas ações, está revendo a questão do trabalho voluntário, e avaliou, em 

assembléia geral, a necessidade da remuneração dos profissionais atuantes nas oficinas de 

música. A partir desta resolução, o projeto atualmente busca por parcerias no setor público e 

privado para a efetiva realização deste propósito de remuneração dos profissionais atuantes 
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nas oficinas de música, além do investimento no material necessário que viabilize cada vez 

mais o projeto como um todo, e sua execução. 

Atualmente contamos com a atuação de cinco educadores no Projeto de Música, 

responsáveis pelas oficinas de música, todos remunerados através de convênios com 

instituições parceiras. 

Este apanhado sobre o trabalho visa contextualizá-lo de maneira muito geral, e talvez 

não possa dar uma idéia do todo abrangente de sua atuação dentro da comunidade, e da 

importância na formação das crianças e adolescentes daquele contexto. Um trabalho realizado 

com muitas dificuldades, mas sem dúvida com resultados. Não resultados numéricos ou 

palpáveis e estatísticos, tão ao gosto do pensamento utilitarista e econômico vigente, pois nem 

são estes que o Projeto busca. Os resultados que buscamos e esperamos através deste trabalho 

constituem-se naqueles observados na cotidianidade dos seus participantes, nas decisões e 

escolhas que fazem diariamente em suas vidas, como fruto de sua própria assunção como 

seres de decisão, pois "uma das tarefas mais importantes da prática educativa-crítica é 

proporcionar as condições em que os educandos em suas relações uns com os outros e todos 

com o professor ou professora, ensaiam a experiência profunda de assumir-se" (FREIRE, 

2000, p. 46). 

Procuramos encarar o Projeto Música & Cidadania como um projeto acima de tudo 

educacional, mas numa visão abrangente, como já foi colocado. Trabalhando o conteúdo 

musical, mas não como algo a priori ou desvinculado das questões sociais, do contexto do 

bairro, do país e mesmo do mundo. Não acreditando em um conhecimento musical 

desvinculado e alheio à sociedade. Acreditando na música e no conteúdo musical também 

como objeto de reflexão, e não como um dado isolado em si. 

São reflexões como essa que permeiam todo o Projeto Música & Cidadania. Este 

constitui-se em um pequeno esforço localizado. Não representa talvez um número 

significativo em nossa sociedade, mas acima de tudo procura ser um ato de ação e reflexão em 

torno de educação musical e cidadania em um contexto, e que embora localizado pretende ser 

abrangente em sua pequenez. 

 

O Projeto passa por constante avaliação e reavaliação. O seu crescimento dentro do 

Espaço Educativo, sua autonomia como proposta e a ampliação gradativa de sua atuação, 
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fazem com que ele se redimensione e se reveja como proposta educacional, procurando 

caminhos cada vez mais eficazes de atuação dentro do seu contexto de trabalho. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 - OPÇÃO METODOLÓGICA DE PESQUISA: 

Refletindo sobre o Projeto Música & Cidadania 

 

 
Ensinar exige pesquisa... não há ensino sem pesquisa e 
pesquisa sem ensino. Esses que-fazeres se encontram um 
no corpo do outro. Enquanto ensino, continuo buscando, 
reprocurando. Ensino porque busco, porque indaguei, 
porque indago e me indago. Pesquiso para constatar, 
constatando, intervenho, intervindo, educo. Pesquiso para 
conhecer o que ainda não conheço e comunicar ou 
anunciar a novidade (FREIRE, 2000, p. 32). 

 

 

O investimento na área de educação musical, bem como a necessidade crescente da 

atuação de outros profissionais e a ampliação do tempo dedicado ao Projeto Música & 

Cidadania naquele espaço fez com que o próprio Projeto procurasse se reestruturar, buscando 

propostas cada vez mais efetivas na sua área de atuação, através de uma avaliação séria e 

participativa desta atuação no contexto ao qual está inserido. Uma avaliação que se dê em e 

no conjunto dos envolvidos no processo: alunos, professores, comunidade, direção do espaço, 

funcionários, voluntários.  

Isso levou a uma proposta de investigação que contemplasse a possibilidade de uma 

efetiva avaliação e reflexão em conjunto, e que a partir desta, estabelecesse ações e 

planejamentos educacionais cada vez mais adequados ao desenvolvimento de uma educação 

musical no contexto ao qual se insere, estabelecendo assim uma perspectiva de pesquisa onde 

o ensinar, o aprender e o pesquisar "lidam com esses dois momentos do ciclo gnosiológico: o 

que se ensina e se aprende, o conhecimento já existente e o em que se trabalha a produção do 

conhecimento ainda não existente. A dodiscência - docência-discência - e a pesquisa, 

indicotomizáveis, são assim práticas requeridas por estes momentos do ciclo gnosiológico" 

(op.cit, p. 31). 

Nesta perspectiva, atentamos para o fato de que o ensinar exige reflexão crítica sobre a 

prática, onde a prática docente crítica, que implica o pensar certo, envolve o movimento 

dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer, e onde "o pensar certo que supera o 

ingênuo tem que ser produzido pelo próprio aprendiz em comunhão com o professor 

formador" (op.cit, p. 43). 
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Assim, a necessidade de uma avaliação crítica sobre a proposta e a prática de educação 

musical que estávamos e estamos realizando se fez e se faz uma necessidade e uma 

preocupação premente no atual estágio de atuação do projeto Música & Cidadania. Um 

momento de reflexão e de avaliação de sua atuação, numa busca e tentativa de melhorar sua 

prática, seus meios de atuação, e do que efetivamente o projeto já constatou na formação dos 

indivíduos envolvidos nesta prática educativa de música. “Por isso é que, na formação 

permanente dos professores, o momento fundamental é o da reflexão crítica sobre a prática. É 

pensando criticamente a prática de hoje ou de ontem que se pode melhorar a próxima prática” 

(op.cit, p.44). 

Portanto, minha opção metodológica deu-se no sentido da investigação-ação. Numa 

perspectiva de reflexão sobre o trabalho que está sendo desenvolvido, de uma sistematização 

de suas idéias com fins a uma melhora de sua práxis. 
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3.1 - PREOCUPAÇÃO ACERCA DA CONCEPÇÃO DE PESQUISA: A 

INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 

 

 
Fala-se hoje, com insistência, no professor pesquisador. No 
meu entender, o que há de pesquisador no professor não é 
uma qualidade ou uma forma de ser ou de atuar que se 
acrescente à de ensinar. Faz parte da natureza da prática 
docente a indagação, a busca, a pesquisa. O de que se precisa 
é que, em sua formação permanente, o professor se perceba e 
se assuma, porque professor, como pesquisador (FREIRE, 
2000, p. 32). 

 

 

Trabalhar com uma concepção de investigação que contemplasse um total 

envolvimento do investigador-pesquisador e professor atuante no contexto e com os 

indivíduos da investigação, numa perspectiva de produção coletiva do conhecimento, fez-me 

optar pela investigação-ação educacional e também por essa se adequar melhor à perspectiva 

de pesquisa, aos meus interesses como professor investigador e aos interesses do coletivo. 

Para melhor fundamentar esta opção, inicialmente procurei fazer um breve apanhado, 

colocando a visão em forma de resumo sobre a concepção de Investigação-ação, segundo 

alguns autores, baseado no texto de M.ª Celina da Silva Crema: "Modalidades de pesquisa 

participantes". 

Autores como Gajardo (1984) defendem uma íntima relação entre pesquisas de cunho 

participativo e classes populares 

 
Gajardo (1984) diz que pesquisa participante na forma de estilos alternativos de trabalhos, 
principalmente nos setores populares, caracteriza-se ou como métodos de Ação, 
Instrumento de aprendizagem coletiva, Transformação do povo; ou como método geral de 
construção do conhecimento ou simples formas coletivas de planejamento local CREMA, 
M.C.[ S.l.: s.n.], [1992]-texto digitado. 

 

 

Na década de 70 a "investigação-ação" assumiu duas vertentes, a Sociológica, e a 

Educativa.Vamos nos deter sobre a EDUCATIVA: 

 
Educativa: segundo aspecto constitutivo da investigação-ação. Parte da investigação 
temática proposta como momento inicial do método Paulo Freire, também desenvolvido 
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por João Bosco Pinto. Essa vertente se funda no conceito de educação libertadora cuja 
preocupação é colocar o homem oprimido tradicionalmente concebido como objeto da 
educação, no centro do processo educativo. Situado numa perspectiva de classe social, 
torna-se o objetivo do processo educativo: a transformação da estrutura social percebida 
como capital e dependente. Essas propostas não se propunham explicitamente a 
compromissos político-partidários (op.cit, s.n.). 

 

 

Aqui fica clara a inspiração da Investigação-ação no pensamento de Paulo Freire, 

principalmente a partir da Pedagogia do Oprimido (1971), e de seu comprometimento com 

uma educação conscientizadora, libertária e dialógica, centrada nas classes populares, e no 

processo de transformação da estrutura social, mas não necessariamente de cunho político 

partidário.  

Thiollent (1982), coloca outras questões afins a essa modalidade de pesquisa na 

resolução de problemas coletivos e ligados à ação em torno de objetivos específicos de grupos 

coletivos populares rurais e urbanos. Define Pesquisa-ação como: 

 
[...] modalidade de pesquisa participante centrada no agir, sendo os grupos investigados 
mobilizados em torno de objetivos específicos e suas propostas apresentam-se em 
conformidade com as conjunturas. Volta-se para a tomada de decisão e acompanhamento 
da ação formulada, possuindo uma pluralidade de objetivos no campo da comunicação, 
organização e educação, não necessariamente emancipatórios, mas voltados para resolver 
problemas coletivos através de aprendizagem conjunta - pesquisadores e grupos 
interessados [...] (op.cit, s.n.). 

 

Além disso, frisa que, na América Latina, a tendência da Pesquisa-ação é a de se 

apresentar como uma visão emancipatória e direcionada geralmente a projetos em educação 

popular e comunicação social aplicados em meios rurais e urbanos. 

Barquera (op.cit, s.n.) distingue "Investigação-ação" pelo seu comprometimento ativo 

com a realidade social investigada, numa perspectiva de melhoria de uma situação, 

procurando conhecer a realidade social e tomando parte ativa e comprometida nos processos 

sociais. E enfatiza a ação: 

- A investigação-ação se encontra ligada a algum tipo de ação, e através de 

observações e avaliações adequadas a esta ação, vai oferecendo elementos necessários para 

conhecimento dos fenômenos. 

- Esta tem como objetivo sempre melhorar a qualidade da ação, e para isso adequa-se à 

ação como modo de enriquecê-lo, sendo a própria ação o objetivo mais importante.  
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- Esta ação deve ser transformadora, sendo o sujeito da ação o trabalhador social e 

todo o povo engajado. O centro da investigação-ação é a própria ação. 

 

Para Schutter (1980), a investigação-ação caracteriza-se por estar voltada para uma 

produção de conhecimento com vistas à modificação intencional da realidade, e onde a idéia 

central é a conscientização (op.cit, s.n.). 

Já no Simpósio de Cartagena, frisou-se a importância da investigação-ação como um 

poderoso instrumento de conscientização e de libertação do potencial criador, onde foi tirado 

que: 

 
O Método de Investigação Participativa envolve seus beneficitários num processo de 
investigação, educação-aprendizagem e ação. É visto como método educacional e um 
poderoso instrumento de conscientização... onde o investigador profissional é sobretudo um 
acesso metodológico, uma vez que tem como objetivo a libertação do potencial criador e a 
mobilização de recursos humanos para a solução dos problemas sociais e transformação da 
realidade (op.cit, s.n.). 

  

Crema (op.cit) utiliza os termos: investigação-ação e pesquisa-ação/participante como 

similares1, e os conceitua como estilos participativos de pesquisa dentro de uma orientação 

metodológica adaptada às especificidades do campo social, articulada dentro de uma proposta 

de ação e visão ampla, e de interação social e organizacional, sendo uma linha de pesquisa 

associada a formas variadas de ação coletiva, que caracterizam-se: 

  

- Pela resolução de problemas, com objetivos de transformação. 

- Pela obtenção, produção e apropriação conjunta de pesquisadores e grupos 

interessados, onde a ciência e o trabalho científico buscam distinguir ciência popular e ciência 

dominante. 

- Pela mobilização de grupos e organizações para a transformação da realidade social 

ou para o desenvolvimento de ações que redundem em benefício coletivo. 

- Pela promoção da produção coletiva de conhecimento e sua utilização. 

- Pela mudança social para solução de problemas. 

                                                 
1 Optei pela padronização e utilização do termo ‘investigação-ação’ em meu trabalho, sendo esta opção 
explicada no próximo capítulo. 
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- Por ser um processo integrativo que diagnostica, planeja, recomenda e implanta 

programas para a solução do problema por um conjunto de pessoas envolvidas no processo. 

- Pela intervenção através do reconhecimento, ou da investigação. 

- Por uma articulação entre investigação/explicação dentro de uma rede de 

comunicação sócio política. 

 

Para Crema, em síntese: 

 
Pesquisa-ação ou Investigação-ação ou Pesquisa-participante, de acordo com o autor que se 
estude, é vista diferentemente. No entanto, no que concerne à sua essência, estrutura e 
natureza, são unânimes em afirmar que representa uma modalidade prática de pesquisa que 
busca dialeticamente, criar o conhecimento, de forma coletiva, através da ação-
investigação. Não tem uma estrutura rigorosa, sendo que seu modo de fazer vai se 
definindo no fazer-se em que pesquisador  e população representam os sujeitos da pesquisa 
e teoria e prática se relacionam num processo contextualizado, histórico, dinâmico, 
dialético M.C.[ S.l.: s.n.], [1992]-texto digitado. 
 

 

Desta forma, podemos observar o caráter de ação integrada ao contexto e ao grupo, de 

caráter transformador, de uma ação social engajada com o objeto da pesquisa ou investigação. 

Na investigação-ação torna-se claro o envolvimento do investigador-pesquisador e da 

população da pesquisa, numa interação que tem como objetivo uma ação e transformação 

coletiva que se configura através da produção coletiva do conhecimento. 
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3.2 - INVESTIGAÇÃO-AÇÃO 

(pesquisa ou investigação?) 

 

Optei por usar o termo investigação-ação como o mais adequado para designar minha 

opção metodológica de ação, apoiada na concepção de autores como Chelotti e de Bastos, que 

diferenciam pesquisa e investigação educativas, onde, segundo eles, investigação implica 

movimento, pesquisa pode estar determinada por ser estática. 

Nesta perspectiva, para Chelotti (1999, p.12) esses conceitos de pesquisa versus 

investigação e pesquisador versus investigador se apresentam de forma bastante similar, 

porém deve-se notar que pesquisa se relaciona com algo estático ao passo que investigação 

com movimento. Estático é o que não possui movimento, é imóvel, e movimento diz respeito 

à atividade, agitação, deslocamento, animação, mudança de situação física de um corpo, 

mudança de lugar. Portanto, a pesquisa é estática, por apenas ser uma forma de estudo 

sistemático de um dado objeto para a aquisição de um determinado conhecimento, que 

propicia a solução de problemas teóricos e práticos quando situados no contexto do dia-a-dia 

do homem. E a investigação é dinâmica, por possuir movimento, considerando-se que 

pressupõe transformações, no caso, dos processos educacionais. 

Chelotti (op.cit, p.12) diferencia as duas atividades, investigação e pesquisa, na figura 

de dois agentes específicos: o educador ativo na figura do investigador que requer ações 

participantes e transformadoras a partir de suas observações e vivências, compreensões e 

apreensões; e o educador estático no papel do pesquisador, no de compreender e resolver 

problemas e dúvidas através da utilização de procedimentos científicos. 

Entende-se então que, a investigação-ação preocupa-se com o cotidiano, possibilitando 

um maior envolvimento entre os sujeitos e destes com a realidade estudada. Essa 

característica sua, concebe um teor não estático, mas dinâmico e ativo à investigação. 

 
Assim, podemos dizer que a pesquisa, na expressão Pesquisa-ação, pode conceber um teor 
estático desta, quando comparada com a investigação-ação. Pois não está explicito que o 
investigador deve estar envolvido em todos os processos/andamento da investigação, e os 
sujeitos só são informados sobre o que acontece não havendo envolvimento/participação 
destes no processo, bem como nas transformações da realidade investigada, quando 
ocorrem. Então, a diferença entre Pesquisa-ação e investigação-ação localiza-se nos 
procedimentos e na forma com que concebemos a pesquisa, seus sujeitos e objetos de 
estudo (DE BASTOS, 2000, p. 2). 
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A escolha dessa concepção de investigação-ação fundamenta-se em alguns autores que 

defendem sua abrangência e aplicabilidade em alguns contextos, principalmente ligados a 

intervenções em classes populares, e de educadores em seus contextos educacionais de 

atuação, onde o envolvimento do professor-investigador é primordial e extremamente 

importante no processo: 

 
Em se tratando de investigação-ação, podemos situá-la como participativa dos 
acontecimentos e situações sociais, no caso, escolares. Isto porque ela possui como 
preocupação maior compreender com profundidade os problemas e as situações práticas 
cotidianas, envolvendo os sujeitos na construção de alternativas para o que foi detectado 
(CHELOTTI, 1999, p.12). 

 

 

Chelotti ainda afirma que a investigação-ação tem a preocupação de considerar 

também o cotidiano da realidade a ser investigada, possibilitando o envolvimento mais efetivo 

dos sujeitos desta realidade. Desta forma, tende a considerar tanto o fator da objetividade 

quanto o da subjetividade na pesquisa, apreendidas nas visões de mundo destes sujeitos onde 

o processo dialógico é colocado como fundamental na compreensão e ação democrática 

dentro do contexto da ação. 

 
Neste sentido, a investigação-ação trabalha com os sujeitos abordando e valorizando a sua 
participação em todos os passos desta, onde as informações são colocadas e participadas por 
todos desde o início do processo de forma dialógica. Desta forma, o diálogo é um dos 
procedimentos mais importantes empregados pela investigação-ação, pois, além de evitar 
posturas constrangedoras entre investigadores, possibilita a discussão e escolha dos meios 
propícios para a ação conjunta (op.cit, p. 12). 

 

 

Para Elliott (1978) a investigação-ação pode ser descrita  principalmente como uma 

ação diagnóstica, sendo um instrumento para os professores, aplicada com objetivos de uma 

uma análise direta do contexto em que está acontecendo a prática educacional como: 

..."Reflexão relacionada a diagnóstico (...). Isto torna claro que julgamentos, na investigação-

ação, são diagnósticos, mais do que prescritivos para a ação, uma vez que julgamentos 

prescritivos, quando feitos reflexivamente, emergem da deliberação prática" (ELLIOTT, 

1978, p.335-7)  
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A investigação-ação tem seus interesses nos problemas práticos cotidianos experenciados 
pelos professores, mais do que em "problemas teóricos" definidos por investigadores puros 
dentro de uma disciplina do conhecimento. Ela pode ser desenvolvida pelos próprios 
professores, ou por alguém por eles encarregado de desenvolvê-la para eles (op.cit, p. 335-
7). 

 

 

Segundo De Bastos, podemos encarar a investigação-ação educacional como uma 

alternativa concreta para reviver formas democráticas, dialógicas e reflexões nos espaços de 

educação, que, devido ao impacto do positivismo, tem sido relegadas à marginalidade na 

comunidade acadêmica: 

 
 A investigação-ação nas escolas deveria estar produzindo um profundo movimento nos 
âmbitos do currículo e da investigação didática, visto estar vinculada com a busca de uma 
compreensão mais coerente da natureza da teoria e da prática educativa. Portanto, 
fundamental na formação dos professores (DE BASTOS, 2000, p.). 
 

 

Chelotti ressalta que este processo de investigação deveria ser uma prática constante 

entre os profissionais atuantes do ensino em todas as modalidades e patamares educacionais, e 

não uma prática restrita aos meios acadêmicos e à pós-graduação. E aponta que a trilogia 

"ensino, pesquisa e extensão" deveriam ser ampliadas: 

 
O processo educacional deveria estar direcionado tanto para o ato de aprender a aprender, 
assim como para o de ensinar a ensinar - investigar ativamente o processo - 
construindo/reconstruindo a partir da realidade existente. Esse processo de produção não 
poderia estar centrado somente na pós-graduação mas sim em todos os patamares 
educacionais (CHELOTTI, 1999, p.13). 

 

Nesta perspectiva, De Bastos aponta para a importância do movimento da investigação 

para a capacitação profissional dos educadores atuantes e dos educandos no seu processo, 

construindo conhecimentos científicos em sua própria prática, através de questionamentos, 

validação ou reencaminhamentos desta: 

 
[...] configura-se como um possível fio condutor para a capacitação profissional, nos 
programas institucionalizados de pós-graduação. Primeiro porque dá visibilidade ao fazer 
educativo enquanto prática sistemática, permitindo que o profissional da educação 
mantenha "sob controle" os direcionamentos intencionais de seu fazer. Segundo, porque 
permite um rastreamento ou escrutínio da experiência de escolarização, tanto por parte dos 
profissionais da educação, que estão "prontos" no sentido acabado, ao terminarem cursos de 
graduação, como por parte dos educandos que terão oportunidade de auto-refletir 
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sistematicamente sobre a própria trajetória educacional, da educação infantil ao ensino 
superior (op.cit, p. 13). 

 

 

Além disso, frisa que esta se constitui uma maneira, ou oportunidade "contextualizada 

historicamente", de se lutar e se requerer firmemente uma educação pública, gratuita e de 

qualidade, através do exercício crítico e ativo de cidadania, no contexto de processo 

investigativo crítico e ativo. 

Elliott (1978) aponta para algumas características da investigação-ação nas escolas, 

sua aplicabilidade como instrumento diagnóstico e de reflexão do educador dentro de sua 

própria prática: 

 

1) a investigação-ação nas escolas investiga as ações humanas e situações sociais as quais são 

experenciadas por professores como: 

a) inaceitáveis em alguns aspectos (problemáticas); 

b) suscetíveis de mudanças (contingentes); 

c) requerendo uma resposta prática (prescritivas). 

 

Elliott ainda aponta tópicos importantes que devem ser observados dentro de um 

contexto de investigação-ação: 

1 - o aprofundamento da compreensão diagnóstica que o professor tem de sua 

realidade ou, de seu problema, e de sua atitude exploratória diante da situação que 

deve investigar; 

2 - a importância da suspensão temporária de uma ação usada para a modificação da 

realidade, até que uma compreensão mais profunda do problema prático seja atingida; 

3 - a explicação do evento, "do que está acontecendo" deve ser contada como uma 

"história" do evento, eventos os quais "andam juntos", por que eles dependem uns dos 

outros para ocorrerem. 

 
Esta "história" é chamada algumas vezes de estudo de caso. O modo de explicação no 
estudo de caso é mais naturalístico do que formalístico. As relações são "iluminadas" pela 
descrição completa ao invés de enunciados formais de leis causais e correlações estatísticas. 
O estudo de caso fornece uma teoria da situação, mas ele é uma teoria naturalística 
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incorporada na forma narrativa, ao invés de uma teoria formal enunciada de forma 
proposicional (ELLIOTT, 1978, p. 335-7). 

 

4 - Interpretar "o que está acontecendo" a partir do ponto de vista dos agentes da 

situação: alunos, professores, etc. 

5 - A partir do ponto de vista dos participantes, descrever e explicar " o que está 

acontecendo" na linguagem usada por eles, a linguagem do senso comum, usada pelas 

pessoas para descrever e explicar situações sociais e ações humanas da vida cotidiana; 

a partir deste posicionamento, a investigação-ação só poderá ser validada num diálogo 

sem constrangimentos com os mesmos. 

6 - Uma vez que a investigação-ação envolve diálogo sem constrangimento entre 

"investigador" (se ele for alguém de fora ou professor investigador) e participantes, 

deve haver um fluxo livre de informações entre eles (op.cit, p. 335-7). 

 

Nesta concepção, Elliott aponta que a compreensão do problema prático não dita uma 

resposta específica ou ação apropriada, mas esta ação pode ser fundamentada a partir da 

compreensão. 

Para Elliott, a entrevista, a ação dialógica e observação participativa são pontos 

fundamentais na investigação-ação, onde questões relativas ao significados subjetivos devem 

ser consideradas segundo transações humanas, e não como simples processos naturais sujeitos 

às leis da ciência natural: “O que está acontecendo" é tornado inteligível por referência aos 

significados subjetivos dados pelos participantes. Por isso, a entrevista e a observação 

participada são importantes ferramentas de investigação num contexto de investigação-

ação”(op.cit, p. 337). 

Os fatos achados através dos diálogos fazem parte ativa do relatório de investigação. 

Estes são importantes instrumentos de validação do trabalho investigativo, e devem manter 

sua originalidade na linguagem genuína, e não transformados para a linguagem abstrata: 

 
[...] os achados da investigação-ação podem ser validados pelo diálogo com os 
participantes. Um relatório de investigação colocado na linguagem de disciplinas abstratas 
nunca será um produto genuíno da investigação-ação. (...) Achados do diálogo com os 
participantes sobre as interpretações e explicações que emergem da investigação podem ser 
uma parte integral de qualquer relatório de investigação-ação (op. cit, p. 337). 
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Deve-se, a partir desses achados, procurar compreender e refletir sobre os dados 

colocados pelos sujeitos da investigação, acerca do que o sujeito: 

 

(a) compreende e acredita de sua situação; 

(b) tem como intenções e objetivos; 

(c) escolhe e decide; 

(d) compreende de certas normas, princípios e valores em diagnóstico, 

estabelecendo metas e escolhendo cursos de ação. 

(op. cit., p. 337) 

 

A investigação deve estar pautada pela confiança mútua entre os participantes deste 

processo, pela confiança, ética, e fidelidade, que garantirão a todos o acesso aos dados e 

achados, e ao que está acontecendo. 

 
Os participantes devem ter livre acesso aos dados, interpretações, achados etc. do 
investigador, e o mesmo deve ter livre acesso a "o que está acontecendo" e das 
interpretações e achados disso. Por isto a investigação-ação não pode ser conduzida 
propriamente na ausência de confiança estabelecida pela fidelidade a uma rede ética 
mutuamente pactuada, a qual governa coleta e divulgação de dados (op.cit, p. 335-7).  

 
 

Chelotti ressalta que, mais que uma forma de pesquisa, a investigação-ação é um 

poderoso instrumento de análise e ação transformadora das práticas educacionais dos 

educadores atuantes em suas realidades específicas. O fazer educativo deve ser entendido 

como um processo "dinâmico" e "integrador", caracterizando-o como atividade de ensino, 

investigação e extensão e não apenas, ou majoritariamente, de ensino. Isso implicará aulas 

guiadas pelos resultados da investigação, no próprio processo cotidiano da educação, o que 

forçosamente, deve ter significância tanto para alunos quanto para professores. 

 
Com este panorama educacional esboçado, a prática educacional será caracterizada como 
agir comunicativo e colaborativo. Isto requer o diálogo entre os sujeitos educativos, em 
torno do seu quefazer cotidiano, que poderá gerar uma cultura educativa, simultaneamente, 
de investigação e ação educacional no ambiente escolar. Ao invés de apenas ler a leitura do 
outro, que distante, não apenas dos seus interesses mais imediatos e de suas vivências 
cotidianas, poderá escrever sua história, em colaboração com seus pares, compartilhando 
visões de mundo e práticas sócio-educacionais. Desta forma, processualmente, poderá ir 
incorporando o princípio educativo de que investigação e ação educativa precisam ocorrer 
no mesmo plano do processo educacional, propriamente dito (CHELOTTI, 1999, p.). 
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A partir desta conscientização e convivência com a realidade concreta, Chelotti afirma 

que o educador pode tornar-se um "intérprete" ou "autor" de políticas públicas educacionais, 

como um membro participante e consciente do movimento social ao qual está inserido. 

 
Assim, para nós, não tem sentido ou significado, discutir investigação educacional, sobre o 
prisma metodológico ou epistemológico. É fundamental para o projeto de sociedade, de 
humanidade, de educação, que esta discussão incorpore seus sujeitos (profissionais da 
educação), seus quefazeres profissionais (investigações ativas educacionais) e sua forma de 
organização social (movimentos sociais da sociedade civil). Resumindo, trata-se de assumir 
a constitucionalidade da tarefa educacional-universitária que indissocia ensino (ação), 
pesquisa (para nós investigação) e extensão (movimento social) de fato" (op.cit, p.). 

 

Assim, nesta perspectiva, o trabalho em educação deve ser encarado como a serviço da 

comunidade, devendo os educadores ter consciência da importância de resgatar, explorar e 

perceber a força do contexto social em que seus alunos  estão inseridos, sejam estes de ordem 

política, econômica, ou cultural. 

 
O trabalho dentro de uma perspectiva onde tanto os alunos como os profissionais da 
educação são sujeitos de um processo de construção tem como objetivo suas 
transformações em cidadãos críticos, para que eles próprios tenham condições de gerir as 
suas vidas. Para isto, será necessária uma convivência social maior com projetos de 
investigação interativas que julgamos ser extremamente positivas para todos os envolvidos 
no processo educacional" (op.cit, p.). 

 

 

Procurei, neste breve apanhado sobre investigação-ação, fundamentar minha escolha, 

minha opção de intervenção como investigadora/ educadora e moradora da comunidade em 

que estou atuando.  

A partir destes pressupostos sobre investigação-ação,  acredito estar escolhendo, pelo 

seu próprio caráter, um caminho mais aberto de atuação, e que mais se encaixa à realidade de 

minha investigação: uma modalidade de pesquisa dentro de um prisma metodológico ou 

epistemológico, que segundo os próprios autores, não possui um caráter de estrutura rigorosa, 

e onde tanto o investigador-pesquisador quanto a população são encarados como os sujeitos 

da pesquisa, numa perspectiva em que o agente investigador está completamente envolvido 

com a situação de investigação, e onde a construção do conhecimento se dá através da 
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interação constante e dialógica entre investigador e população. Uma perspectiva de 

investigação, onde tanto os valores objetivos quanto os valores subjetivos são considerados no 

contexto investigativo e onde teoria e prática se relacionam num processo contextualizado, 

histórico, dinâmico, dialético. Uma investigação-ação com vistas a uma melhora das 

condições atuais de uma ação educativa. 
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3.3 - PROCESSOS E CAMINHOS METODOLÓGICOS: 

a espiral investigativa 

 

A opção pela proposta de investigação-ação, levou-me à decisão da utilização da 

espiral auto reflexiva como construção investigativa, proposta por Wilfred Carr e Stephen 

Kemmis (1988, apud BELLOCHIO, 2000), composta basicamente pelos momentos de 

planejamento, ação, observação e reflexão, que se organizam através de dois momentos, 

sendo que cada um desses momentos mantém ao mesmo tempo um olhar retrospectivo e 

prospectivo entre si. 

 

1º  momento, que faz referência ao caráter reconstrutivo-construtivo. 

2 º momento, que faz referência ao discurso ou à prática do processo. 

 

 

 

                                      RECONSTRUTIVO                            CONSTRUTIVO 

 

DISCURSO                     4- reflexão                  ⇒                    1 - planejamento 

(entre participantes)                ⇑                                                               ⇓ 

PRÁTICA                       3- observação             ⇐                      2 - Ação 

(no contexto social) 

 

(CARR; KEMMIS, 1988, apud BELLOCHIO, 2000, p. 197). 
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Descrição das etapas de planejamento, ação, observação, reflexão: 

 

Podemos encarar a etapa de planejamento, como tomadas de decisões e planos gerais, 

ou uma base sobre o que efetivamente será realizado durante a dinâmica de aulas e 

investigação, considerando aspectos sobre as experiências já desenvolvidas pelos 

participantes, não partindo do nada, já que o grupo e o trabalho possuíam uma história própria 

construída já há três anos. 

 

A etapa da ação constitui-se no momento de execução do planejamento, ou seja, a 

prática educativa em todos os seus aspectos, formais e informais. No entanto, a ação não é 

limitada ou subordinada radicalmente ao planejamento, pois devido ao contexto da 

investigação proposta, ela se dá de forma constante e interativa: nos espaços da aula de 

música, em minha casa; em encontros informais, em conversas; em momentos de lazer no 

bairro, na rua, em apresentações do grupo. Tudo isto é devidamente registrado em diários de 

campo, constituindo material indispensável para a reflexão e a reconstrução dos 

planejamentos e subsídios que referendarão e fundamentarão esta proposta de pesquisa. 

 

A observação constitui-se no momento de "discussão e tomada de consciência" 

(BELLOCHIO, 2000, p.174), acerca do ocorrido na prática educativa, relaciona-se entre as 

atividades propostas e o que efetivamente acontece nos espaços educativos, registradas no 

"diários de campo". 

Neste ponto, ressaltamos que a observação se constitui em um momento ativo e 

individual de auto-observação, e auto-reflexão individual, onde, no próprio momento da 

prática, o investigador vai revendo observando, refletindo e reavaliando sua prática. Constitui-

se no momento em que se repensam individual e criticamente os planejamentos realizados, 

para uma reconstrução de novas ações apoiadas nesses planejamentos.  

Neste ponto, Bellochio (op.cit, p. 174) afirma que o apoio da literatura existente é 

importante, pois as referências produzidas por pesquisadores, possibilitam leituras mais 

amplas da prática educativa. 
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A etapa de reflexão constitui-se em um momento grupal, onde os aspectos individuais 

da observação e reflexão são trazidos à tona ao grupo por seus componentes. Constitui-se em 

um momento de reflexão grupal baseada em dados colhidos através dos diários de campo e 

anotações individuais, onde são tiradas resoluções para novos planejamentos e novas ações e 

direcionamentos. Podemos encarar esta etapa como uma re-reflexão individual, pois a partir 

dos dados observados e expostos pelos componentes do grupo, há uma reavaliação e uma 

nova reflexão dos indivíduos do próprio grupo. 

 

Assim podemos observar que este processo de espiral é extremamente dinâmico e 

interativo. As etapas se complementam constantemente, e são fechadas e estanques em si. Há  

uma constante interferência de uma etapa sobre a outra. Desta forma, podemos constatar que 

no momento da observação, a reflexão já existe, assim como no momento da ação, a 

observação e a própria reflexão sobre esta já está presente.  

Destaca-se então, que neste processo da espiral auto reflexiva de retomada das ações, a 

investigação-ação educativa enfatiza uma melhora das práticas educativas através dos ciclos 

da espiral, onde a ação é submetida a um controle programático. Sendo que a medida que 

avança, esse processo se converte em projeto que aponta transformações dos entendimentos, 

práticas e situações individuais e coletivas, em que interagem esses participantes (CARR; 

KEMMIS apud BELLOCHIO, 2000). 

Neste ponto ressaltamos a importância da ação dialógica neste processo de 

investigação-ação, fundamentada na concepção de Paulo Freire, onde a construção do 

conhecimento se dá através de uma interação constante entre educador/educando e 

educando/educador, mediada pela ação dialógica. 
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3.4 - SOBRE OS PROCEDIMENTOS ADOTADOS 

 

Com relação aos instrumentos metodológicos, partimos do princípio de que não 

existem instrumentos prontos e fixos característicos de uma investigação-ação, dentro de uma 

proposta investigativa de interação constante e aproximação com o contexto investigativo. 

Assim procuramos nos utilizar de estratégias que se adaptassem à dinâmica e fossem úteis à 

proposta. 

Como fontes de coletas de dados para a investigação, destacamos aqui: 

 

Diários de campo: coletânea de registros e observações dos encontros com os alunos 

do projeto, seja nos momentos de aulas, seja nos momentos informais de conversas  

com eles no CEAFIS, nas ruas do bairro, em minha casa, além de reflexões acerca do 

trabalho. Esses registros referem-se ao período entre o segundo semestre de 2000 até o 

primeiro semestre de 2002.  

Observaram-se e registraram-se: 

• As aulas semanais de musicalização com as crianças que freqüentam o apoio 

pedagógico, realizadas uma vez por semana: 1a. , 2ª  e 3ª séries; 

• As aulas de flauta doce (crianças e adolescentes); 

• As aulas de percussão, que contam com a participação de adolescentes e crianças que 

participam do Grupo Musical Música & Cidadania; 

• Os ensaios, onde se dá o encontro do grande grupo (percussão, flauta, voz, teclado); 

• Os encontros e conversas informais com os componentes do grupo, ocorridos no 

CEAFIS, em minha casa, ou em outros espaços; 

 

- Entrevistas: As entrevistas constituíram-se em conversas sobre um determinado 

tema. Optou-se pela utilização de entrevistas semi-estruturadas, que não assumissem 

um caráter fechado, rígido ou fixo. Neste sentido, a escolha foi a utilização de um 

roteiro mais ou menos aberto de entrevista. 

As entrevistas foram gravadas e alguns trechos anotados. 

Inicialmente foram programadas quatro entrevistas, mas por motivos variados foram 

realizadas três, o que acredito não tenha comprometido o objetivo do trabalho . 
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As entrevistas foram realizadas com alunos participantes do projeto. Dois meninos e 

uma menina (todos entre 14 e 17 anos) 

Os critérios para a escolha dos entrevistados foram: 

-tempo de engajamento no projeto; 

-idade: todos os entrevistados estavam na faixa etária entre 10 e 16 anos; 

-gênero: foram entrevistados meninos e meninas. 

Apenas trechos significativos das entrevistas foram transcritos, sendo os entrevistados 

expostos e identificados pelo seu primeiro nome ou apelido. 

 

- Histórias de vida: aqui procuramos conhecer ou reconstituir a trajetória de vida de 

alguns dos integrantes do projeto, informações essas que foram e ainda são 

importantes na caracterização de sua realidade e da comunidade do projeto, bem como 

material de auxilio na busca dos significados da música na trajetória de vida desses 

indivíduos.  

Foram coletadas 2 histórias de vida dentre os entrevistados como havia sido proposto 

inicialmente. Essas foram coletadas através de gravação em fita cassete. 

Os componentes do grupo selecionados para as entrevistas foram aqueles que 

participavam ativamente já há algum tempo no Projeto, das aulas e atividades. 

As histórias de vida foram montadas com o próprio auxílio dos entrevistados. Após a 

primeira gravação a investigadora ouviu e elaborou uma síntese do relato, retornou 

esses dados submetendo-os à apreciação e à aprovação do entrevistado. 

Algumas questões básicas foram levantadas durante os relatos das histórias de vida, 

como: "Em quais momentos de sua vida a música se faz presente". "O que o levou a 

interessar-se em fazer, tocar, cantar, e até estudar música?". 

Em anexo, roteiro de entrevista utilizado como guia durante os encontros.    

 

- Registros visuais/sonoros: foram realizados alguns registros visuais e sonoros 

durante alguns dos ensaios, encontros, aulas, conversas e apresentações. Através 

destes pôde-se registrar e acompanhar o trabalho, retoma-lo e refletir sobre alguns 

momentos das práticas realizadas, além de dar uma idéia acerca do local, da 

realidade e dos anseios da comunidade onde se realiza a proposta de investigação-
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ação. Esses registros constituíram uma modalidade de coleta essencial para a 

investigação, na medida em que esta se centra na importância da questão do 

movimento no aprendizado musical dos componentes do grupo. 

 

Os registros visuais/sonoros utilizados foram: 

 

* Fotos: As fotos constituem um importante material de registro visual das atividades 

realizadas pelo grupo, embora estáticas, possuem a intenção do movimento captado 

durante o fazer musical, o que por si só já constitui uma importante fonte de análise da 

investigação. 

Inicialmente não era minha intenção tirar fotos, por causa dos poucos recursos que 

existiam, além da falta de tempo, no entanto foram fotografados os momentos de aula, 

ensaios e apresentações do grupo. O foco foi a prática do movimento em sua relação 

com o fazer música: cantando, tocando, percebendo, escutando, dançando, evocando 

sons. 

Alguma das fotos foram tiradas pela própria educadora, e outras por uma pessoa que 

presenciou o processo educativo, sendo que esta pessoa fora instruída sobre o foco de 

interesse do material. 

As fotos foram identificadas por data e por música trabalhada. 

O critério posterior de análise do material das fotos foi, em algum momento, de modo 

comparativo aos das filmagens.      

* Filmagens: Em um trabalho cujo enfoque central se localiza na questão do 

movimento associado ao som e à prática musical, ao aprendizado, ao fazer música, o 

registro visual/sonoro através da filmagem constitui um material fundamental para a 

análise dos processos de construção do fazer e do saber musical, ou seja, da práxis 

musical da população alvo da investigação. Neste caso, as filmagens realizadas 

durante os encontros, foram e continuam sendo fonte de análise e reflexão constante, 

servindo como fonte de dados importantíssimos para a fundamentação deste trabalho. 

 

Os registros visuais/sonoros (filmagens), foram realizados durante o segundo semestre 

de 2001 e primeiro semestre de 2002. Não houve uma periodicidade fixa, sendo  
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realizados de acordo com as possibilidades de material, de tempo e de disponibilidade 

de alguém para realizá-las. Não tínhamos recursos para remunerar um profissional, 

portanto o trabalho foi feito por nós mesmos: educadores e educandos e eventualmente 

algum voluntário. Foram registrados momentos das atividades do projeto já 

mencionados acima no item diário de campo. Esses dados foram transcritos e 

analisados durante todo o processo de investigação, de acordo com ciclo de 

investigação-ação, utilizado pela espiral auto reflexiva como construção investigativa 

proposta por Carr e Kemmis.  

Foram realizadas várias filmagens de momentos também variados. 

Dessas filmagens, foram selecionadas para fins de análise, em torno de cinco tomadas. 

As análises das filmagens aconteceram de modo comparativo com o restante dos 

materiais: fotos, gravações cassete, entrevistas, diário de campo e observações. 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 - EDUCAÇÃO POPULAR E EDUCAÇÃO MUSICAL: 

ALGUMAS PERSPECTIVAS 

 

É impossível falar de educação popular, educação das classes populares, educação dos 

excluídos sem referendar Paulo Freire. Desta forma iniciamos com uma definição sua acerca 

de educação popular:  

 
Educação popular é uma educação que trabalha incansavelmente, a boa qualidade de 
ensino, a que se esforça em intensificar os índices de aprovação através de rigoroso trabalho 
docente e não com frouxidão assistencialista..... cabendo aos educadores e educadoras, 
finalmente realizar o possível de hoje para que concretizem, amanhã, o impossível de hoje. 
Cabe a elas e eles, finalmente, fundados nestes saberes, fazer educação popular, no corpo 
de uma rede sob o comando autoritário antagônico. Isto significa reconhecer a capacidade 
humana de decidir, de optar, submetida embora a condicionamentos, que não permitem a 
sua absolutização. Significa ir mais além de uma explicação mecanicista da história. 
Significa assumir uma posição criticamente otimista que recusa, de um lado, os otimismos 
ingênuos, de outro, os pessimismos fatalistas. Significa a inteligência da história como 
possibilidade, em que a responsabilidade individual e social dos seres humanos, 
"programados para aprender" mas não determinados, os configura como sujeitos e não só 
como objetos" (FREIRE, 1997, p. 100-101). 

 

 

Podemos encarar a educação popular como uma opção radical contra a exclusão, em 

uma realidade educacional que exclui diariamente milhões de crianças da escola, que não se 

"adaptam" ao sistema educacional vigente. Os índices são mais altos nas chamadas classes 

populares, crianças e adolescentes oriundos das classes mais "pobres", materialmente falando, 

mas que possuem no seu íntimo uma rica cultura construída no seu dia-a-dia, que é ignorada e 

negada como conhecimento pela escola e pelo sistema de ensino. Sobre isso, Paulo Freire 

ressalta em sua obra “À Sombra de uma Mangueira” que: 

 
Os alarmantes índices de reprovação nas turmas de alfabetização relacionam-se ao 
despreparo científico dos educadores e educadoras e, também, à ideologia elitista que 
discrimina meninos e meninas populares. Daí se explica, em parte, o descaso da escola pela 
identidade cultural dos educandos, o desrespeito pela sintaxe popular, a quase nenhuma 
atenção pelos conhecimentos feitos de experiência, que os educandos trazem em sua 
bagagem (FREIRE, 2000, p. 46). 
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Uma escola popular deve considerar esses conhecimentos, pois eles fazem parte da 

construção dos indivíduos sujeitos da educação na qualidade de seres históricos, como afirma 

Paulo Freire, que defende (refiro-me aqui à Paulo freire no tempo presente por considerá-lo 

tão atual como há trinta anos) a história como uma possibilidade, em que o ser humano é 

construtor e criativo, ao contrário do que apregoa a história determinista e alienante. 

Freire propõe uma 

 
[...] educação que  aproveite situações em que os educandos experimentem a força e o valor 
da unidade na diversidade. Nada que possa estimular a falta de solidariedade, de 
companheirismo. Nada que trabalhe contra a formação de séria disciplina do corpo e da 
mente, sem a qual se frustram os esforços por saber. Tudo em favor da criação de um clima 
na sala de aula em que ensinar, aprender, estudar são atos sérios, mas também provocadores 
de alegria (op.cit, p. 72). 

 

 

Educadores como Paulo Freire revolucionaram quando encararam os seres humanos 

como possibilidade, e ao falarem abertamente de envolvimento, solidariedade, amor, ética, 

coerência política, fraternidade universal, sem cair em pieguismos, mas com a coerência de 

quem os vivencia na sua prática educacional. Revolucionaram em acreditar numa escola que 

conhece e reconhece seus alunos e valoriza seus saberes. 

Freire, quando fala de ética universal do ser humano, fala de ética como marca da 

natureza humana; fala de uma ética indispensável à convivência humana; ou de uma 

rigorosidade ética à qual educadores e educandos não podem escapar, e que não corresponde à 

ética menor do mercado atual, que desvirtua seu conceito e sentido - e contra o qual deve-se 

lutar -  mas fala sim de uma ética autêntica, que condena qualquer tipo de inversão de valores 

como o "puritanismo" (uma distorção dela), ou manifestações discriminatórias de raça, de 

gênero, de classe. Uma ética inseparável da prática educativa, sendo que a melhor maneira de 

por ela lutar, "é vivê-la em nossa prática, é testemunhá-la, vivaz, aos educandos em nossas 

relações com eles. Na maneira como lidamos com os conteúdos que ensinamos" (FREIRE, 

2000, p. 17). Neste sentido, 

 
[...] não podemos nos assumir como sujeitos da procura, da decisão, da ruptura, da opção, 
como sujeitos históricos, transformadores, a não ser assumindo-nos como sujeitos éticos. 
Neste sentido, a transgressão dos princípios éticos é uma possibilidade mas não uma 
virtude. Não devemos aceitá-la (op.cit, p.19). 
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Uma eticidade reafirmada como presença consciente no mundo, e por isso mesmo com 

a impossibilidade de escapar à responsabilidade ética no "mover-se no mundo". 

 
Se sou puro produto da determinação genética ou cultural ou de classe, sou irresponsável 
pelo que faço no mover-me no mundo e se careço de responsabilidade não posso falar em 
ética. Isto não significa negar os condicionamentos genéticos, culturais, sociais a que 
estamos submetidos. Significa reconhecer que somos seres condicionados mas não 
determinados. Reconhecer que a história é tempo de possibilidade e não de determinismo, 
que o futuro, permite-se-me reiterar, é problemático e não inexorável (op.cit, p. 21). 

 

 Freire ressalta que a ideologia fatalista e imobilizante que anima o discurso neoliberal 

"anda solta pelo mundo", e esta... 

 
Insiste em convencer-nos de que nada podemos contra a realidade social que, de histórica e 
cultural, passa a ser "quase natural"... Do ponto de vista de tal ideologia, só há uma saída 
para a prática educativa: adaptar o educando a esta realidade que não pode ser mudada. O 
de que se precisa, por isso mesmo, é o treino técnico indispensável à adaptação do 
educando, à sua sobrevivência (op.cit, p. 22). 

 

 

Do ponto de vista fatalista de mundo, e de uma educação bancária com vistas 

estritamente ao mercado, ou à "ética do mercado" (ou sua falta de ética) como podemos  

pensar em "educação musical", ou democratização do ensino musical às classes populares? 

Em um mundo como este, fatalmente condenado, há a possibilidade ainda de se pensar em 

arte, em 'música' como algo útil, ou ainda, qual a sua "utilidade" na formação de um indivíduo 

pertencente às classes populares?  Inevitavelmente se partirmos do ponto de vista de 

"utilidade" do pensamento neoliberal vigente, diríamos que esta inexiste. 

Contrapondo-se a este tipo de pensamento e tendência do ensino atual, tem-se 

levantado vários educadores, e dentre tantos destaco a figura de Snyders, defendendo o que 

ele mesmo chama de Alegrias da escola, e mais especificamente de sua defesa a uma área do 

conhecimento historicamente negligenciada pelas instituições de ensino, a qual, segundo ele, 

possui a "magia" de poder ensinar verdadeiras alegrias às outras disciplinas da escola: a 

educação musical. Para Snyders, mais do que nunca... 

 
Ao lado da preparação para o futuro, a escola é um mundo feito para acolher a criança e 
responder, de seu próprio jeito, à necessidade de alegria que ela tem; isto não é evidente, 
nem fácil, nem possível até o fim numa sociedade dilacerada por conflitos cruéis; e isto se 
torna ainda mais difícil quando tratamos de crianças das classes mais exploradas. Apesar de 
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tudo, porém, é preciso que professores e alunos mantenham continuamente vivo este 
objetivo (Snyders, 1997, p. 15). 

 

Em nossa sociedade utilitarista, prevalece a visão de senso-comum, e altamente 

entranhada da necessidade ou não, ou, da "utilidade" ou não de determinados "conteúdos", de 

certas áreas do conhecimento dentro da escola, visão esta que se reflete na postura dos 

próprios alunos. Prevalece então estes "na convicção de que existem duas áreas absolutamente 

distintas: uma, que engloba o essencial das matérias escolares, e que seria o reino da verdade 

transcendente; a outra, na qual a diversidade não conhece lei - é onde a música ocupa o lugar 

de honra" (op, cit, p.72). 

 
Freqüentemente os alunos (e os pais) queixam-se de que o que fazem na escola não os 
prepara bem para o futuro e não está suficientemente "próximo da vida". 
Sonho com um ensino da música que responda a estas acusações dizendo que o que propõe 
não tem por finalidade favorecer um desempenho melhor "em seguida" e que nem pretende 
ser um modelo reduzido de tudo o que se passará "em seguida" na vida adulta, quando a 
juventude acabar. 
Trata-se de uma área exemplar na qual se pode chegar a uma confiança entre os alunos e a 
cultura que lhes é proposta, que se exprimiria pela dupla afirmação: "sim, esta cultura pode 
trazer-me alegrias que façam  valer a pena o trabalho que tive" e, simetricamente: "eu 
também sou capaz da cultura" (op.cit, p. 133). 

 

 

Não se questiona a validade e a veracidade de um conteúdo programático de uma 

disciplina como matemática, física ou português, mas com relação à música em um contexto 

educacional, na formação dos educandos, e sua 'utilidade' nesta formação e na sociedade, esta 

é altamente questionada nos espaços educacionais, sejam estes formais ou informais. Neste 

sentido, Snyders coloca que este posicionamento de questionamento do ensino da música nos 

espaços educacionais é até positivo, pois leva à reflexão da atuação do conhecimento musical 

dentro da formação dos indivíduos e de seu papel na sociedade. Assim, este comportamento 

inquiridor deveria ser seguido como exemplo em todas as outras disciplinas e áreas do 

conhecimento dentro da escola, destacando o próprio papel conscientizador que a música e a 

educação musical pode exercer na formação do indivíduo. 

 
O irradiar da música faz brilhar a insuficiência desolada de nossas vidas; a harmonia 
pressentida na música ajuda-me... e sobretudo obriga-me a sentir mais asperamente o 
escândalo da condição atual do homem, a perceber o homem atual como deformado, 
desfigurado, mutilado; ele não vive como os homens deveriam viver, não atinge o 
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desabrochar que deveria atingir. A música também é força de revolta: diz-me que somos 
feitos para a alegria - mas veja-se, infelizmente, a que chegamos... O amor pela música é 
decepção, indignação "vibrante" contra a feiúra das opressões; mas é ainda a música que 
nos ajudará a encontrar a força para enfrentá-las. Penso na metáfora musical de Marx: "É 
preciso forçar as situações fossilizadas a dançar, cantando-lhes a sua própria melodia" 
(op.cit, p. 120). 

 

 

Mesmo que Snyders use uma linguagem, e tenha uma visão extremamente 

influenciada pelo pensamento romântico, ou romantismo europeu, e se restrinja a falar 

especificamente de sua realidade - a música erudita européia - e ele mesmo reconhece esta 

limitação, por pura falta de conhecimento da realidade das obras de outras culturas), coloca-se 

como importante aliado na defesa do espaço da música dentro da escola. Não defende a 

música pela visão de funcionalidade que a sociedade costuma "carimbar" determinados 

conhecimentos, uma visão utilitarista tão vigente, que tende a abafar outras questões ligadas 

ao prazer e ao direito de ser humano de ter contato com este tipo de conhecimento. Defende 

também todo o valor subjetivo e estético que a música pode exercer no ser humano, e isto não 

podemos negar fazer parte intrínseca do "ser humano". Além disso, ressalta o papel 

conscientizador que a música pode exercer na vida e na formação dos educandos. Acredito e 

digo "pode exercer", por este não ser um dado em si incontestável, ou seja, a simples presença 

da música na escola não necessariamente irá trazer algum tipo de conscientização. O simples 

fato de conteúdos musicais serem expostos em uma realidade musical, não levará os 

educandos a uma conscientização do seu papel como ser produtor/reprodutor de cultura. É 

preciso muito mais que isto, é preciso realizar uma educação musical consciente, inquiridora, 

capaz de ser um ato de reflexão, e que este ato de reflexão seja uma ação constante, levado à 

vida cotidiana do educando. Uma educação que considere também o valor da subjetividade 

impregnado nestes momentos, desconsiderá-lo seria desconsiderar dados significativos que 

fazem parte dos momentos de reflexão para uma verdadeira compreensão e desmistificação de 

saberes instituídos, e posturas de vida impostos às classes populares, tidos como verdades 

incontestáveis. 

Esta colocação funda-se em minha própria vivência musical, não é um dado isolado 

em si, e não foi sem propósito que me coloquei pessoalmente neste projeto. Não foi ao acaso 

que procurei, em sua introdução realizar um breve apanhado histórico biográfico de minha 

vivência e formação como educanda e como educadora musical, e dos momentos 
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significativos em que a música exerceu um papel fundamental em minhas decisões e reflexões 

de vida,  no aprimoramento de minhas percepções sobre o mundo que me cercava, e no qual 

sou atuante e procuro me colocar como ser de decisão, que tem a ver com a assunção de mim 

mesma. E esta assunção não se deu e não se dá sem conflitos, pois, 

 
A experiência histórica, política, cultural e social dos homens e das mulheres jamais pode 
se dar "virgem" do conflito entre as forças que obstaculizam a busca da assunção de si por 
parte dos indivíduos e dos grupos e das forças que trabalham em favor daquela assunção... 
A aprendizagem da assunção do sujeito é incompatível com o treinamento pragmático ou 
com o elitismo autoritário dos que se pensam donos da verdade e do saber articulado 
(FREIRE, 2000, p. 47). 

 

 A importância dos significados é algo a ser considerado dentro de uma educação com 

base crítica, uma educação que considere com a devida importância tanto os fatores objetivos 

quanto subjetivos, onde a informalidade do espaço da cotidianidade é visto de outra maneira, 

ou seja, como constitutivo do espaço e momento educativo. 

 
Se estivesse claro para nós que foi aprendendo que percebemos ser possível ensinar, 
teríamos entendido com facilidade a importância das experiências informais nas ruas, nas 
praças, no trabalho, nas salas de aula das escolas, nos pátios dos recreios, em que variados 
gestos de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente se cruzam cheios de 
significação (op.cit, p.49). 

 

 Nesta perspectiva, Paulo Freire (2000) ressalta que se faz necessário a realização de 

uma educação musical com base na rigorosidade metódica, com o compromisso do educador 

de reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade e sua insubmissão, tendo como 

tarefa trabalhar com os educandos esta rigorosidade com que devem se aproximar dos objetos 

cognoscíveis, sem transformá-los em discursos meramente bancários. Além disso, exige 

respeito aos saberes dos educandos - faz-se um dever do educador aqui respeitar os saberes 

dos educandos, das classes populares, saberes estes construídos na prática comunitária, e 

discutir com os alunos a razão de ser de alguns destes saberes em relação com o ensino dos 

conteúdos. 

 
Por que não discutir com os alunos a realidade concreta a que se deva associar a disciplina 
cujo conteúdo se ensina, a realidade agressiva em que a violência é a constante e a 
convivência das pessoas é muito maior com a morte do que com a vida? Por que não 
estabelecer uma necessária "intimidade" entre os saberes curriculares fundamentais aos 
alunos e a experiência social que eles tem como indivíduos? Por que não discutir as 
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implicações políticas e ideológicas de um tal descaso dos dominantes pelas áreas pobres da 
cidade? A ética de classe embutida neste descaso? Porque, dirá um educador 
reacionariamente pragmático. A escola não tem nada que ver com isso. A escola não é 
partido. Ela tem que ensinar os conteúdos, transferi-los aos alunos. Aprendidos, estes 
operam por si mesmos (op.cit, p.34). 

 

Um ensino da música no contexto das classes populares não se deve dar de maneira 

alheia ao que ocorre nos espaços da comunidade e do cotidiano de seus alunos. Deve assim 

desenvolver a capacidade de considerar os conhecimentos e os significados do grupo, e 

discuti-los nele, como uma maneira de extrapolar o senso comum ou a pura aceitação sem 

constatação. Deve, então, movimentá-los a favor de uma mudança de paradigma, fazê-los 

refletir se determinados conceitos são próprios do sujeito, ou são dados externos, e embutidos 

e colocados como verdades absolutas. Assim, nesta perspectiva, pode-se indagar, por 

exemplo, questões como: por que não podemos ter acesso ao conhecimento musical formal? 

Por que, para nós, desta realidade, é tão difícil estudar música? Por que temos que gostar e 

escutar apenas das músicas que a mídia impõe? Por que não temos acesso a determinadas 

facetas da cultura? Porque nossas práticas e conhecimentos musicais são ainda tão 

subestimados? Sou um cidadão produtor e consumidor de cultura musical? Posso refletir 

sobre música?  

Se assim não o fizer, uma educação musical que se proponha a trabalhar com classes 

populares, corre o risco de se tornar apenas mais uma intervenção periférica assistencialista e 

sem profundidade.  

Faço aqui um pequeno destaque sobre uma experiência ocorrida na década de 

sessenta, realizada por um padre e educador italiano chamado Don Milani, que em sua 

pequena escola, em uma igreja no interior da Itália, defendeu, assim como Freire, uma 

educação que respeitasse o saber de vida dos seus educandos, excluído pela escola vigente. 

Para Don Milani, religioso e educador, a prioridade da Igreja era a de representar a 

emancipação e libertação do povo de Deus, ele acreditava num Deus imanente, um Deus que 

interage com a história de sua criação, um Deus que sofre, renasce e é trino.  

Para Don Milani, não havia ninguém incapacitado de estudar, e ele dedicou sua vida 

exatamente àqueles "excluídos" da escola, inadaptados ao sistema de ensino, os ditos 

"incapazes de aprender", e que, segundo a sociedade, não tinham nem necessidade de 

aprender, pois suas vidas já estavam "destinadas", "programadas". Don Milani com sua 
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experiência na pequena escola de Barbiana no interior pobre e camponês da Itália, provou o 

contrário: construiu uma escola em que os saberes dos alunos eram valorizados, e não apenas 

a cultura externa e oficial. 

 
Juan no sabía ponerle la hache al verbo haber. Pero del mundo de los adultos sabía muchas 
cosas. Del trabajo, de las familias, de la vida de la aldea. Algumas noches iba com su padre 
al comité comunista o a las seciones del Consejo Municipal (ESTUDIENTES DE 
ESCUELA DE BARBIANA, 1970,  p. 28). 

 

 

O objetivo de Don Milani era a formação de homens criadores e transformadores, 

homens que se consagrassem à causa de ajudar outros que estivessem na mesma condição de 

inferioridade, através do ensino, da política e do trabalho sindical, homens do povo que 

possuíssem a palavra.  

Segundo ele, em sua carta "La obediencia no es más una virtud": 

 
las cosas elementales de doctrina cristiana que todos curas enseñan desde hace mil años (...) 
como católico integral, y a menudo hasta como católico conservador". Sin embargo "hay 
que tener el coraje de decir a los jóvenes que ellos son soberanos, por lo cual la obediencia 
no es más una virtud, sino la más subrepticia de las tentaciones, y que no crean que podrán 
atrincherarse en ella ante los hombres ni ante Dios, pues es preciso que cada cual se sienta 
el único responsable de todo (DON MILANI apud ESTUDIENTES DE ESCUELA DE 
BARBIANA,  1970, p. 12). 

 

Ao meu ver, experiências como esta da escola de Barbiana reforçam ainda mais a 

convicção de que há a possibilidade de se atuar conscientemente e coerentemente dentro de 

uma comunidade popular, dentro de um contexto de exclusão, realizando-se um trabalho 

educacional eficaz e consciente. Realizando uma educação reflexiva e crítica, com base na 

criação de um sentimento de cidadania e de escolha. 

Nesta perspectiva, procuro utilizar-me de algumas destas idéias e experiências, e por 

que não dizer "ideais" sobre a educação dos "excluídos" em meu trabalho em educação 

musical junto às classes populares, num esforço constante de reflexão, na procura de 

perspectivas e fundamentos para prática coerente em minha área de atuação educacional. Em 

uma época em que a febre globalizante sufoca cada vez mais manifestações culturais 

autênticas, em que a cultura é um privilégio cada vez mais de poucos e uma necessidade 
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discutível para as classes populares: Educação musical popular: por quê? Para quê? Como? 

Para quem? 
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4.1 - PERSPECTIVAS EMERGENTES EM EDUCAÇÃO POPULAR 

 

Atualmente, a questão da sistematização dos trabalhos realizados na área da educação 

popular tem sido uma preocupação constante entre os educadores envolvidos nestas práticas. 

Essa preocupação pôde ser sentida nos últimos encontros, debates e seminários sobre 

educação popular, como na III Assembléia Geral do CEAAL (Conselho de Educação de 

Adultos da América Latina - 1994/La Havana), o “Seminário Internacional sobre La 

Refundamentación Político Pedagógica de La Educación Popular en La Transición al Siglo 

XXI - 1996/Santa Cruz de La Sierra”. 

Tem-se discutido muito sobre os rumos da educação popular e sua atuação dentro da 

sociedade. Muitos indicadores foram tirados, principalmente a partir dos encaminhamentos 

das assembléias gerais do CEAAL (Conselho de Educação da América Latina) Cuba 1994, 

como informa Costa 

 
Analisando o contexto internacional e suas particulares repercussões na América Latina e 
Caribe, o Documento base destes eventos afirma que, apesar da democracia reduzida em 
nossos países, existe uma reação da cidadania contrária à compreensão dos processos 
democráticos apenas como realização de eleições regulares e troca dos governantes de 
turno. Exige-se maiores espaços de participação e uma ampliação da democracia aos 
âmbitos da economia, da cultura e da vida quotidiana, ou pelo menos, repercussões da 
democracia nesses campos (SOUZA. apud COSTA, 1998, p. 14). 

 

 

Na perspectiva deste processo, a Educação Popular toma um papel e um compromisso 

fundamental nesta construção. 

 
Nessa perspectiva se desenha como exigência fundamental da Educação Popular o 
fortalecimento da dimensão pedagógica das ações coletivas escolares ou dos movimentos 
sociais. Deseja-se que os processos de EP contribuam efetivamente para a construção de 
um poder ético a partir das lutas e da solidariedade que podem garantir a integração social, 
reduzir o ímpeto avassalador do processo de inclusão perversa da maioria da população na 
ordem nacional e mundial, permitir assim o avanço das condições da democracia. Esta 
emerge como a construção das possibilidades da realização integral da pessoa humana, em 
suas condições de gênero, étnico-culturais, de idades, intersubjetivas e subjetivas, num 
meio ambiente sustentável (op.cit, p.15). 

 

Se por um lado a Educação Popular tomou um papel efetivo dentro dos movimentos 

sociais e ações coletivas escolares, estas deixaram de lado aspectos importantíssimos relativos 
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à sistematização desses saberes e práticas, e de um aprofundamento do pensamento 

pedagógico, como afirma Costa: 

 
as práticas da EP, como permitiu o "Programa de Refundamentación de la Educación 
Popular" conduzido pelo CEAAL identificar, nem sempre contribuíram para a consistência 
e aprofundamento do pensamento pedagógico. E mais, nem sempre foram acompanhadas 
de processos de sistematização que garantissem o sentido pedagógico às atividades e a 
ultrapassagem da urgência das ações, sem deixar de garantir seu  êxito (op.cit, p. 15). 
 

 

Uma das preocupações das discussões nos encontros está relacionada à questão da 

sistematização das práticas pedagógicas e das experiências realizadas em Educação Popular, 

no aprofundamento desses processos de sistematização e reflexão, com vistas a não caírem 

estas na tendência tão dominante do puro ativismo dentro das práticas em Educação Popular. 

Com isso, muitas experiências práticas valiosas se perdem por não serem sistematizadas, não 

havendo a possibilidade de reflexões e referências sobre as mesmas. Ressalta-se também que 

esta falta de sistematização é uma realidade muito comum ainda nos países da América 

Latina, e que deve haver uma conscientização a respeito da importância e da necessidade das 

sistematizações destas práticas em EP: 

 
Há de se ressaltar a lacuna ainda observável quanto ao insuficiente reconhecimento da 
importância de se registrar e sistematizar regularmente as copiosas experiências partilhadas 
no campo da EP. Ainda não se tem dado conta, o bastante, da múltipla perda (político, 
existencial e principalmente pedagógica!) da ausência de registros sistematizados de tantas 
experiências fecundas que vêm tendo lugar por essa América Latina e pelo Caribe. Como 
ignorar o potencial subversivo da memória histórica das classes subalternas? (CALADO 
apud COSTA, 1998. p. 32). 

 

 

Preocupadas com a efetividade dos resultados obtidos nos projetos, a partir das 

necessidades dos envolvidos "nem sempre foram desenvolvidos os dispositivos 

metodológicos adequados para garantir processos de aprendizagem que implicam diálogo de 

saberes e sistematização de conhecimentos" (op. Cit, p. 16). 

Assim, questões como a da qualidade educacional, também foram apontadas como 

requisitos essenciais nas pesquisas do "Projeto de Sistematização de Experiências de 

Educação Popular na América Latina": 
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...como uma exigência intrínseca dos processos pedagógicos. Insistem os pesquisadores 
desse Projeto que se deve dar "maior atenção aos processos que se realizam e analisar os 
efeitos que estes têm na solução dos problemas que provocam o início das atividades 
implantadas" (op.cit, p. 16).  

 

 

Assim sendo, um dos objetivos estratégicos, seria o de: 

 
Aprofundar os processos de sistematização e reflexão política, ética e pedagógica que as 
práticas dos educadores e educadoras populares implicam, contribuindo a que articulem seu 
trabalho, sua produção de conhecimentos e seus processos formativos com a ação de 
pessoas, grupos e movimentos sociais e cidadãos da região (op.cit, p. 18). 

 

 

Outra perspectiva que se coloca como fundamental na Refundamentación, é a que se 

relaciona à formação e profissionalização dos educadores. E se enfatiza na importância do 

domínio de uma da formulação teórica, habilitando-os a fundamentação de um pensamento 

pedagógico nutrido.  

 
E enfatizam que a importância da qualidade dos processos pedagógicos requer educadores 
ativos que conduzam adequadamente seu trabalho e avaliem permanentemente os 
resultados de suas ações. Este papel vai além da tradicional tarefa de 'facilitar' e exige 
capacidades técnicas e habilidades que os educadores devem conhecer. A 
profissionalização do trabalho de EP e a importância de sua formação aparece como uma 
necessidade imperativa (CESO. apud COSTA, 1998, p.16). 

 

Além disso, há a necessidade do conhecimento... "da própria história (da EP) e que 

seja capaz de dar contar dos processos que estão sendo vividos; que estejam também em 

condições de gerar uma base de racionalidade crítica e estratégica que sustente as práticas que 

estão se desenvolvendo" (CENDALES. apud COSTA, 1998, p.16). 

Segundo a Carta de João Pessoa, no IV Seminário Internacional: Universidade e 

Educação Popular, 

 
A concepção e processo da EP ajudará a universidade e instituições de ensino e pesquisa a 
resgatar sua função científica, cultural e política, tomando em consideração e aprofundando 
a realidade objetiva e subjetiva da população e o contexto em que estão inseridas. (...). A 
EP está convocada a propor e criar novos instrumentos para enfrentar essa estratégia de 
manipulação e cooptação (Anais. apud COSTA, 1998, p.17). 

Assim, o aspecto abrangente da atuação da EP dentro dos contextos demanda a 

formação de uma prática pedagógica que se assuma como utopia na construção dessa 
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democracia, como poder de desenvolvimento integral do ser humano e da sociedade, que 

implicam o fortalecimento da capacidade de gestão e de participação, contribuindo para uma 

existência mais digna e dignificante para todos, sem exceção, e capaz de ampliar os 

horizontes pessoais e coletivos. Não se pode assim, restringir seu campo de ação ao escolar 

nem ao social, mas interferir em todos como forma de garantir essa vida expansiva (SOUZA 

apud COSTA, 1998, p. 21). 

Para isto, coloca-se como fundamental a necessidade de ordenação dos processos de 

aprendizagem que vêm sendo construídos nas experiências da EP, tanto no interior dos 

movimentos sociais quanto na busca da escolarização popular. 

 
 Esses processos se revelam pessoais, coletivos e históricos mesmo que, como não poderia 
deixar de ser, manifestem dinâmicas próprias de acordo com cada contexto específico. Mas, 
todos exigem e vão configurando um pensamento que não surge apenas da lógica, seja ela, 
dialética, metafísica, instrumental ou comunicativo, mas das instituições da vida, da cultura 
e da luta pela transformação das condições existenciais. E, sobretudo, colocam os 
dominados, subordinados e explorados nas cenas principais dos palcos da vida e da história 
(op.cit, p. 22). 

 

Assim, como papel da EP, emerge sua contribuição de apoio aos processos e propostas 

que auxiliem a construção de "sujeitos sociais com vocação de poder", do poder de escolha, 

de opção, e de participação efetiva nas decisões sobre si mesmo e da sociedade como um 

todo. Sociedade esta da qual também faz parte. 

No contexto da investigação, saliento a preocupação de uma sistematização de uma 

experiênia de trabalho em educação musical, com vistas a reflexão sobre o mesmo. Não como 

uma forma de fechá-lo metodologicamente. O objetivo aqui é de refletir dinamicamente sobre 

idéias sistematizadas a partir de uma investigação-ação educacional. 

Acredito que todos os trabalhos que pretendem seguir uma diretriz em educação 

popular devem possuir bem clara a idéia acerca da concepção de sistematização de suas idéias 

e práticas educativas como bases para reflexões futuras.  

Ou seja, o objetivo não é a sistematização de um ensino, de uma metodologia em 

música, pois acreditamos que esta deve ser procurada no dia-a-dia de sua prática de ensino, de 

maneira dinâmica. Longe de estarmos procurando sistematizar mais um método ou uma 

metodologia em música, estamos pensando exatamente na perspectiva desta dinâmica, no seu 

movimento que gera reflexão. Este trabalho procura propor um educador e um educando 
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como investigadores, indagadores, pesquisadores e cientistas, na concepção mais abrangente 

destas palavras, isto é, daqueles que procuram a ciência das coisas, a percepção sobre o 

mundo que nos rodeia, na curiosidade sadia e sempre questionadora, na certeza de que nunca 

estaremos prontos e acabados, e de que o processo educativo deve seguir esta mesma 

dinâmica de incompletude, de flexibilidade, de movimento. E, é nesta perspectiva, que 

enxergo a educação musical. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 - EM BUSCA DOS SIGNIFICADOS 

 

Na busca dos significados que envolvem as práticas e os saberes em música na vida e 

no contexto dos integrantes do grupo, procuramos considerar tanto os aspectos musicais em 

si, aqueles que dizem respeito ao relacionamento desses com a música através de suas práxis 

no grupo ou individuais, quanto aos aspectos vivenciais, observados e inseridos na 

subjetividade de suas relações com a música, através de suas falas, crenças e indagações. 

Para maior clareza, procurarei delimitá-los aqui em três: 

1 º- aspectos relacionados à práxis musical grupal; 

2 º- aspectos relacionados à práxis musical individual; 

3 º- aspectos vivenciais relacionados à música. 

 

A opção pela utilização do termo "Práxis", associado aos dois primeiros aspectos 

musicais, está ligada à sua concepção freireana, segundo a qual: 

 
"Práxis. É a união que se deve estabelecer entre o que se faz e o que se pensa acerca do que 
se faz. A reflexão sobre o que fazemos em nosso trabalho diário, com o fim de melhorar tal 
trabalho, pode-se denominar com o nome de práxis. É a união entre a teoria e a prática. 
Conceito comum no marxismo, que é também chamado filosofia da práxis, designa a 
reação do homem às condições reais de existência, sua capacidade de inserir-se na 
produção (práxis produtiva) e na transformação da sociedade (práxis revolucionária). Para 
Paulo Freire, práxis é "a ação e reflexão dos homens sobre o mundo para transformá-lo" 
(GADOTTI, 1997, p. 727). 

 

 

Neste sentido, a práxis musical está relacionada aos dois primeiros aspectos (o da 

práxis grupal e o da práxis individual) por envolverem, ao mesmo tempo, a prática ou ação 

musical, e a reflexão sobre esta ação musical. 

Vamos então explicitá-los melhor: 

 

1 º - Aspectos relacionados à práxis musical grupal 

Acredito ser a relação grupal com a música neste contexto um dado muito importante, 

pois, reunir-se para tocar em grupo é uma atividade sempre presente em suas relações com a 

música. Neste aspecto, do compartilhamento do fazer música, Small (1998 apud MULLER, 

2000) sublinha que os sentidos encontrados em uma performance musical são revelados pelas 
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relações entre as pessoas que nela estão envolvidas, e que as pessoas envolvidas em uma 

performance musical estão, essencialmente, celebrando as relações que se estabelecem entre 

elas, sendo a qualidade da performance determinada pela qualidade das relações geradas no 

momento da performance [...] "o júbilo fundamental da música, que se em definitivo é um 

prazer, é um prazer compartilhado" (SMALL, 1989, apud MÜLLER, 2000, p. 205). Este 

compartilhamento musical em grupo é muito apreciado e realizado pelos componentes do 

grupo investigado, aspecto esse bastante comum na comunidade. 

 

2 º - Aspectos relacionados à práxis individual 

A práxis musical individual constitui outro aspecto que deverá ser considerado como 

de importância vital para a compreensão dos processos e significados de construção musicais. 

Os processos de aprendizagem individual explícitos na relação do indivíduo com o som, a 

aprendizagem do toque do instrumento, do movimento, do olhar interpretativo sobre o 

movimento e a "incorporação" deste estabelecem os níveis de relação entre o fazer e o 

compreender música dos indivíduos deste contexto, que devem ser observados e analisados 

em sua complexidade.  

 

3 º - Aspectos vivenciais relacionados à música 

Não posso deixar de mencionar também a importância de se considerar os significados 

colocados oralmente pelos componentes do grupo, inseridos nas falas, nas indagações dos 

sujeitos envolvidos no processo, expressas através de evocações, opiniões e colocações a 

respeito de suas práticas, de suas escutas, de suas percepções. Essas estão cheias de 

significados explícitos e implícitos, muitos lidos apenas nas entrelinhas, mas que constituem 

material importantíssimo na interpretação e compreensão dos aspectos colhidos no cotidiano 

da ação educacional, seja nos seus momentos formais ou informais. 

 

Atento para o fato de os aspectos relacionados aos significados musicais observados 

na práxis musical serem essenciais na construção da identidade da cultura musical que 

caracteriza o grupo. São elementos fundamentais para a compreensão de seus processos em 

música, na perspectiva de que o grupo possui já sua identidade e características de práxis 

musical próprias, que não devem ser subestimadas, como já foi anteriormente mencionado, 
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por serem estas culturais, contextualizadas, por possuírem uma complexidade própria, e não 

"pobres" por estarem inseridas em um ambiente sócio-econômico em situação material 

limítrofe.  

Neste sentido, consideramos fundamental frisarmos que, em se tratando da música, 

para Karbusicky (1986, p. 30), "a etnicidade e o âmbito da cultura atuam primeiramente na 

consolidação de um sistema e seus acentos semânticos, os fatores sócio-econômicos são 

secundários (seu efeito tem duração mais curta)". 

Assim, não existe "música de pobre" ou "música de rico": existem músicas realizadas 

em determinados contextos culturais (materialmente/economicamente pobres ou ricos, 

excluídos ou não), e que possuem por isto, significados e formas de construções próprias. 

Sendo que, nestes contextos, essas músicas são aprendidas e ensinadas,  possuindo formas e 

técnicas de execução. 

Cabe ao educador, que, inserido em um contexto determinado, e que pretenda 

construir com seus alunos uma práxis educacional realmente crítica e dialógica, colocar-se na 

posição de professor-investigador, procurando, na medida do possível, investigar e 

compreender o contexto cultural ao qual está inserido. Assim, o educador (em especial o 

educador popular), deve ter a clareza de que o ato de ensinar é também o de aprender, na 

perspectiva de que educador é também educando, e de que educando também é educador. 
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5.1 - UMA PROPOSTA DE MOVIMENTO 

 

O Projeto Música & Cidadania se apresenta como uma proposta de movimento. De 

movimento no sentido total, no sentido de movimento corporal que a música induz, no sentido 

de movimento em direção a novos paradigmas, no sentido do movimento como forma de 

dinâmica e visão de mundo, na forma como nos apresentamos e estamos nos relacionando 

com o mundo. 

Concentro-me aqui em um dos aspectos de movimento que foi focalizado neste 

processo, e que estão muito presentes na forma em que os educandos se relacionam com a 

música e com o mundo.  

Uma das características preponderantes na construção da práxis e dos significados 

musicais observados mais especificamente na comunidade onde acontece o Projeto, está 

relacionada à questão da rítmica associada ao movimento. Essa característica é observada nas 

ações dos participantes do projeto, relacionados ao comportamento rítmico, e ao movimento 

corporal sempre associado a aspectos sonoro musicais, presentes nos momentos do cantar, do 

tocar, do escutar, ou simplesmente associado ao lembrar ou evocar um trecho musical. 

Esses movimentos se fazem presentes, em especial, na maneira como aprendem a 

tocar os instrumentos musicais: o movimento do toque de surdo, do pandeiro ou repique, 

observados para serem apreendidos pelos mais jovens. 

Lembro-me de uma determinada ocasião, quando foi pedido a Carlos (14) membro do 

grupo, que relatasse para algumas pessoas, em uma visita que fariam os integrantes do grupo à 

uma escola particular, como havia aprendido a tocar determinados instrumentos de percussão. 

Carlos, num tom meio surpreso, e não entendendo o sentido do que lhe foi pedido, indagou: 

 

C - Mas eu não aprendi com ninguém! Só fiquei olhando, e aprendi! Aprendi olhando eles 

tocarem, e fazendo!" (diário de campo, julho/01). 

 

Carlos aprendeu olhando o movimento, e depois repetindo-o: movimento das mãos 

dos percussionistas, dos braços e do corpo todo.  

Karbusicky (1986) ressalta esta experiência da "corporificação" do movimento rítmico 

como forma de aprendizado, quando coloca que... 
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A experiência do ritmo musical só pode realizar-se perfeitamente em movimentos corporais 
próprios - quando este movimento se divide em valores rítmicos, quando ele é 'preso' por 
estes valores e ao mesmo tempo é 'liberto' por eles (op. cit., p.210). 

 

Este ‘prender-se’ está relacionado à apreensão de um modelo, e sua re-interpretação 

corporal, ou, o soltar-se através da apreensão destes movimentos, neste sentido, o corpo, ao 

apreender um modelo rítmico o liberta através do próprio movimento que realiza Compreende 

e o liberta ao mesmo tempo em que o transforma de acordo com sua própria compreensão, e 

esta transformação está, portanto, sujeita e associada à sua criatividade. Neste sentido, ritmo, 

movimento, corpo, transformação, interpretação e criatividade fazem parte de um único 

processo de aprendizagem. Daí a importância da imitação ligada ao conceito de mímesis neste 

contexto de aprendizado rítmico, através do movimento. 

Aristóteles já ressaltava o valor mimético dos movimentos no aprendizado quando 

falou sobre "mímesis". Para ele, o sentido da mímesis é de nascença no ser humano, assim 

também como o ritmo, uma disposição natural do ser humano. 

É importante ressaltar que para Aristóteles, esse valor mimético deve ser considerado 

além da pura imitação e reprodução, há aqui um 'quê', um atributo individual, diferencial que 

cada ser humano coloca na sua maneira de interpretar o objeto observado, sendo esta 

característica o que diferencia o homem dos outros animais. Exatamente por sua natureza 

criativa, onde o aprender ocorre mimeticamente, apenas também, ao próprio homem, é dada a 

alegria da obra concluída2.  

Observo que ao mesmo tempo em que Carlos repete aquele movimento, observado e 

aprendido, no toque do instrumento, seu corpo também se movimenta, procurando uma 

integração deste ao próprio movimento. Este movimento também acontece em outros 

momentos, quando ele simplesmente observa o toque. Ou quando está se movimentando 

involuntariamente ou mesmo dançando, fazendo passos tão sincopados quanto as células 

rítmicas que reproduz nas percussões. 

Também observo estes movimentos em Rafael, outro percussionista do grupo, e nas 

meninas que reproduzem os movimentos do som com o corpo como algo que não pode estar 

separado ou desvinculado do ato de fazer música. Neste aspecto Karbusicky (op. cit, p. 245) 

                                                 
2 Sobre ‘mímesis’, será feita uma abordagem com maior profundidade, posteriormente, no capítulo ‘Arte, 
mímesis e catarse’. 
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ressalta que "Repetição e variação consolidam a estrutura musical, que ingressa no campo 

mimético de relações, no qual já estão sendo gerados complexos superiores". 

Este aspecto do som ou da música na qualidade de indutora de movimentos, pode ser 

levado em consideração como uma forma de aprendizado do grupo. Além disso, o seu aspecto 

funcional dentro deste contexto também deve ser levantado. Assim, 

 
No trabalho comparativo [...], todos os parâmetros da estrutura têm de ser discutidos. 
Também a função tem de ser examinada [...]. O aspecto semiótico não deve ser visto como 
último; de longe não basta que uma canção seja somente gravada e depois transcrita. Todo 
o contexto funcional pertence ao conjunto, assim como, a semântica autentica, à qual não 
pertencem apenas o movimento dos tons e o ritmo, mas também os movimentos de dança, o 
gestual, o simbolismo. [...] (op. cit., 257). 

 

 

O ritual de dança, por exemplo, para este grupo, tem um significado especial, ligado 

intimamente ao uso de instrumentos de percussão: muitos componentes do grupo são 

provenientes ou freqüentadores de escolas de samba e terreiros ou "Centros de Umbanda", ou 

Candomblé. A grande maioria dos integrantes do grupo é negra, mulata ou mestiça, possuindo 

uma forte relação com a cultura afro-brasileira, onde as 'situações primitivas' e os 'gestos 

mágicos', são fundamentais na aquisição e compreensão de significados estruturais.  

Karbusicky coloca a importância deste significados na procura pela riqueza estrutural 

da música quando fala que... 

 
Tem que se buscar pelas 'situações primitivas' mais prováveis, nas quais de uma interação 
'ser humano (fonte sonora' resulta o âmbito musical [...] Temos que ver a natureza 
inteiramente em conexão com nossas sensações. Trata-se de uma expressão específica da 
situação existencial humana no material tonal, da sinergia de movimentos psíquicos, da 
interiorização de estímulos icônicos do meio-ambiente. Esta postura em relação à natureza 
intensifica a ocupação com as forças do próprio material, seu domínio por princípios 
arbitrários de construção (op. cit., p. 213). 

 

 

Assim, o experimentar características acústicas dos objetos que soam através de 

repetições e variações, é apenas uma parcela constitutiva da evolução do âmbito musical. 

Porém, esta ontologia musical é muito ampla, ela não explica a riqueza estrutural da música. 

Esta tem que ser procurada no contexto total e estrutural ao qual a práxis musical está 

inserida. Karbusicky, portanto, frisa a necessidade de uma reconstrução das raízes 
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antropológicas baseadas nas próprias formas de vida correspondentes, que dizem respeito a 

estes materiais sonoros utilizados, dos instrumentos, da própria voz e dos gestos do corpo (op. 

cit., p. 248). 

Vê-se a importância da compreensão dos significados que estão inseridos na própria 

estrutura da comunidade. Estes se refletem nos momentos educacionais, na maneira com que 

os materiais sonoros são utilizados e associados ao cotidiano. Acredito que, nestes contextos, 

a música, o toque dos instrumentos e o gesto do movimento corporal, associado à rítmica, 

fazem parte vital de um complexo de significados da cultura da periferia urbana de, 

possivelmente, grande parte da população brasileira. 

Na busca destes significados, sublinho a importância da mímesis associada ao 

movimento, observado na práxis musical deste contexto. Procurarei, neste sentido, retomar 

alguns termos que dizem respeito à concepção de mímesis, desenvolvidas por e a partir de 

Aristóteles. Considero importante explicitar algumas idéias referentes a estes conceitos, na 

perspectiva de uma maior compreensão e participação destes elementos na construção da 

prática e dos processos de ensino/aprendizagem musical da comunidade. 
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5.2 - ARTE, MÍMESIS E CATARSE 

 

Como subsídio para nossas discussões a respeito do movimento, abordarei aqui, 

algumas idéias a respeito de arte, mímesis e catarse desenvolvidas a partir de Aristóteles, em 

sua obra "Poética", além de algumas idéias desenvolvidas por Reale (1997), que, no capítulo 

VII de seu livro, discorre sobre a filosofia da arte, baseado também nos escritos da Poética de 

Aristóteles. Iniciarei este item, abordando a concepção de arte desenvolvida pelos gregos.  

Reale, em sua análise da Poética, sublinha que os Gregos, ao formularem o conceito 

de arte, destacavam muito mais do que nós o momento cognoscitivo que implica esta 

atividade 

 
[...] sublinhando de maneira especial a contraposição existente entre arte e experiência; esta 
(a experiência_) implica uma repetição preferentemente mecânica, sem ultrapassar o 
conhecimento do quê, isto é, do dado de fato, onde a arte vai além do puro dado até chegar 
ao conhecimento do porquê ou dele se aproximar e, enquanto tal, constitui uma forma de 
conhecimento. Por isso, é clara a razão da inclusão das artes no quadro geral do saber, 
sendo também óbvia a razão pela qual se situam dentro da ordem jerárquica no terceiro e 
último escalão, enquanto constituem certamente um saber, mas um saber que não é fim em 
si mesmo nem sequer um conhecimento buscado em vista da ação moral (como o saber 
prático), mas antes em prol do objeto produzido (REALE, 1997, p. 107). 

 

Assim, a arte é vista numa perspectiva de saber, associado ao conhecimento, mas não 

apenas ao conhecimento pragmático. 

Aristóteles, ao abordar a questão da arte em sua obra "Poética", coloca que [...] 

algumas coisas que a natureza não sabe fazer cria-as-a arte; pelo contrário, outras imita-as 

(ARISTÓTELES apud REALE, 1997, p. 108). 

Neste aspecto, Aristóteles quis dizer, portanto, que existem as artes que tem a mera 

finalidade pragmática, ou que complementam, de alguma maneira, a natureza (aquelas que 

criam). E há aquelas que "imitam" a natureza, reproduzindo, recriando alguns aspectos desta 

com materiais moldáveis, através de cores, sons ou palavras: 

 
Da mesma maneira como alguns imitam muitas coisas, expressando-se por traços e por 
cores (pela arte ou pela prática), assim também acontece nas citadas artes; todas realizam a 
imitação pelo ritmo, pela linguagem e pela melodia, de modo separado ou combinado. Da 
melodia e do ritmo valem-se a aulética e a citarística, além de outras semelhantes, como a 
siríngica; já a dança se utiliza somente do ritmo, porque os bailarinos, com seus 
movimentos ritmados, imitam caracteres, emoções e ações (ARISTÓTELES, 2000, p. 37) 
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 Neste segundo caso (das que imitam) sua finalidade não corresponde com a simples 

utilidade pragmática. Tratam-se estas, segundo Aristóteles, das "belas artes".  

Aristóteles se refere, então, à arte pragmática como aquela que cria, em função de 

complementação da natureza. Já as belas artes imitam, na perspectiva da recriação artística a 

partir da natureza.  

Neste aspecto, levanta como exemplo o fato de que, um historiador poderá contar um 

fato ocorrido em versos, mas nem por isso este se constituirá uma obra de arte, pois não são 

os meios empregados pela arte (no caso, os versos), e nem mesmo, é a verdade histórica, dos 

fatos e circunstâncias que representa, que lhe conferem o valor de arte, ou que fazem que esta 

seja concebida como arte: ela pode narrar coisas que efetivamente aconteceram, mas só 

chegará a ser arte, se acrescentar a estas um 'quê' a mais de imaginação e mesmo de 'fantasia', 

o que à narrativa puramente histórica não cabe fazer. 

Assim, 

  
Segundo o que foi dito se apreende que o poeta conta em sua obra, não o que aconteceu e 
sim as coisas quais poderiam vir a acontecer, e que sejam possíveis tanto da perspectiva da 
verossimilhança como da necessidade. O historiador e o poeta não se distinguem por 
escrever em versos ou prosa [...]; a diferença é que um relata os acontecimentos que de fato 
sucederam, enquanto o outro fala das coisas que poderiam suceder. É por este motivo que a 
poesia contém mais filosofia e circunspecção do que história; a primeira trata das coisas 
universais, enquanto a segunda cuida do particular. Entendo que tratar de coisas universais 
significa atribuir a alguém idéias e atos que, por necessidade ou verossimilhança, a natureza 
desse alguém exige; a poesia, desse modo, visa ao universal, mesmo quando dá nomes a 
suas personagens (ARISTÓTELES, 2000, p. 47). 

 

Neste sentido, segundo Aristóteles, a arte universaliza o objeto, quando o trata sob o 

aspecto da possibilidade e da verossimilhança. 

É nesta perspectiva de verossimilhança e de possibilidade, que a arte da mímesis deve 

ser compreendida. O que diferencia a arte enquanto mímesis é a idéia da possibilidade, da 

intervenção, da imaginação, da fantasia, da sua livre interpretação da natureza.  

Para Aristóteles, se quisermos compreender a questão relativa à natureza do fato 

artístico, devemos nos concentrar  exatamente nos conceitos de mímesis, e de 'catarse'. 

Sobre "mímesis", Aristóteles parte do princípio de superação das idéias de Platão com 

relação a este tema: Platão censurava a arte exatamente por ela ser mímesis, ou seja, por ser 

imitação da imitação (coisas fenomênicas), que são imitação "dos paradigmas eternos das 

idéias", sendo então a desvirtualização do verdadeiro. 
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Aristóteles opõe-se abertamente a este modo de conceber a arte, e interpreta a mimese 
artística segundo uma perspectiva oposta, até a transformar numa actividade que, longe de 
reproduzir passivamente a aparência das coisas, as recria de certo modo segundo uma nova 
dimensão ( REALE, 1997, p. 108). 

 

Este recriar sob novas perspectiva, sob outras dimensões é que confere ao objeto de 

arte o valor artístico, pois muito além de uma simples imitação, ou reprodução de um 

fenômeno em si, ele é a recriação a partir de uma dimensão que ultrapassa o fenômeno 

empírico, e para ser arte deve exatamente se libertar da simples verdade empírica e da 

reprodução, pode e tem a liberdade de inserir o "maravilhoso", e o impossível. Isto se torna 

claro, nas colocações de Aristóteles em sua Poética: 

 
Nas tragédias, o maravilhoso ocupa posto importante [...] o maravilhoso agrada; prova-o o 
fato de que todos o inserem em suas narrativas, com o intuito de despertar mais interesse (p. 
69). [...] Deve-se dar preferência, quando admissível, ao impossível, quando diante de uma 
possibilidade que não convença (p. 70). 
Resumindo, ao impossível se deve considerar, ou em relação ao efeito poético, ou à 
melhoria, ou à opinião comum. Quanto à poesia, o impossível convincente tem preferência 
ao possível que não convence. Talvez não haja homens como Zêuxis os pintou; mas esses 
correspondem ao melhor, e o modelo deve ser superado. Ademais, o irracional justifica-se 
pela opinião comum, bem como, algumas vezes, parece irracional aquilo que não o é, pois é 
verossímil que aconteçam coisas que aparentem verossimilhança (ARISTÓTELES, 2000 p. 
71) 

 

 

O grande problema que se coloca aqui, não é o de não representar a verdade empírica, 

mas a de representá-la de maneira não-artística. Na verdade, a arte se desobriga, ou não deve, 

reproduzir verdades empíricas, ideais, ou lógicas. Além disso, tem a liberdade de poder 

representar fatos e personagens como poderiam ser, introduzir o racional e o impossível, dizer 

mentiras, se utilizar de paralogismos "com a condição de que torne verosímeis o impossível e 

o irracional" (REALE, 1997, p. 110). 

Aqui entra novamente a questão da verossimilhança e da possibilidade e da sua 

importância na produção do objeto artístico: 

 
A universalidade da representação da arte nasce da sua capacidade de reproduzir eventos 
"segundo a lei da verossimilhança e da necessidade", isto é, deriva da sua capacidade de 
reproduzir os eventos de tal maneira que eles surjam vinculados e conexos de modo 
perfeitamente unitário, como se integrassem um organismo em que cada uma das partes 
tem o seu sentido em função do todo de que é parte (op. cit., p. 110). 
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Neste aspecto, a atuação do ser humano na realização ou criação do objeto artístico 

torna-se livre, não preso à simples imitação ou retratação de uma realidade empírica, o objeto 

de arte torna-se uma recriação, tendo então a arte, para Aristóteles, o seu valor próprio, e sua 

própria lógica. 

Outro ponto de concentração para a compreensão da concepção de arte e mímesis de 

Aristóteles, é o relativo ao conceito de catarse: 

 
A tragédia [...] é mimese de uma ação séria e realizada em si mesma, com certa extensão e 
expressa numa linguagem embelezada com várias classes de elementos ornamentais, mas 
cada um no seu lugar nas diferentes partes; em forma dramática e não narrativa; a qual, 
mediante uma série de casos que suscitam piedade e terror, tem como efeito elevar e 
purificar o ânimo de tais paixões (ARISTÓTELES apud REALE, 2000, p. 112). 
 

 

Neste ponto, Reale frisa que o texto original diz exatamente que suscita a catarse das 

paixões. Porém esta catarse é bastante ambígua, podendo ser interpretada de várias formas: 

alguns interpretam esta no sentido moral de purificação das paixões, com a sublimação 

mediante a eliminação do que se tem de pior. Já outros a entendem no sentido de eliminar 

provisoriamente as paixões. Aristóteles novamente, retratando os vários e múltiplos usos da 

arte da música coloca que: 

 
Aceitamos a distinção efetuada por alguns filósofos entre melodias que tem um conteúdo 
moral, melodias que estimulam a ação e aquelas que suscitam entusiasmo; em exata 
correspondência se classificam também as harmonias. A isto se acrescenta que, a nosso ver, 
a música não se pratica para conseguir um tipo único de benefício que dela se possa derivar, 
mas para usos múltiplos, pois pode servir para a educação, para facultar a catarse [...] e, em 
terceiro lugar, para o repouso, a elevação da alma e a supressão das fadigas. De todas estas 
considerações se depreende claramente que se deve fazer uso de todas as harmonias, mas 
não da mesma maneira, utilizando para a educação aquelas que possuem um maior 
conteúdo moral e para ouvir músicas executadas por outros as que nos incitam à ação ou 
inspiram a emoção. E estas emoções, tais como a piedade, o medo e o entusiasmo, que em 
alguns provocam fortes ressonâncias, se manifestam todavia em todos, embora em maior ou 
menor grau. E vemos, além disso, que quando alguns que se sentem fortemente comovidos 
por elas, ouvem cantos sagrados que impressionam a alma, se encontram na situação 
própria de quem recuperou a saúde ou foi purificado. Isto mesmo se pode aplicar também 
aos sentimentos de piedade, de temor e em geral a todos os sentimentos e aos afetos de que 
cada um tem necessidade; porque todos podem experimentar uma purificação e um alívio 
aprazível. De modo análogo, as músicas especialmente idôneas para produzir a purificação 
proporcionam aos homens uma alegria inocente (op. cit., p.113). 
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Para além da purificação do caráter moral, ou do puramente fisiológico, Reale aponta 

como provável que Aristóteles, com 'flutuações e incertezas', entrevisse "naquela libertação 

agradável produzida pela arte”, algo análogo ao que hoje chamamos "prazer estético" . E 

ainda mais: Aristóteles supera a visão de debilitação do elemento racional de Platão, e atribui 

um outro sentido à arte: "[...] a arte não nos impõe um peso, mas alivia-nos da emotividade, e 

o tipo de emoção que nos proporciona não só não nos prejudica, mas restitui-nos, de alguma 

forma, a saúde" (REALE, 1997, p. 114). 

Friso também aqui a idéia de que Aristóteles, em nenhum momento, mencionou a 

mímesis como uma forma de dominação da natureza, dos seus movimentos, mas sim de uma 

representação desta, re-interpretação, algo que só o ser humano é capaz de realizar. 

Acredito que a explicitação desta concepção aristotélica de arte, mímesis, e catarse 

auxiliará  a busca dos significados em música, e das funções que esta toma no cotidiano, e 

mesmo no seu repasse dentro do contexto da investigação que me proponho a fazer. 
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5.3 - HOMEM, RITMO E MOVIMENTO 

 

Acredito que a relação do ser humano com o movimento perpassa sua própria idéia de 

colocação no e com o mundo: percepção, observação e analogia dos movimentos deste, no 

qual ele não só está inserido, como também faz e é parte pulsante e viva. Esta percepção 

abrange desde nossa visão dos fenômenos mais imediatos e observáveis que nos rodeiam, até 

a observação mais específica dos microfenômenos que hoje a ciência nos possibilita visualizar 

através dos ínfimos movimentos energéticos e atômicos.   

 
Enquanto no micromundo vibrações (ou seja, um elemento rítmico) representam a 
substância energética do Ser, no meso - e no macromundo, principalmente os movimentos. 
Eles são o Geral, o ritmo (no sentido de hoje) é o especial. Objetos no universo com 
atividades 'rítmicas' - os assim chamados pulsares - agem como algo extraordinário, que 
desperta fantasias antropomorfas, especulações sobre 'seres inteligentes' no universo. 
Massa, campos de força, correntes de energia existem sobretudo 'em movimento'. Também 
as plantas 'dançam', não ritmicamente, mas em movimentos circulares, fitas, elipses; estes 
movimentos próprios, que são captáveis com a máquina fotográfica em câmara lenta, são 
musicalmente fascinantes. (KARBUSICKY, 1986, p.205). 

 

Neste sentido, o macromundo, que é representado pelos movimentos, se espelha no 

micromundo, que são as vibrações essenciais de todas as coisas. Estes dois aspectos compõem 

o geral. O ritmo se apresenta como o específico, como o analisável e o mensurável de alguma 

forma pelo ser humano, ou, como um atributo que o homem coloca na natureza como uma 

forma de compreendê-la ou reinterpretá-la. 

A matéria, desde sua constituição mais ínfima, jamais se encontra em repouso. A física 

subatômica tem frisado e contribuído com esta nova visão de mundo e da dinâmica intrínseca 

à matéria e conseqüentemente a todas as coisas. Capra pontua o que ele chama de ‘inquietude’ 

e ‘dança’ da matéria: 

 
A tendência das partículas a reagir ao confinamento através do movimento implica uma 
"inquietude" fundamental da matéria que é característica do mundo subatômico. Nesse 
mundo, a maior parte das partículas materiais se acham ligadas às estruturas moleculares, 
atômicas e nucleares; por essa razão, não se encontram em repouso mas apresentam uma 
tendência inerente ao movimento, ou seja, são intrinsecamente "inquietas". Segundo a 
teoria quântica, a matéria jamais se encontra em repouso, mas se acha em permanente 
estado de movimento. Macroscopicamente, os objetos materiais que nos circundam podem 
parecer passivos e inertes; mas, se ampliarmos um pedaço "morto" de pedra ou metal, 
veremos que este se encontra cheio de atividade. Quanto mais próxima é nossa observação, 
mais viva se apresenta a matéria. Todos os objetos materiais em nosso meio ambiente são 
feitos de átomos que se interligam de diversas formas de modo a formar uma enorme 
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variedade de estruturas moleculares, que não são rígidas e destituídas de movimento, mas 
que oscilam de acordo com sua temperatura e em harmonia com as vibrações térmicas de 
seu meio ambiente (CAPRA, 2000, p. 150). 

 
 

Capra ressalta a figura da ‘dança’ como analogia à interação e movimento constante da 

matéria à nível subatômico. Para ele a matéria ‘dança’, e isto faz parte de concepções de 

mundo de culturas não ocidentais.  

 
Os místicos orientais, em seus estados não usuais de consciência, parecem ter chegado à 
percepção da interpenetração do espaço e do tempo a nível macroscópico; dessa forma, 
vêem os objetos macroscópicos de forma muito semelhante á concepção dos físicos acerca 
das partículas subatômicas (op.cit, p. 156). 

 
 

A aparente imobilidade ou passividade do mundo macrocósmico das formas é pura 

aparência, e não corresponde à sua essência á nível microcósmico. 

 
A Física moderna representa a matéria não como passiva e inerte, mas em contínuo 
movimento de dança e vibração, cujos padrões rítmicos são determinados pelas estruturas 
moleculares, atômicas e nucleares. Essa é, igualmente, a forma pela qual os místicos 
orientais encaram o mundo material. Todos esses místicos destacam o fato de que o 
universo precisa ser apreendido dinamicamente à medida que move, vibra e dança, ou seja, 
que a natureza não se encontra em equilíbrio estático mas dinâmico. Nas palavras de um 
texto taoísta: 
A tranqüilidade na tranqüilidade não é a tranqüilidade real. Só quando existe tranqüilidade 
no movimento pode aparecer o ritmo espiritual que impregna o céu e a terra (op.cit, p. 150). 
 

 

A própria concepção de matéria neste novo paradigma é rediscutida. A matéria é vista 

como padrões de energia, as partículas são padrões de probabilidade e não mais grãos isolados 

que se agrupam; elas já não são vistas como formadas por qualquer tipo de ‘substâncias’ 

materiais. “Observando-as, não podemos ver qualquer substancia: o que em verdade 

observamos são padrões dinâmicos que se transformam continuamente uns nos outros - uma 

contínua dança de energia” (op.cit, p. 156). 

E mais, a sua atividade é um fim em si mesmo: 
 
 

A teoria da relatividade, como que deu vida a esses padrões na medida em que revelou seu 
caráter intrinsecamente dinâmico. Demonstrou-se que a atividade da matéria é a essência 
mesma de sua existência. As partículas do mundo subatômico não são apenas ativas no 
sentido de seu movimento ser extremamente rápido; mais que isso, elas mesmas são o 
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processo! A existência da matéria e sua atividade não podem ser separadas: elas constituem 
aspectos diferentes da mesma realidade espaço-temporal (CAPRA, 2000, p. 156). 
 
 
As idéias de ritmo e dança vêm naturalmente à mente quando tentamos imaginar o fluxo de 
energia que atravessa os padrões que compõem o mundo das partículas. Os físicos 
modernos mostraram-nos que o movimento e o ritmo são propriedades essenciais da 
matéria, que toda matéria – tanto na Terra como no espaço externo – está envolvida numa 
contínua dança cósmica (CAPRA, p. 182). 
 

 
 

Passando para o campo das representações humanas da manifestação dinâmica e 

essencial de todas as coisas, o ritmo, por exemplo, apresenta-se como um atributo do ser 

humano à natureza. Esta, não possui um ritmo constante (embora possua os seus próprios 

movimentos cíclicos), como na figura de linguagem ou antropomorfização do "ritmo da 

rebentação" (Karbusicky, 209), a dimensão rítmica no homem é colocada como uma forma de 

"dominação da natureza", como um selo dos seres humanos, marcando sua presença no 

campo mimético de relações. Nesta perspectiva ressalta a concepção de Aristóteles que 

concebe o 

 
[...] metrum como um ritmo dividido, ou seja, como algo que foi inserido pelo ser humano 
para a realidade natural, e porque ele já denomina este processo de ritmização A substância 
da qual se trata aqui, e que é modificada pela atividade do sujeito, é o movimento [...] No 
campo das relações miméticas, ele (o movimento) é onticamente significativo, 
especialmente para a música e dança (KARBUSICKY, 1986, p. 205). 

 

Nesta concepção de dominação, "o ser humano se impõe no ritmo em relação à 

natureza e o intensifica fortemente até obter efeitos de êxtase. Pela dança rítmica, ele domina 

a natureza circundante (força mágica dos gestos repetidos de figuras rítmicas) ou a natureza 

nele mesmo" (op. cit., p.210). 

 
A matéria dança. O poeta romano Luciano (século II) também assinala que a dança circular 
das estrelas, a constelação dos planetas em relação aos astros fixos, a bela ordem e 
harmonia de todos os movimentos universais, são um espelho da dança original no 
momento da criação. A vida é experimentada como um constante movimento, que se une 
aos fenômenos da natureza por simpatia universal que se ativa por meio de uma força 
unificadora comum (FREGTMAN, 1999, p. 152). 

 

 

 



 88 

A idéia de 'dominação' presente aqui, perpassa a própria visão do homem sobre o 

mundo e a natureza, e esta se reflete em todas as áreas de sua atuação e conhecimento. Ela se 

encontra ressaltada principalmente na visão ocidental de mundo, sendo a concepção de ritmo 

e movimento, apenas um reflexo disto. 

A tendência ocidental européia é a de ver a questão do ritmo sob a ótica da dominação, 

ordenação arbitrária, pulsação, 'chão', sendo esta visão bastante retilínea, masculina. 

Geralmente as análises rítmicas, às quais estamos mais acostumados, são centradas nesta 

concepção de metro. Porém, outras culturas, como as africanas, por exemplo, ressaltam outra 

idéia de ritmo e metro: menos dura, menos rígida, mais levada ao flutuante e a descentração 

do elemento rígido, do que a visão européia de dominação. Nestas culturas, o tempo forte é 

sempre deslocado, a sensação de domínio e de rigidez é totalmente perdida, a complexidade 

rítmica explora as possibilidades timbrísticas, a métrica flutuante leva o corpo ao movimento 

e à sensação de flutuação do pés, e não à sensação de 'peso' e domínio, ao qual a pulsação é 

geralmente associada. Essas culturas ressaltam, por outro lado, o aspecto feminino, a visão 

feminina de terra, de Mãe-Terra: aquela que acolhe, embala e não precisa ser dominada, pois 

é integradora. 

Considero que esta idéia de limitação e 'dominação rítmica' provavelmente seja um 

reflexo da própria visão e relação de sociedade e ciência ocidental, de sujeição e dominação 

da natureza. 

O sociólogo e ensaísta alemão, Robert Kurz (2001), destaca o pensamento de Evelyn 

Fox Keller, bióloga, e a filósofa Sandra Harding, teóricas norte-americanas. Segundo elas, a 

visão de ciência dominadora que perpassa a humanidade revela-se como herança do conceito 

de ‘objetividade’ dos albores da história da ciência moderna, com Francis Bacon (1561-1626) 

no século XVII, constituindo-se numa visão estritamente masculina, e que 

 
[...] não se dirige antes de tudo ao conhecimento e à melhora da vida humana, mas à 
sujeição e ao domínio [...] tiram daí a conclusão de que a separação estrita entre sujeito e 
objeto, tal como subjaz à ciência moderna, tem de ser posta em tela de juízo. Mas para elas 
não se trata de uma crítica romântica da ciência, mas de uma "outra ciência", que libere seu 
processo cognitivo da exigência da submissão. É neste sentido que elas traçam um paralelo 
entre as racionalidades científico-tecnológica e econômica na modernidade, que ambas 
remontam a interesses de domínio e exploração. [...] A ciência natural moderna e a 
moderna economia capitalista não são absolutamente idênticas, mas guardam estreitos laços 
de parentesco [...] tanto na perspectiva histórica quanto estrutural [...] não somente o 
capitalismo foi assim gerado, mas também uma imagem da natureza a ele adequada. A 
estrita separação entre sujeito e objeto, fenômeno especificamente moderno, é fruto dessa 
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história: tal como o sujeito masculino da revolução militar definiu o mundo literalmente 
como "bucha de canhão", como puro objeto de aniquilação, assim o aparelho estatal e a 
racionalidade econômica definiram o indivíduo como objeto de gestão, como objeto da 
ciência empresarial (KURZ, 2001, p.15 ). 

 

E ainda declara, que, 

 
Se o conhecimento científico não se emancipar da lógica de uma objetivação desumana da 
natureza, o complexo econômico-científico logrará transformar a Terra num deserto da 
física (op. cit., p.15) 

 

 

Ora, a idéia de submissão da natureza, de limitação do ritmo da natureza é uma ilusão, 

nem mesmo nosso coração constitui uma fonte de pulsação constante, aos modos do racional 

matemático e lógico, ou, aos moldes do pensamento de dominação ocidental, sendo esta visão 

de pulsação talvez um mero reflexo deste tipo de pensamento (lembre-se que foi um europeu 

que inventou o metrônomo no século XVII). De qualquer forma, este poder hegemônico de 

metro exerce influência em nosso sistema musical, e riquezas timbrísticas e significados 

culturais importantes em nossa cultura, como a questão de visão de ritmo, são ainda muito 

desconsideradas em nossa própria educação musical. 

Atualmente, esta idéia de dominação está sendo revista, e outras concepções de mundo 

e de humanidade estão sendo discutidas. Acredito que a rediscussão da inserção do ser 

humano na natureza e no mundo faz parte desta nova visão. 

Uma das concepções que estão sendo rediscutidas corresponde à idéia de mímesis no 

que diz respeito à arte e à música, e em especial sua relação com o ritmo, com a pulsação e 

com o movimento. Esta discussão é retomada por pesquisadores como o musicólogo e 

filósofo tcheco, (naturalizado alemão)Vladimir Karbusicky.  

Karbusicky, comentando a idéia de mímesis de Aristóteles e tomando como referência 

a ritmização segundo a medida corporal do homem, coloca a mímesis não como imitação, 

mas como uma espécie de projeção do mundo, um recorte segundo a sua própria medida, que 

quer fazer do meio ambiente disponível: 

 

 
Esta erupção da energia gestual jamais se deixaria explicar como 'imitação' ou 
'espelhamento'. A experiência da energia gestual, que está associada tipicamente com a 
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dança, cada um pode ter presente para si: após uma forte experiência positiva, 'algo' (quem 
quer pode identificá-lo como 'id' freudiano) nos impele a fazer passos de dança; crianças 
não reprimem e logo começa a 'pular'. De repente, tudo em volta torna-se 'rítmico': a rua 
balança, as casa dançam, as árvores acenam. A música revive em nós tais disposições 
(psíquicas), muitos ouvintes nas salas de concerto cedem a elas e acompanham o ritmo com 
a cabeça ou com os pés, mas o corpo 'flutua' em um movimento independente da batida do 
compasso (KARBUSICKY, 1986, p. 218).  

 

 

Acredito que esta concepção de ritmo está mais ligada àquela que contrapõe a idéia de 

dominação, ou seja, mais que dominação, pode ser uma forma de fazer parte desta natureza, 

como uma tentativa de integrar-se ou reintegrar-se a uma ordem a qual o homem afastou-se.  

Fregtman (1999, p.152) coloca que, "a música e a dança foram as formas pelas quais o 

homem entrava em harmonia com o cosmos e se fundia com o Todo", porém, ressalta a 

questão do porquê de o homem, já sem os motivos de culto ou magia, continuou fazendo 

música e dançando. Neste aspecto, associa a idéia de que aquela consciência mística, que era 

buscada através de fazer música e de movimentar-se na dança através dela, com o tempo foi 

tomando outro sentido, colocando-se hoje sobre outra ótica ou perspectiva similar: ao da 

consciência artística.  

Arriscando-me em ir além dessa 'consciência artística' descrita por Fregtman, posso 

apontar outra definição para esta sensação buscada através da música: o prazer estético. 

Aquele prazer estético que provavelmente Aristóteles definia como um dos aspectos da 

catarse. 

Sendo assim, esta consciência mística ou consciência artística, segundo Fregtman, 

presente nas mais variadas formas de expressão musical, também pode e leva ao prazer 

estético, se entendida desta forma a catarse de Aristóteles. Um prazer estético que pode ser 

representado nas mais variadas formas de relação com a música, como nas relações da 

integração música e movimento, presentes nas práxis musicais que possuem outras lógicas de 

construção culturais, muitas dessas baseadas na riqueza rítmica/timbrística e no movimento 

corporal, e não na concepção de pulso e rigidez. 

 

Acredito que a concepção rítmica deve ser revista a partir de outras óticas, não apenas 

como uma forma de dominação, mas também como uma forma de integração ao mundo. Não 

mais segundo medidas rígidas de dominação, mas também de inserção. 
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Existem diferenciadas lógicas musicais, diversas maneiras de expressão e de aquisição 

do musical. Compreender essas lógicas e esses processos de aquisição e significados da práxis 

musical, corresponde a uma retomada da música em sua abrangência, tanto como um 

conhecimento epistemologicamente construído pela humanidade, como uma nova perspectiva 

de encarar o mundo e a natureza. Esta não necessariamente deve apenas ser encarada como 

um objeto isolado, à parte do ser humano, e imposta à dominação. Pode ser encarada também 

como verdadeira inspiração e parâmetro do homem no mundo, fonte de vida, da qual ele é 

parte integradora. 

Nesta perspectiva, Karbusicky aponta para uma nova urgente e necessária percepção 

de mundo, uma nova concepção de música que desponta e pode gerar caminhos para uma  

nova visão de mundo, uma visão integradora, a partir daquilo que todos os seres humanos têm 

em comum, e naquilo que têm de melhor e de mais ‘humano’ 

 
A integração de complexos 'inferiores' em estruturas cada vez mais divergentes, pelo 
desenvolvimento cultural e social diferenciado, torna possível de reconstruir 
comparativamente essas camadas constantes. Nesta iniciativa reside um sentido ético - não 
ideológico. Exatamente neste século das imagens de inimigos ligadas a condições raciais e 
sociais, que podem provocar instintos de destruição em proporções globais pelo progresso 
da tecnologia das armas, torna-se extremamente atual demonstrar analiticamente as 
constantes antropológicas3, aquilo que une todos os seres humanos sobre a terra 
(KARBUSICKY, 1986, p. 271). 
 
 
 

Quiçá a música possa gerar e apontar novos caminhos, a reencontrar do elo de 

religação entre a humanidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
3 Itálico do autor. 
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5.4 - POR UMA EDUCAÇÃO MUSICAL CONTEXTUALIZADA 

 

 

Se o cotidiano lhe parece pobre, não o acuse: 

Acuse-se por não ser poeta suficiente para extrair as suas riquezas” 

(Ranier Maria Rilk) 

 

 

A maioria das metodologias, métodos e propostas sistematizadas em educação musical 

aplicados no Brasil hoje, são de origem européia, baseadas na cultura e na realidade daqueles 

países, e construídos a partir um modelo de evolução musical baseado na própria 'evolução' da 

música naquele continente. Podemos citar propostas como o método Suzuki, o método 

Kodaly, o método Dalcroze, dentre tantos outros conhecidos pelos educadores musicais 

brasileiros, que, sem dúvida, contribuíram muito para nossas reflexões em educação musical, 

mas cuja aplicabilidade precisa ser revista em muitos contextos brasileiros. São propostas 

eficazes em seus contextos de origem, mas com muitos problemas quando inseridos em outras 

culturas e sociedades como a do Brasil, por exemplo, e muito mais problemáticas, quando 

executadas em situações de educação com classes populares.  

Um dos grandes problemas ou obstáculos que se colocam para a realização de uma 

proposta contextualizada em educação musical, no Brasil, perpassa exatamente pela 

importação de uma visão de análise baseada na evolução rítmica e melódica européia. Assim, 

cito mais uma vez Karbusicky (1986), quando fala sobre os diversos pontos de partida do 

âmbito musical, e suas complexidades. 

 
O construto baseado sobre a evolução do princípio melódico da monodia até chegar à 
polifonia européia não considera as outras séries possíveis do âmbito musical, que são 
cultivados autonomamente, sobretudo na riqueza altamente desenvolvida do ritmo das 
culturas 'primitivas', que são combinadas com timbre. A variação desses parâmetros faz 
dessas estruturas algo tão complexo, que elas quase não são possíveis de acompanhar 
perceptivamente e de aprendê-los. Ritmo e timbre são amarrados um ao outro, assim como 
melodia e harmonia em nosso pensamento musical atual. Os complexos que assim surgem, 
são inacessíveis a nosso 'procedimento analítico' costumeiro ('primeiro' a melodia, 'então' a 
harmonia, 'depois' a rítmica, forma e instrumentação). Os ritmos, que são gerados com 
diferentes tipos de tambores, não são 'monotons' considerando seu timbre (op. cit., 257 ). 
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Assim, a falta de identidade, e de uma sistematização efetiva em uma educação 

musical fundamentada na realidade social/cultural e musical brasileira, faz com que muitas 

práticas educacionais em música não tenham continuidade e nem causem interesse ou 

afinidade nos educandos de determinados contextos. 

Além disso, como foi frisado no capítulo Perspectivas Emergentes em Educação 

Popular, há uma premência de que experiências em educação popular, e digo, aqui, no caso, 

educação musical, sejam sistematizadas, pois muitas práxis interessantes e ricas em educação 

são perdidas ou caem no ostracismo, pela própria falta do hábito de registro e reflexão sobre 

elas. 

Há uma tendência da nova concepção antropológica de música e de educação musical 

do olhar curioso para concepções "primitivas" de música, para outras culturas e sua inserção 

nos contextos educacionais, muito embora esta visão ainda esteja muito centrada  no 

"exótico", no "diferente", sempre comparativamente à visão européia. Karbusicky ressalta 

muito bem esta questão, quando coloca entre aspas estas 'situações primitivas', e um novo 

olhar que se pode laçar sobre elas: 

 
'Situações  primitivas' não são só buscadas e reconstruídas teoricamente. É exatamente a 
arte mais moderna, que aproveita também os refinamentos rítmicos e a riqueza timbrística 
de instrumentos não europeus, rompe com as ligações sistêmicas habituais e abre o 
caminho a reconstruções práticas de situações iniciais antropológicas. Se está à frente de 
imensos complexos de material cru, do qual deve surgir o âmbito musical, 'como no 
primeiro dia' (op. cit., p. 258). 

 

Considero importante este 'olhar' para outras formas e concepções de música, e até 

descentralização do poder significativo e hegemônico da visão de música ocidental, 

acreditando numa educação contextualizada, mas que a partir de sua própria origem, possa 

avistar outras perspectivas, não como superiores ou inferiores, mas simplesmente como 

existentes; não na visão de criação de "ilhas culturais", mas numa visão de compreensão de 

processo educacional, processo de criação, processo de compreensão, numa perspectiva de 

consolidar a visão do educando como produtor/consumidor crítico de cultura musical. Para 

isso, é importante que observemos a riqueza semântica dos contextos aos quais as práticas 

musicais educacionais estão inseridas: 
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A tendência de não funcionalizar o meio ambiente, mas de semantizá-lo gradativamente até 
chegar na transcendência, resulta da necessidade do ser humano, de fazê-lo não só disponível 
para si e de se apropriar para seu próprio uso, mas também de vivenciar sua riqueza 
configurativa esteticamente (KARBUSICKY, 1986, p. 302). 

 

 

Nesta perspectiva, aponta-se a necessidade do olhar crítico, curioso e investigativo do 

educador, e do estímulo a que os educandos também possam desenvolver este olhar sobre 

suas práxis, e sobre as práxis de outras culturas. Um olhar crítico, de possibilidades, e acima 

de tudo um olhar curioso, mas não ingênuo, indagativo, mas respeitador, compreendendo que 

nosso mundo não possui apenas uma lógica, ou um ângulo de visão, um ponto de vista, e que 

é isto que caracteriza a sua riqueza cultural. 

Riqueza esta, friso mais uma vez, que só o homem é capaz de construir como 

significado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 - APRENDER/ENSINAR FAZENDO 

 

 

Aquele que sabe, não fala, 

Aquele que fala, não sabe  

(Lao Tsé). 

 

No processo de busca dos significados musicais no contexto dos participantes do 

Projeto, deparei-me com as próprias manifestações culturais do bairro que se refletiam a todo 

momento no fazer musical dos indivíduos e do grupo. Em muitos momentos, até mesmo antes 

de minha intenção de pesquisar ou pensar em uma investigação acadêmica, meu interesse 

pessoal fez-me procurar conhecer algumas manifestações, levando-me a um contato mais 

direto com elas. 

As experiências mais diretas que tive a oportunidade de vivenciar com as 

manifestações culturais do bairro, serviram como referência para futuras reflexões sobre as 

práticas culturais e musicais da periferia, e mais especificamente da comunidade onde resido e 

trabalho, servindo de base essencial, hoje, na busca dos significados inseridos na prática 

musical de meus alunos e na compreensão dos processos de aprendizagem e ensino em 

música inseridos nestas práticas. 

É importante frisar que com o tempo, e através das experiências com os alunos do 

Projeto e com a comunidade, fui me deparando com vários processos musicais que 

apresentavam lógicas diferentes daquelas que tinha sido habituada quando pensava a música 

em meus anos de academia. Essas lógicas, longe de serem inferiores ou superiores, faziam e 

ainda fazem parte do referencial de vida e correspondem a maneiras de responder às 

necessidades religiosas, lúdicas e sociais das comunidades com as quais tive contato. 

Nessas experiências, nessa prática foi importante perceber, que o conhecimento e a 

forma de adquiri-lo e repassá-lo (ensino/aprendizagem) acontece através de processos 

diferenciados. Muitas vezes, dentro destes processos, linguagem e transmissão oral não se 

caracterizam como as formas mais eficientes e adequadas  de transmissão e aquisição de 

conhecimento. Estas não abarcam o sentido integral de determinados saberes. Nestes casos o 
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que fala mais alto é a própria experiência perceptiva e mesmo simbólica de uma determinada 

'informação' ou aprendizado adquirido. 

Recordo-me da ocasião, há algum tempo, quando freqüentei um Centro de Umbanda 

aqui da periferia. Querendo entender alguns processos e o sentido de determinadas práticas, 

atitudes, movimentos, passos, danças, reverências, pus-me a perguntar e pedir explicações 

sobre as manifestações. Mas o que conseguia, na grande maioria das vezes, eram respostas 

vagas, curtas, que confesso, angustiavam-me profundamente. Perguntava aos médiuns, 

participantes e Mães de Santo do Centro: "como posso aprender isto?" "onde posso ler 

sobre..." "como posso entender". As respostas, sempre acompanhadas de um ar de não 

entender o porquê da pergunta eram: "olhe e faça igual", "concentre-se no que faz", "faça". 

Hoje compreendo que minha bagagem, minha formação, o pragmatismo da visão 

linear de querer achar um sentido de uso e uma explicação racional através da palavra, faziam 

com que eu não percebesse o sentido da totalidade daquela prática, e me impediam de obter 

qualquer nível ou espécie de compreensão através das experiências do 'fazer', ou 'experiência 

mística' do simplesmente abandonar-se e experienciar a compreensão sem querer transformá-

la em algo fechado ou que tivesse paralelo ao nosso racionalismo e pragmatismo. 

Compreendi que num terreiro de Umbanda ou Candomblé, por exemplo, as pessoas 

não perguntam 'quantos passos devem ser dados para frente ou para trás', elas simplesmente 

fazem. Olham e fazem. Ou deixam-se levar pelo fazer. O máximo que consegui de uma 

informação a respeito de 'coreografia' foi quando em uma ocasião indaguei sobre um 

determinado movimento de mão na dança de um orixá em especial. A resposta foi "é assim", 

e a pessoa fez o movimento repetidamente, corrigindo-me quando tentei realizá-lo. Não 

perguntei o porquê era assim. Fiquei um pouco desestimulada em fazer perguntas, por causa 

mesmo das respostas evasivas. 

Hoje, compreendo que a maioria dos meus 'porquês', não faziam sentido no contexto 

em que estava. E que as formas de compreensão e de aprendizado de muitas culturas, não 

podem ser simplesmente medidas através de uma linguagem conceitual aos moldes do 

pensamento vigente ocidental, não tendo um paralelo com nossos conceitos usuais e 

tradicionais de educação e ensino/aprendizagem. 
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Nossa forma de encarar o ensino/aprendizado apresenta-se de modo 

compartimentalizado. As partes são separadas e explicadas. É assim que aprendemos na 

escola. As disciplinas são separadas por especialidades, os assuntos de cada disciplina são 

separados por temas que não necessariamente nos fazem ter uma idéia de relação com o todo. 

Assim se configura nossa forma de aprendizado formal, e assim, conseqüentemente, vemos o 

mundo de maneira compartimentalizada e também, assim, tentamos compreendê-lo. 

A noção de complementaridade de todas as coisas, fenômenos e fatos, é um 

pensamento característico, por exemplo, de concepções religiosas e místicas de mundo não 

ocidentais. Nestes casos, o aprendizado se dá de maneira diferenciada, as partes separadas já 

não fazem sentido, a essência do conhecimento é sua própria totalidade. 

 
Os místicos geralmente não estão interessados em conhecimento aproximado. Eles 
preocupam-se com o conhecimento absoluto, que envolve um entendimento da totalidade 
da existência. Estando bem conscientes do inter-relacionamento essencial de todos os 
aspectos do universo, eles percebem que explicar algo significa, em última instancia, 
mostrar como ele está conectado com todas as outras coisas. Como isto é possível, os 
místicos freqüentemente insistem em que nenhum fenômeno isolado pode ser plenamente 
explicado. Geralmente, não se interessam em explicar as coisas, mas, sim, na experiência 
direta, não-intelectual da unidade de todas as coisas (CAPRA, 2000, p. 248). 
 
 

Sobre a perspectiva da totalidade e de interconexão e de complementaridade. 

 
As principais escolas do misticismo oriental concordam, assim, com a visão que a filosofia 
"bootstrap" tem do universo, concebendo-o como um todo interconectado no qual parte 
alguma é mais fundamental que qualquer outra, de tal forma que as propriedades de 
qualquer uma das partes são determinadas pelas propriedades de todas as outras. Nesse 
sentido, poder-se-ia dizer que cada parte "contem" todas as outras e, na verdade, a visão de 
um mútuo englobamento parece ser característica da experiência mística da natureza (op. 
cit, p. 218). 
 
 

É importante ressaltar os limites do pensamento conceitual dentro da explicação de 

determinados aspectos e experiências culturais e até místicas, onde, “As palavras de nossa 

linguagem não se encontram, pois, claramente definidas, podendo apresentar diferentes 

significados, muitos dos quais atravessam nossa mente de forma extremamente vaga, 

permanecendo largamente em nosso subconsciente (CAPRA, 2000 p. 33). 

Ou seja, "no momento em que se fala sobre uma coisa, perde-se a marca" (op.cit, 

p34). 
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É importante ressaltar aqui, que não colocamos o conhecimento racional como 

simplesmente superior ou inferior de forma estanque, ele se mostra apenas como mais uma 

das formas de se perceber o mundo, não podendo ser adotado ou aplicado 

indiscriminadamente na explicação ou explicitação de todos os processos de maneira 

simplificada. Capra coloca esta questão, quando aponta para as formas ocidental e oriental de 

pensamento e análise dos fenômenos. Para ele, a análise puramente racional do mundo 

coloca-se muitas vezes como insuficiente e ineficaz na compreensão de determinados 

processos.  

 
O conhecimento racional é, dessa forma, um sistema de símbolos e conceitos abstratos, 
caracterizado pela estrutura seqüencial e linear tão típica de nosso pensamento e de nossa 
fala. Na maior parte das línguas, essa estrutura linear é explicitada através do uso de 
alfabetos que servem para comunicar a experiência e o pensamento em longas linhas de 
letras. 
O mundo natural, por seu turno, compõe-se de infinitas variedades e complexidades; trata-
se, na verdade, de um mundo multidimensional, onde inexistem linhas retas ou formas 
inteiramente regulares, onde as coisas não ocorrem em seqüência mas concomitantemente; 
um mundo onde - segundo nos informa a Física moderna - até o espaço vazio é curvo. É 
claro que o nosso sistema abstrato de pensamento conceitual mostra-se incapaz de 
descrever ou sequer de apreender integralmente essa realidade (op.cit, p. 29). 
 

 

A questão é que existem outras formas de se compreender, de aprender. E coloco aqui 

em questão: de se compreender e de se aprender música.  

Algumas manifestações culturais de cunho religioso realizam este aprendizado com 

muita eficiência, sem uma estruturação racional e codificada, separada por itens ou partes, 

como a maneira formal com a qual estamos acostumados a aprender, mas sim vinculada a um 

todo do processo. A arte e a música estão neste caso inseridas num corpo de manifestações, 

referenciais de vida e significados e relações com a natureza. 

Estabeleço aqui um paralelo, considerando que em várias práticas artísticas não 

ocidentais a ligação íntima a formas religiosas de conexão ao superior ou à meditação e 

entrada em outros estados de percepção e de consciência constitui um elo indissociável. 

 
As formas artísticas orientais são, igualmente, formas de meditação. Mais do que meios de 
expressão das idéias do artista, essas formas constituem-se em meios de auto-realização 
através do desenvolvimento do modo intuitivo de consciência. A música indiana não é 
aprendida pela simples leitura de notas, mas através da audição à execução do professor, 
desenvolvendo em conseqüência um sentimento pela música. De idêntica forma, os 
movimentos do T'ai Chi não são aprendidos pela intervenção de instruções verbais, mas 

 



 100 

pela sua prática repetida em uníssono com o professor. As cerimônias japonesas do chá 
estão repletas de movimentos lentos e rituais. A caligrafia chinesa demanda o movimento 
espontâneo, desprovido de inibição da mão. Todas essas habilidades são utilizadas no 
Oriente com vistas ao desenvolvimento do modo meditativo de consciência (CAPRA, 2000, 
p. 37) 

 

 

Podemos fazer um certo paralelo entre o aprendizado através da 'experiência mística’ 

assim como as filosofias orientais falam, e aquele que pode de alguma forma ser vivenciado e 

encontrado em práticas afro-brasileiras como a Umbanda e o Candomblé, geralmente 

associados aos toques musicais e ao movimento rítmico corporal que estes induzem aos 

participantes, que no caso não se restringem apenas aos médiuns, mas à própria platéia ou 

'assistência' (como é chamada) que automaticamente vibra e entra corporeamente em sintonia 

com a experiência sonora excitante. 

 
Vale lembrar que o ritmo “humano” – na arte, na ciência – recriamos um padrão universal 
que nos leva ao deleite e à satisfação. Penso que quando o ouvinte ou músico – seja um 
aborígene na África, um espectador de um concerto sinfônico ou um músico de rock’n roll 
– se deixa levar pelo ritmo e goza com a vivência estética, esse prazer pleno é dado 
inconscientemente pela recriação dos padrões ou pulsos de vibração universal. 
“necessitamos” ouvir música para acompassar-nos com o pulsar universal e perceber a 
pauta que nos conecta com esse todo. É como uma lição prática de física moderna, teoria 
quântica ou epistemológica, onde descobrimos que definir algo é fazê-lo mediante sua 
relação com outras coisas e não mediante o que supostamente é em si mesmo 
(FREGTMAN, 1999, p. 22).   

 

 

A falta de respostas para minhas perguntas sobre os processos de aprendizagem e os 

significados das manifestações que presenciei há algum tempo atrás no Centro de Umbanda, 

não fizeram com que meu respeito por esta manifestação fosse abalado. Minha admiração, 

pelo contrário, cresceu: sua complexidade estava além dos meus limites de compreensão.  

Fiquei então admirando de fora esta prática tão presente em minha comunidade e que 

se apresentava de forma tão viva e latente no seu cotidiano.  

Uma nova retomada deste contato, e a reflexão sobre esta manifestação em seu aspecto 

musical no momento educacional, se deu exatamente com o início de minhas atividades 

musicais com as crianças e adolescentes do bairro, com o ‘coral’ e finalmente com o Projeto 

Música & Cidadania. 
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Desde o princípio as referências que os componentes traziam dos toques e ritmos do 

samba e da Umbanda foram muito latentes, e as oportunidades educativas em música que 

surgiam a partir destas manifestações sempre foram extremamente ricas, vivas e explícitas 

dentro do Projeto. 

Percebi que se quisesse, de alguma forma, compreender os processos de aprendizado 

em música de meus alunos, deveria lançar um olhar sobre esta referência de aprendizado 

musical presente nas formas com que se relacionavam com a música. Deveria olhar meus 

alunos de maneira integral, pois é desta foram que eles se apresentam quando chegam ao 

Projeto: todos vêm por inteiro e se colocam por inteiro no fazer música: tocando, dançando, 

movendo-se, cantando. 

A fluidez e o domínio dos toques e instrumentos de percussão de muitos dos 

componentes do grupo foi um aspecto que sempre me chamou atenção. Como educadora 

minha curiosidade voltava-se exatamente para a compreensão dos processos de 

aprendizagem; queria compreender como meus alunos tinham chegado a determinados  

domínios musicais anteriores ao aprendizado formal. 

Minha satisfação era grande com relação aos resultados que obtínhamos nos arranjos 

das músicas que tocávamos, principalmente aos relativos à percussão. Naturalmente os 

meninos e as meninas realizavam toques extremamente complexos, ‘swingados’, breques 

estratégicos, ‘viradas’ e movimentos criativos, dando um balanço todo especial às músicas. 

Minha curiosidade epistemológica de educadora já não estava mais satisfeita com 

velhas respostas. Procurava respostas muito mais profundas do que aquelas evasivas e tão 

‘chavões’ que estava acostumada a escutar como: “isto é natural deles, é coisa de negro”, “o 

negro já nasce sambando”, “tá no sangue do negro o batuque”, “é cultural”. Queria 

compreender e refletir mais sobre esses processos de aprendizagem, que os levavam a uma 

consciência tão interiorizada, e ao mesmo tempo tão solta, alegre e criativa de lidar com a 

música.     

É claro que o contexto cultural se coloca como essencial na transmissão de 

determinados conhecimentos. Mas efetivamente o processo específico de transmissão do 

saber musical, de toques e movimentos interessava-me. Como meus alunos aprenderam isto?    

Queria compreender como se dava este aprendizado de maneira tão eficaz. Isto, de 

alguma forma, poderia auxiliar-me na busca por uma intervenção educacional em música 
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mais consciente, contextualizada, efetiva. Isso levou-me de volta à velha postura indagativa:  

como, e por que processos aconteciam os aprendizados dos toques? Agora as perguntas eram 

feitas para meus próprios alunos. 

Carlos (17), um dos percussionistas que se destacam no grupo foi um dos meus ‘alvos’ 

de indagações. 

Em uma conversa gravada que tive com ele, perguntei-lhe como havia aprendido a 

tocar alguns instrumentos de percussão e determinados toques. 

 

C -[...] eu olhava eles tocar... os guris que faziam pagode aí perto de casa, e fazia o mesmo. 
Olhava assim, olhava eles tocar e ia lá e pegava um negocinho e tocava também [...] uma 
coisa assim...lata. Pegava pra aprender também a tocar [...] (diário de campo, entrevista. 
Julho de 2002).     

 
 
Este olhar interpretativo, este aprender fazendo se torna bastante claro neste trecho da 

entrevista: 

 

C – Eu olhava o pandeiro, o ritmo que eles faziam do repique, tamtam. 

E – Ficava olhando a mão? 

C – Ahã, o jeito da mão que eles faziam. O movimento da mão no instrumento.      

E – E depois tu fazias igual na lata? 

C – Ahã, o único instrumento que eu não sei ainda tocar é o tamborim. 

E – Ainda não? 

C – Ainda não. Caixa eu já sei, tamtam já sei, repique, rebolo... 

E – Só de olhar? 

C – Só de olhar. O único que eu aprendi, que foi a caixa, foi meu pai. Eu toco caixa na 

banda do colégio. Me botaram na corneta, mas a corneta é muito difícil. Prefiro a caixa, mas 

a caixa cansa. 

E – Então tu sempre aprendeste deste jeito. E se fosse ensinar pra alguém tu saberias? 

C –Eu não sei ensinar. 

E – Não aprendeste a tocar caixa com teu pai? 

C – Eu aprendi a tocar caixa com ele, mas aprendi olhando. Ele tocava e eu olhava pra mão 

dele. Por que foi ele, até no tambor que eu tocava no Centro de Umbanda. Eu toco com ele, 

no tambor.  

 



 103 

E – És Ogã4?  

C – Sou, e vou ser coroado agora também. Que nem meu pai. E eu aprendi olhando pra 

mão dele. 

(Fonte: Diário de campo, entrevista julho de 2002). 

     

Carlos aprendeu de maneira muito eficiente a percussão, ‘aprendeu fazendo’. Olhando, 

interpretando o movimento e não simplesmente repetindo, mas sim ‘reinterpretando’ segundo 

suas próprias medidas e referências corporais.  

Muito embora tenha consciência de que aprendeu de alguma forma os toques e a 

percussão, sua referência de ensino aprendizagem está muito influenciada pela visão 

tradicional de ensino escolar. Disse não saber ensinar, mas efetivamente aprendeu (um ano 

antes, Carlos, em conversa comigo, comentou que ‘não tinha cabeça pra estudar’, ‘nada 

entrava’).  Seus ‘professores’ (os meninos que via tocar na rua, seu próprio pai) foram 

eficientes mesmo não utilizando esquemas e palavras pra atingir este fim. Além disso, sua 

percepção total (corpo/mente) no aprendizado  demonstrou-se exemplar. 

O fazer e o refletir deveriam acontecer de maneira integrada em educação musical. 

Compreendi que havia realmente uma reflexão no ato de aprendizagem de percussão de 

Carlos. Isto se dava concomitantemente ao fazer. A sua reinterpretação do movimento já era 

uma reflexão, havendo ali, já, toda uma análise estética também inserida, além dos 

significados e valores sutis e religiosos que estavam intimamente ligados a esta prática. 

A meu ver, está bem claro: se não há reflexão, não existe educação/aprendizado. 

Carlos, assim como boa parte dos meninos e meninas do Projeto aprenderam percussão e 

música dentro de sua comunidade porque este aprendizado realmente teve significado. Se 

assim não o fosse, seria apenas um reflexo condicionado, e este saber não fluiria e não se 

resignificaria em outras ocasiões. Não existiria, para eles, um prazer estético. 

Este aprender/ensinar fazendo, tem sido muito significativo dentro do contexto do 

Projeto, tanto para os educandos quanto para mim como educadora. Realmente este processo 

interativo tem comprovado na sua prática diária, o quanto podemos aprender e crescer, se 

                                                 
4 Devo explicitar sobre o que vem a ser um Ogã, segundo os depoimentos dos alunos do Projeto. Os Ogãs são 
aqueles indivíduos responsáveis pelo toque dos atabaques nos Centros de Umbanda. Possuem a importante 
função de tocar durante as sessões, que duram às vezes algumas horas, atravessando noites em certas ocasiões. 
São peças fundamentais dentro de todo o ritual que envolve a prática da Umbanda. 
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realmente nos colocamos na intenção de educadores/educandos e percebermos nossos 

educandos como também educadores. 

Além disso, a compreensão sobre os processos, referências e saberes de nossos alunos, 

nos pode indicar caminhos mais eficazes, democráticos e dentro de nossas propostas de 

trabalho em educação. 

Se acreditamos numa educação musical com bases, em nossa cultura, na cultura de 

nosso país e em suas possibilidades, devemos lançar um olhar mais atento para o que nos 

cerca.     
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6.1 - A PRESENÇA DOS TOQUES DE UMBANDA NO CEAFIS 

 

Durante as aulas de musicalização com as crianças menores, e os encontros e ensaios 

com os adolescentes, a questão do toque da percussão e do movimento associado ao fazer 

musical sempre estiveram, naturalmente, presentes. Percebi desde o princípio que isto era uma 

característica do grupo e da comunidade. Um grupo onde o negro era a maioria, mas onde o 

branco, minoria, também estava presente e incorporado naturalmente nesta referência cultural 

predominante.  

A percussão e movimento sempre estiveram, quase que indissociavelmente, presentes 

nas aulas de música no CEAFIS e é, inegável notar, que alguns toques da Umbanda e do 

samba sempre de alguma forma e em muitos momentos, estavam ali inseridos, natural e 

espontaneamente. 

A princípio estas manifestações de toques causaram um certo desconforto em alguns 

membros da Entidade Espírita à qual estamos ligados. Havia um certo temor em ligar ou 

vincular o Centro Espírita kardecista às práticas religiosas afro, criando uma certa confusão 

entre a Doutrina Espírita com base na codificação do pedagogo e estudioso espiritualista 

francês Allan Kardec, e as práticas ritualísticas de origem africana como o Candomblé e a 

Umbanda. Houve neste sentido, a necessidade de um trabalho de conscientização realizado 

dentro da entidade, com o propósito de explicitar os objetivos educacionais do Projeto e sua 

contextualização cultural, frisando a importância do respeito às manifestações de cunho 

musical das crianças e adolescentes que freqüentavam o espaço e o Projeto, e também pelo 

fato de os tambores não se calarem. Este trabalho tem prosseguido dentro da entidade. 

Sobre esta questão religiosa, é importante ressaltar que sempre percebi no 

comportamento de muitas pessoas de nosso bairro, uma certa cautela em assumir 

publicamente uma opção religiosa ligada às práticas africanas. Muitos freqüentam e realizam 

estas práticas, mas não as assumem explicitamente. Isto é muito visível entre os adultos. 

Já as crianças e adolescentes, pelo menos aqueles que freqüentam o Projeto, não 

possuem ressalvas em falar sobre o Centro de Umbanda e suas práticas, acredito que muito 

disto se deve ao fato de criarmos possibilidades para que falassem abertamente sobre este 

assunto, sem desconforto e com naturalidade. 
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Lembro-me de uma ocasião em que, na aula de musicalização, com uma turma de 10 

alunos, na faixa de 8 a 9 anos, realizávamos uma atividade de criação e imitação de batidas de 

percussão. Ao final, pegamos várias cadeiras de plástico que estavam no salão onde fazíamos 

as atividades; cada aluno posicionou-se agachado em frente a uma cadeira. Eles mesmos 

organizaram, um ao lado do outro, ajoelhados no chão, uma fila de tambores improvisados e 

executaram uma batida típica de ponto de Umbanda. Alguns realizavam a base e outros 

improvisavam em algum momento uma variação dentro do ritmo.  Aquele som encheu o salão 

e chamou a atenção da cozinheira do CEAFIS, que, aturdida, foi relatar o fato à coordenadora 

do espaço: "Meu Deus, Maria do Carmo, estão batendo um ponto no salão!", alarmada, como 

se estivessem cometendo uma blasfêmia naquele espaço. A coordenadora achou engraçado o 

fato e respondeu sorrindo: "E a senhora acha que a Helena não sabe o que eles estão 

fazendo?". Depois que a aula terminou, a cozinheira voltou a falar com a coordenadora "Até 

que eles estavam batendo bonito, direitinho!". 

Chamo a atenção para o fato de a cozinheira do CEAFIS ser negra, moradora da 

comunidade, e também freqüentadora dos centros de Umbanda, assim como toda a sua 

família. 

Poderia afirmar que ela estava preocupada em respeitar o ritual que só deveria ser 

realizado em um Centro de Umbanda. Mas observando o comportamento de membros da 

comunidade, acredito que posso, de uma certa forma, afirmar que ali perpassavam outras 

questões, mais ligadas à repressão e inconveniência de assumir determinados valores em uma 

sociedade repressiva e cheia de preconceitos. 

Juninho (14), aluno e atualmente monitor do Projeto, após a aula comentou comigo 

seriamente, e sem o menor constrangimento, opinando sobre o porquê de as crianças estarem 

tão agitadas naquela semana: "Ah Helena, é por que este mês é de Cosme e Damião, e então 

os pequenos ficam mais agitados!". Marisa (14) concordou prontamente com a colocação de 

Juninho, assim como Gisele (12) que também estava por perto. 

Estes momentos, em que os próprios alunos expõem suas concepções de vida e 

referenciais culturais, têm sido de vital importância para a concretização dos objetivos do 

Projeto, e particularmente mim na qualidade de educadora e investigadora, numa perspectiva 

de educação musical integral, crítica e reflexiva. 
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Em muitos momentos pude notar a presença tão latente destes toques no CEAFIS, nos 

ensaios com o grupo todo, nas aulas de percussão, durante a musicalização, nas aulas de 

flauta, enfim, em todos os momentos do projeto. E estes toques se manifestavam de maneira 

natural, espontânea, tanto entre as crianças quanto entre os adolescentes. 

Nesses quatro anos de trabalho, tenho observado como, cada vez mais, os educandos 

envolvidos no Projeto expõem suas idéias com coerência e sem temeridade. Falam com 

orgulho das festas no Centro de Umbanda, dos parentes Ogãs, das manifestações de sua 

negritude, de suas referências culturais. 

E a percepção de que estamos todos aprendendo, os educadores e os educandos, 

trocando, e observando a beleza de detalhes que muitas vezes nem nos dávamos conta, como 

da riqueza de nossas referências culturais, do sentimento de humanidade que isto sugere, do 

sentimento de identidade, e até de comunhão, no sentido de dar prazer ao aprender; da beleza 

de se sentir vivo e sempre em mudança, sempre em movimento; do prazer em se sentir 

mexido pelo saber, pelo pensar, pelo refletir; de olhar para o mundo, para todos e para nós 

mesmos e enxergarmos, sim, possibilidades. 

 

Não posso deixar de citar que ontem à noite, antes de eu vir para Porto Alegre entregar 

minha versão da Dissertação para a banca, Juninho, Marisa, Gisele, e Carlos, foram à minha 

casa, e inesperadamente, quando estavam indo embora, já no portão, Carlos (17) começou a 

cantar o Hino da Umbanda. Eu não conhecia este hino e fiquei surpresa. Todos se puseram a 

cantá-lo. Perguntei o que era que estavam cantando e eles disseram, com orgulho do que se 

tratava: 

 

 Juninho - é o hino da Umbanda, Helena. É muito lindo! Nós cantamos quando acontece 

alguma festa ou comemoração. As pessoas se ajoelham, colocam a mão no peito, e os 

tambores, nossa (...) (fez o movimento dos atabaques) é de arrepiar. 

 

Desejaram-me boa viajem e foram embora, como sempre, sorrindo.   
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6.2 - RESSIGNIFICANDO OS  SONS 

 

Nos ensaios, aproveitávamos os toques da percussão elaborando arranjos onde a 

referência rítmica pudesse ser demonstrada e incorporada, assim como o movimento corporal 

do grupo e do trabalho vocal.  

Não tínhamos, a princípio, muitos recursos instrumentais. Usávamos alguns que eu 

possuía, além daqueles que eles próprios traziam. Com o tempo, e aos poucos, os 

instrumentos foram sendo adquiridos através de doações, de convênios ou de campanhas que 

realizávamos. Em sua maioria foram adquiridos variados instrumentos de percussão, que se 

caracterizam como os de maior correspondência com a comunidade. 

Nos ensaios, procurava levar estilos variados de samba e outros ritmos brasileiros para 

tocarmos e cantarmos. Algumas músicas transformaram-se em sambas pelo grupo, como foi o 

caso de Bola-de-meia bola-de-gude de Milton Nascimento, que originalmente era um baião. 

Posteriormente, fizemos um arranjo, em grupo, desta música e incluímos uma introdução com 

elementos de funk e rap também com uma música de Jair Rodrigues, sujestão dos integrantes 

do grupo. O funk e o rap também são elementos que possuem uma correspondência de 

identidade com a comunidade, principalmente entre os jovens, mas o samba, através do 

pagode, é ainda a maior referência entre eles. 

Uma das músicas que mais 'fez sucesso' no grupo, foi Lugar Comum, de Gilberto Gil, 

uma bossa nova. O grupo identificou-se com a melodia e com a batida lenta e suave da 

percussão, além disso, incorporamos a flauta doce, que a esta altura já estava sendo trabalhada 

no Projeto. 

Alguns componentes do grupo, desde o princípio, destacaram-se pela grande 

facilidade de aprendizado e de criação rítmica nos arranjos, bem como pela segurança que 

passavam ao grupo na parte instrumental pela qual eram responsáveis. 

O pagode foi identificado como um elemento afim na batida de bossa nova de algumas 

músicas como Lugar comum, Samba de uma nota só, que levei e sugeri ao grupo para que 

tocássemos. Carlos (17), por exemplo, designa o ritmo de bossa nova destas músicas como 

"pagode lento". 

Lembro-me em uma ocasião, quando estávamos em uma confraternização após o 

ensaio, havia levado alguns discos de bossa nova para ouvirmos em algum momento. Após  
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ensaiarmos, estávamos fazendo um lanche e conversando, alguns componentes do grupo 

tocavam instrumento de percussão. Levei uma câmara de vídeo e filmei algumas cenas. 

Em um dos momentos enquanto o som estava ligado tocando canções de Tom Jobim 

ao fundo, alguns integrantes do grupo pegavam seus instrumentos e tocavam ritmos que não 

necessariamente correspondiam ao que estava sendo escutado. O pandeiro então começou a 

correr de mão em mão. Darlene (12) pegou o pandeiro enquanto eu filmava e começou a tocar 

alguns ritmos, e em um determinado momento deixou-se levar pela música que naquele exato 

instante estava tocando ao fundo. Começou a acompanhar com o pandeiro o Samba de uma 

nota só, de maneira suave, tentando integrar-se automaticamente ao que aquela música lhe 

sugeria e estabelecendo uma correspondência com que há segundos atrás estava fazendo: o 

pagode. 

Chamou-me a atenção o fato de ela não interromper abruptamente o que estava 

realizando há alguns instantes (pagode) para o que depois começou a realizar (batida de 

acompanhamento da bossa). Naquele momento não houve uma interrupção radical de 

passagem de um momento para outro (pagode/bossa), mas uma transposição natural e 

espontânea de referências. 

Ao mesmo tempo, Carlos (16), que estava no local, fez alguns passos de samba 

enquanto fazia seu lanche (com um copo na mão) e escutava Darlene acompanhar o Samba de 

uma nota só'. Os dois procuraram uma correspondência corporal integral do que estava 

acontecendo naquele momento: interpretação entre a correspondência do movimento do 

corpo, percepção e referências que já possuíam, não havia dois momentos para eles mas 

apenas um único fazer musical total, sem limites determinados, sem divisões entre saber, 

prazer, fazer. 

Aquele toque de percussão usado no pagode resignificou-se em uma bossa-nova de 

Tom Jobim. Aquele movimento de corpo integrou-se dentro desta resignificação. 

Percebi que, não casualmente, estes que se destacavam pela segurança na percussão 

eram exatamente aqueles que possuíam uma referência forte com a Umbanda. Ou eram Ogãs 

ou participantes, de alguma forma, nestas manifestações, ou ainda possuíam alguma ligação 

com o fazer musical de bairro ou de casa, e possuíam afinidade e familiaridade com o samba, 

ou pagode como costumam dizer. Estes demonstravam ser observadores atentos dos toques 
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que eram mostrados ou escutados em gravações. A percussão sempre chamava a atenção, a 

melodia depois. 

Esta resignificação de elementos tem se dado da mesma forma em outros momentos, 

como por exemplo, na flauta, no canto e na dança. 

A questão, por exemplo, da dança é bastante peculiar. Em muitas ocasiões observei 

alguns passos de ponto parecidos com passos utilizados na Umbanda, além de passos de 

samba sendo executados ao mesmo tempo em que acontecia o fazer musical. A música está 

diretamente associada ao movimento corporal, ou à medida de interação entre som e 

movimento. Os integrantes do grupo não conseguem fazer música ‘parados’. Os passos e o 

movimento vêm espontaneamente. 

Em uma das músicas de nosso repertório, fizemos uma introdução sugerida pelo grupo 

com um funk e a composição de Jair Rodrigues “deixa que diguam, que pensem que falem 

[...]”, como já foi comentado anteriormente. O grupo responsável pela percussão realizou a 

batida do funk como havia sido combinado. Durante a execução do funk, o grupo inteiro pôs-

se a dançar e a realizar passos de funk, extremamente rebuscados, chegando ao ponto de 

alguns esquecerem-se totalmente de cantar. 

Combinamos então que apenas alguns cantores iriam à frente realizar uma 

performance, um de cada vez, a cada momento que o refrão era repetido. Seis componentes 

colocaram-se à disposição para realizarem a improvisação ou performance dançada; quatro 

deles com idades entre sete e oito anos, e duas entre 14 e 18 anos. 

Todos estes realizaram então sua improvisação, um de cada vez, fazendo passos 

extremente difíceis (pelo menos para mim). A música foi repetida várias vezes durante o 

ensaio, sendo que a cada vez que os dançarinos realizavam sua parte, esta era totalmente 

diferente da vez anterior, embora em todas apresentassem uma segurança rítmica e uma 

fluidez de movimentos impressionante. Na verdade, eles tinham total domínio, ou melhor, 

integração entre corpo, ritmo, som e movimento. Seus movimentos não eram em momento 

algum ‘quadrados e métricos’, mas eram, ao mesmo tempo, flutuantes e conscientes da 

existência do pulso que se apresentava. 

Agiam de maneira similar aos médiuns das sessões de Umbanda, como estes se 

comportam durantes as danças dos pontos: extremamente circulares unificados com o toque 
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do tambor, mas ao mesmo tempo libertos dele, estabelecendo-o apenas como um ponto de 

referência e reconexão, uma reconexão que não ‘prende’ mas ‘liberta’. 

Em momentos como este, e como em vários outros que aconteceram, acontecem e irão 

acontecer dentro da prática diária em educação musical do Projeto Música & Cidadania, é que 

observamos, de maneira tão viva, as referências culturais significativas em música dos nossos 

educandos. Percebo o quanto ainda temos que caminhar, em busca de uma educação musical 

verdadeiramente contextualizada e brasileira.  

Temos um rico material latente em nossas comunidades. Como educadores 

necessitamos urgentemente, abrirmos os olhos e os ouvidos, entrar em sintonia corporal com 

esses saberes, colocar-nos em movimento.   
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6.3 - OS EDUCANDOS E SUAS REFERÊNCIAS 

 

 

Tambor que marca 
As batidas de coração 
De nossa Mãe Terra, 

Lembrando-nos de quem 
Nos botou no mundo. 

Ritmo que une, 
Pulsar de Flama e Fogo, 

Reflexo 
Do desejo 

De nossos corações. 
 

(Jamie Sams) 
 

 

A participação dos elementos da cultura negra ou afro na prática musical dos 

integrantes do projeto, nos adolescentes e nas crianças, como já foi dito, é muito forte. A 

influência é tão presente no bairro que transparece a todo o momento, seja no fazer música, 

seja no dançar/movimentar-se ou movimento induzido pelo som, seja nas concepções de vida 

e atividades ritualísticas e festas locais. 

Nos momentos educacionais isto não poderia ser diferente. 

Como já coloquei anteriormente, sempre procuramos criar um ambiente favorável à 

expressão das idéias e concepções que os educandos trazem como referências, de sua 

comunidade, de sua família. Achava que isto seria vital na construção de um ambiente de 

mútua confiança e troca, dentro de uma proposta de educação contextualizada onde as 

referências culturais são essenciais no momento educativo. Além disso, acredito na riqueza 

das expressões dos alunos, um vasto material a ser considerado e explorado em um contexto 

de educação musical. 

Este ambiente criou possibilidades e uma certa liberdade, por parte de integrantes do 

Projeto, de falarem abertamente sobre suas vivências, por exemplo, na Umbanda. Alguns, 

como Marisa, falam comigo com desprendimento e um certo orgulho: 

 
A avó é Mãe de Santo e possui um terreiro aqui no bairro. O avô também é Pai de Santo. A 
mãe freqüenta o terreiro como médium e o pai bate tambor, é um Ogã. "[...] Tenho uma tia 
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que é freira, mas que vem no centro toma vinho e conversa com as entidades[...]" (Diário 
de campo, fonte de história de vida). 

 

Marisa mostrou-me em uma ocasião como se bate o tambor ou atabaque. Explicou-me 

que havia um jeito, ou uma técnica especial para tirar várias sonoridades ou timbres do 

instrumento: 

 
“[...] Se bate com as pontas dos dedos e as bordas exteriores da mão que fica em forma de 
concha. Quando se bate com as pontas espalmadas dos dedos, sai um som; quando se bate 
com as bordas das mãos, sai outro som. Se bater com a mão espalmada, o som sai igual e 
muito forte, sem variação [...]”. E exemplificou o toque que um menino fazia em cima da 
mesa, quando ela estava demonstrando (Diário de campo/ dez. 2001). 

 

Determinadas nuances são extremamente importantes na prática musical, e produzem 

resultados estéticos, que, no todo, formam um conjunto musical cheio de significados. Não se 

toca o atabaque de qualquer jeito, existe uma preocupação estética sonora que faz a diferença 

no conjunto das manifestações. O som do atabaque não é apenas mais um detalhe, mas se 

torna algo essencial no conjunto das manifestações relacionadas, no caso, à Umbanda, sejam 

estas o canto, a dança, as vestimentas, a decoração, ou os rituais das comunidades da região.  

Não há uma distinção de sexo para se tornar um Ogã. Podem ser, tanto homens, como 

mulheres. Neste aspecto chama-me a atenção o fato de “A” Umbanda ser tão feminina: as 

Mães de Santo tomam sempre o papel fundamental nestas manifestações. Os movimentos 

rituais das danças são extremamente femininos. Há uma preocupação estética bastante forte 

com as vestimentas. As mulheres chamam a atenção pela veste frondosa, chamativa 

comparada a dos homens. A figura da Mãe de Santo é central e determinante, o respeito que 

esta sugere aos seus 'filhos' impressiona e comove.  

Outro aspecto que chama a atenção é a forte ligação dos rituais aos elementos da 

natureza: os Orixás ligados ao mar, aos rios, à mata, ao fogo, à terra, influenciando inclusive o 

movimento das danças. 

Em uma ocasião perguntei a uma filha de santo como era o movimento da dança de 

Iemanjá5 e Oxum6, a médium fez um movimento suave com o corpo e com os braços e mãos, 

"é assim, elas são das águas, é como se fosse um movimento de água...". Achei lindo aquela 

senhora realizar aquele movimento, como um ato de integração com a natureza, uma maneira 
                                                 
5 Orixá feminino, a mãe-d’água [q. v.] dos iorubanos, ou o próprio mar divinizado; Janaína. 
6 Orixá das águas, deusa do rio Oxum, na África; Oloxum. 
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de sentir-se  parte dela. Na Umbanda, o respeito pela natureza é muito grande. Age-se de 

maneira integrada com ela, bem diferente da idéia de dominação desta. Os filhos da Mãe de 

Santo, na verdade, são os filhos da Mãe Terra e assim a reverenciam. 

Entre povos ditos 'não civilizados' de diversas partes do mundo o uso do tambor, do 

ritmo da percussão em rituais como uma maneira de obter uma conexão com a Terra é muito 

comum. Jamie Sams, indígena norte-americana, escritora e Xamã ressaltou este hábito 

realizado, até hoje, por povos do mundo inteiro. 

 
Até hoje, Povos Tribais de todas as partes do Planeta continuam dependendo do Tambor 
para despertar a energia de cada um dos participantes dos rituais ou das Cerimônias. O uso 
do Tambor gera uma energia coletiva, que pode ser usada para ajudar em curas, orações, 
agradecimentos, viagens ou pedidos de informação. O Tambor pode ser usado como um 
mapa ou guia para aqueles que buscam os universos paralelos ou estados de consciência. O 
tambor conecta o coração da pessoa que empreende esta jornada com a batida do coração 
da Mãe Terra e lhe garante uma maneira segura de voltar ao corpo físico. O uso do Tambor 
como guia evita que a pessoa se perca no meio do caminho ou perca seu equilíbrio interno 
ao sair em busca de outras realidades (SAMS, 2000, p. 272). 

 

A importância da harmonização com a Mãe Terra coloca-se como essencial nas 

relações que estes povos estabelecem com o mundo, as criaturas que os cercam, e o contato 

que estabelecem através de seus rituais. O papel dos tambores é ressaltado com significado de 

conexão com o ritmo do mundo. Aqui os seres humanos (homens e mulheres) não pretendem 

'dominar', exercer domínio, controlar o ritmo. Muito mais do que isto, pretendem integrar-se 

com e através dele.  

A preocupação com a métrica não é o principal, as variações ocorrem de acordo com a 

necessidade, e o corpo ao mesmo tempo em que capta internamente a pulsação fundamental 

que o mantém conectado, solta-se ou flutua dentro desta pulsação. Ou seja: a pulsação o 

conecta, o ritmo solta-o, como afirma Karbusicky (1999). 

Cito aqui novamente Jamie Sams quando ressalta esta integração e conexão através do 

som do tambor 

 
O som do Tambor é percebido pelo ouvido internamente e sentido pelos Duas-pernas. Isto 
dá à raça humana uma nova impressão do primeiro som que qualquer ser humano já ouviu. 
Esse som estava no útero e era um duplo batimento cardíaco. O coração do filho e o 
coração da mãe ressoam através da água da bolsa amniótica e espelham a ligação humana 
com a Mãe Terra. O Tambor pode ser usado para auxiliar o processo de religação fora do 
útero. 

 



 116 

Sempre que existe um sentido profundo de conexão com a Mãe Terra, a energia da 
Confiança torna-se mais atuante e a pessoa consegue realizar Jornadas mais bem-sucedidas. 
Os Nativos Americanos, assim como os Povos Tribais das outras Quatro Raças, sempre 
viveram em harmonia com a Mãe Terra. Este senso de pertencer à Terra de forma natural 
capacitou os Xamãs a enxergar os outros mundos com facilidade. Aqueles que utilizam a 
batida do coração da Mãe Terra para cuidar de seus corpos, enquanto os espíritos viajam 
por universos paralelos, ficam relaxados e bem protegidos. Muitos Videntes e Sonhadores 
seguram uma Pessoa de Pedra na mão para não perder a ligação com a Terra enquanto 
empreendem a Jornada. Quando eu estava no México as Vovós Cisi e Berta me ensinaram 
como fluir junto com as batidas do Tambor e controlar as batidas do coração para que eu 
pudesse viajar para um novo Tempo e espaço (SAMS, 2000 p. 273). 

 

Enquanto os Ogãs tocam seus tambores bem marcados, os médiuns giram e fazem 

suas danças em estado de conexão ou em êxtase. 

Juninho (14) colocou em uma determinada ocasião que "quanto mais sabe o Ogã, mais 

quebra". Isto é, quanto maior a segurança do Ogã no pulso, ou no ritmo fundamental, mais ele 

possui a liberdade de quebrar, sincopar, dividir em ritmos extremamente complexos, sem 

perder a noção de conexão com o ritmo ou pulsação fundamental. Da mesma forma os 

'dançarinos' de Umbanda interagem com o som através de seu corpo. Não existe um passo 

fixo, mas um movimento que sugere esta conexão simbólica com a natureza e seus 

representantes. Assim, o som do tambor conecta o médium ao chão, enquanto seu corpo flutua 

nas variações da dança que se libera através de movimentos extremamente sincopados. 

Karbusicky ressalta os laços significativos entre ser humano e natureza, construídos 

musicalmente em culturas 'primitivas' de várias partes do mundo. 

 
Em reconstuções das raízes antropológicas do âmbito musical, nós temos que imaginar a 
'forma de vida' correspondente, ao recorrer ao material que soa e do instrumento da própria 
voz ou do corpo, mas não é só no sentido de uma 'forma de produção' determinante. O que 
faz de uma criatura selvagem um ser humano é a intenção de sua vista, audição e do sentir, 
a tendência de fazer reviver seu meio ambiente, isto é, de conceder aos seres vivos e objetos 
uma voz compreensível aos seres humanos e de influenciá-la com sua própria voz e gesto. 
Esta foi uma transformação importante nas formas de apropriação do meio ambiente, mas 
não é a única. Em 'situações primitivas' há também germes da auto-realização do ser 
humano pela organização do material tonal - a invenção (KARBUSICKY, 2000, p.248). 

 

 

Esta auto-realização pode ser, de alguma forma, relacionada à Catarse de Aristóteles, 

e até mesmo ao prazer estético obtido através da obra. Considero aqui o termo Catarse como 

algo muito além da simples sublimação de sentimentos. Ela pode significar, igualar-se a algo 
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similar a um estado de prazer atingido através de um momento estético marcante, através, por 

exemplo, do tocar, cantar, dançar e de uma conexão com estados a que este prazer pode levar. 

Percebo que esta catarse (ou prazer estético) pode ser atingida em muitos momentos 

onde as manifestações musicais mesclam-se com o todo dos significados inseridos em um 

contexto ou uma prática cultural. Por isso ele pode ser alcançado tanto em momentos 

significativos em práticas culturais religiosas, quanto levadas para momentos educacionais em 

música. 

Marisa contou-me que a sua tia é Ogã no Centro de Umbanda; falou com naturalidade 

isso. Contou-me ainda, que foi sua tia quem lhe ensinou as batidas. E o ensinar, aqui, 

corresponde ao observar, sentir o som, e depois realizar (fazer), segundo palavras da própria 

Marisa. 

 Achei interessante o fato de existir uma mulher Ogã. Percebo que não existe distinção 

de tarefa entre homens e mulheres na Umbanda. Aliás, afirmo mais uma vez, através de 

minha percepção, observação e contato com membros desta prática religiosa, que o papel da 

mulher na Umbanda é essencial, senão central, assim com em várias manifestações culturais 

não ocidentais e não baseadas no paternalismo. 

Brandão (1995) afirma que este ato de ensino/aprendizagem corresponde a uma 

prática cotidiana comunitária, onde “As pessoas convivem umas com as outras e o saber flui, 

pelos atos de quem sabe-e-faz, para quem não-sabe-e-aprende. Mesmo quando os adultos 

encorajam e guiam os momentos e situações de aprender de crianças e adolescentes, são raros 

os tempos especialmente reservados para o ato de ensinar” (BRANDÃO, 1990, p. 18). 

Nos Centros de Umbanda, o ensino dos toques do Ogã é realizado durante a própria 

sessão. Os aprendizes observam e imitam o movimento. Juninho disse que algumas vezes o 

Ogã pode reunir os aprendizes em um momento separado da sessão, mas que isto não 

corresponde a uma prática habitual, pois o ensino se dá no momento mesmo das sessões. 

Mesmo quando acontecem alguns desses encontros, o aprendizado se dá através do olhar o 

fazer, e posteriormente fazer. 

Juninho contou-me, também, que aprendeu a tocar o atabaque olhando, e 

posteriormente tocando (praticando) na mesa em casa, junto com seu irmão mais velho, que  

também é Ogã.  
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Em uma ocasião, conversou também sobre o seu afastamento do Centro de Umbanda; 

não estava freqüentando tanto quanto antigamente, mesmo sendo sua mãe, médium e 

praticante. Disse-me que estava em dúvida e em conflito com relação à sua opção religiosa, 

pois como estava freqüentando um Centro Espírita, não se sentia muito à vontade pra transitar 

entre os dois espaços ao mesmo tempo. 

Passamos a conversar sobre nossas histórias, sobre nossas origens e nossas culturas: 

concepções religiosas, referências, classe social, etnia, e nossa liberdade de transitar sobre 

nossos espaços, sem preconceitos, mas com orgulho e com liberdade, pois tudo fazia parte de 

nossa construção como seres. 

  Com o tempo, refletimos sobre nossas convicções, através de nossas conversas sobre 

as referências que ligavam as concepções religiosas, e as suas próprias referências de classe, 

de etnia, de mundo. 

Com alegria e orgulho, Juninho um dia contou-me sorrindo que agora era um Ogã, e 

estava se sentindo muito feliz em poder tocar atabaque todos os sábados à noite, colaborando 

com o Centro de Umbanda, além de freqüentar o Centro Espírita à tarde e auxiliar na 

evangelização infantil, participar do grupo jovem espírita, e trabalhar como monitor do 

Projeto Música & Cidadania durante a semana. Ele conseguiu, através do elo da música, 

enxergar e re-estabelecer esta conexão. 

Foi muito compensador ver que a música pode re-estabelecer estar “religação” de 

maneira reflexiva e abrangente. Juninho não está mais enxergando um mundo 

compartimentalizado, mas um mundo cheio de possibilidades, e está se considerando livre 

para transitar por ele. 
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6.4 - O RITMO NATURAL DE TODOS OS SERES HUMANOS 

 

 

O fogo é nossa essência, 
Vem das estrelas, e é às estrelas que nossas essências retornarão. 
 A Terra é Mãe, que nos concedeu nossos corpos. 
Após nossa caminhada pela Terra, nossos corpos a ela retornarão.  
Nossos espíritos pertencem ao vento, assim como nossa respiração.  
Nossas palavras são aquilo que respiramos, e é por isso que são sagradas. 
 
(Jamie Sams) 
 

 

 

Juninho (14) colocou em entrevista do dia 28/03/2002 que todos os seres humanos 

possuem um pulso original, e que em alguns momentos conseguem repassar isto através dos 

toques dos instrumentos. Exemplificou isto através dos Ogãs do Centro de Umbanda. 

Texto transcrito de entrevista: 

 

(J) A gente já sabe tocar, só tem que ver e passar... o sangue....o pulso...acho que a gente 

já vem assim... 

(H)... 

(J) Já corre, a gente só tem que ver... 

(H) É o Ogã que fala isto? 

(J)  Não, eu é que acho que é isso. 

(H) Tem a ver especificamente com a cultura negra, o ser negro? 

(J) Não, as pessoas de maneira geral. 

(H) Tu achas, então, que é uma coisa que o ser humano já tem? 

(J )...Por que se fosse assim então, aquele moço que não é da cor negra... ele toca tambor 

divinamente bem. Se for assim, então, tinha que ter descendente negro? Eu acho que ele já 

tinha nele aquela vontade de aprender, que ele toca divinamente bem. 

(H) E ele conseguiu passar isto pras mãos...pro corpo então ele conseguiu exteriorizar isto? 

Então todo o ser humano tem isto dentro de si? No sangue? 

(J) É só desabrochar. 

(H) Nossa! Foste profundo nesta colocação! 

(J) (risos). 
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Nessas colocações de Juninho estão presentes as suas próprias concepções de mundo. 

Aqui a idéia não é a de dominar um instrumento, "dominar" um ritmo. Mas de simplesmente 

realizar ou transpor, colocar para fora, exteriorizar através de uma ação aquilo que 

internamente todos os seres humanos, segundo ele, já possuem: sua percepção de movimento, 

sua interpretação de movimento, sua integração com o mesmo.  

Ressalto aqui mais uma vez a concepção de Aristóteles de mímesis, e de 

verossimilhança que seria um recorte de nossa percepção de mundo e de movimento, não 

deixando de ser uma reinterpretação deste. 

Considerando que o mundo e todas as coisas são dotadas de movimento, que, até os 

objetos aparentemente imóveis estão em constante processo de movimento e de 

transformação, também nós somos, numa dimensão mais ínfima, uma estrutura composta por 

partículas que se encontram em constante estado de movimento e oscilação. O universo 

move-se e dança nas palavras do físico Fritjof Capra. E aqui a figura da dança passa já a ser 

uma interpretação do mundo, uma relação ou mecanismo simbólico, que o ser humano 

estabelece, dentro de suas possibilidades, como modo de compreender o mundo, e de certa 

forma, integrar-se a ele. 

Nós, por outro lado, tentamos imitar essa dança e esse movimento intrínseco a todas as 

coisas (incluindo a nós mesmos), através de nossos próprios e possíveis instrumentos de 

interpretação. As diferenças dos níveis de percepção do mundo fazem com que tenhamos 

concepções rítmicas diferenciadas e exteriorizemos estes ritmos também de maneiras 

diversas. Neste aspecto, alguns tentam ter o domínio destes movimentos, outros tentam 

integrar-se através deles. As percepções de mundo ocidental e não ocidental estão presentes 

na maneira de como nos relacionamos com a música, e conseqüentemente com tudo que nos 

cerca. 

De qualquer forma, o que exteriorizamos através dos movimentos se apresenta como 

uma imitação ou uma reinterpretação da natureza. O mar não possui um ritmo constante, 

assim como uma cachoeira o vento ou os pássaros cantando. O ser humano é quem procura 

associar estas figuras a algo compreensível a ele. E a maneira com que interpreta e empresta 

um significado a estes "ritmos" vai depender de sua visão de mundo e das referências 

humanas, sociais e culturais que possui. Nesta perspectiva "Foi preciso que surgisse Einstein 
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para que cientistas e filósofos percebessem que essa geometria não é inerente à natureza, mas 

fora imposta a ela pela mente humana" (CAPRA, 2000, p. 126). 

Friso mais uma vez, aqui, a concepção de Aristóteles de reinterpretação do mundo 

através da arte: em toda ocasião em que um Ogã, ou aprendiz de Ogã, olha e repete um 

movimento e uma seqüência rítmica e sonora, na verdade, não reproduz pura e simplesmente, 

porém recria segundo suas próprias medidas, suas medidas perceptivas e corporais. Não é só a 

mão que toca, mas é sim todo seu corpo que neste momento se apresenta integrado. Em outras 

palavras, não há uma divisão entre corpo e cérebro. Esta maneira de compreender música 

precisa ser considerada, quando pretendemos refletir sobre os processos de ensino e 

aprendizado musical de contextos culturais diferenciados. 

Há de se considerar todo o significado das expressões culturais que fazem parte das 

comunidades, sua localização e sua lógica própria, e esta é, sem dúvida, uma significativa 

contribuição das pesquisas em Etnomusicologia e de todos os estudos em sociologia.  

Porém, o educador que se proponha a ser realmente reflexivo em sua prática e atuar de 

forma coerente dentro destas comunidades, deve ir muito além da constatação da existência 

dos fatores culturais diferenciados, indo além da constatação da pesquisa. Este deve procurar 

lançar um olhar muito mais aprofundado para os processos de ensino/aprendizagem em seus 

significados mais simbólicos e quase imperceptíveis ocorridos nas práticas, no caso musicais, 

destes contextos. O educador deve ir além da pura constatação, pois efetivamente estará 

agindo dentro destes contextos, e sua responsabilidade é muito grande com relação a isto. O 

educador não é neutro, e nem deve ser, todos nós carregamos nossas próprias referências e 

valores, somos humanos. Além disso, estamos essencialmente em construção/reconstrução, e 

isto se dá através de nossas constantes interações com o meio. 

Daí se justifica novamente, e se defende a concepção de educador investigador, 

atuante em seu contexto de pesquisa, numa perspectiva de investigação-ação.   

Aprende-se, sim, a música na prática, e, dentro destes contextos comunitários, não há 

um momento específico ou formal no qual ocorra apenas a transmissão do conhecimento 

musical/cultural. Mas durante a prática e em sua informalidade esse momento de alguma 

maneira acontece. Como se dá este processo de ensino aprendizagem? De que maneira ele 

acontece? Como se aprende? Como se dá esta dinâmica? 
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Sabemos que é no ato de fazer que se dá o ensino/aprendizagem dentro dos contextos 

comunitários, mas existe uma reflexão associada a este ato, um interação entre mente e corpo 

um processo tão dinâmico que extrapola a compreensão linear de aprendizagem ao qual 

estamos acostumados. Sem dúvida existe uma reflexão nestes momentos, pois se esta não 

existisse o aprendizado não se daria, e este processo é altamente significativo dinâmico e 

eficiente. 

Perguntei a Marisa e a Juninho se eles percebiam nitidamente a influencia dos toques 

da Umbanda na prática musical do projeto. Foi interessante afirmarem que notavam que havia 

um influência da referência do Centro de Umbanda nos toques, e mais especificamente, de 

alguns componentes do grupo. Os dois citaram muito fortemente o Carlos (17). 

Para eles, a facilidade com que Carlos aprende os toques, e a própria maneira que ele 

pega os toques dos instrumentos demonstra a influência da experiência na Umbanda. 

Marisa considera que Carlos aprendeu tocando. Ela descreveu este processo como: 

"decora o som, e o movimento das mãos. Pelo som vê como ficou, se ficou igual ao que 

ouviu" (Diário de campo, durante história de vida, maio de 2002). 

 

Aqui a percepção timbrística é essencial, pois não é só o ritmo que está em questão, 

mas as variações de timbres e conseqüentemente de alturas que as batidas sugerem. Estas 

microvariações timbrísticas estão ligadas ou são inerentes aos movimentos escolhidos para 

realizá-las. A observação dos detalhes do movimento, associado à percepção auditiva estão 

então vitalmente ligadas e são indissociáveis na forma de aprendizado da música neste 

contexto. Som e movimento corporal formam um só todo e unificado. 

Já havia notado isto em Carlos, a sua segurança rítmica sempre me chamou atenção; a 

facilidade de executar os ritmos solicitados, o pegar um toque instantaneamente após ter sido 

demonstrado apenas uma vez, a maneira que Carlos observa os toques, como se estivesse 

encontrando um equilíbrio interno com aquilo que está percebendo.  

Carlos observa apenas uma vez um movimento realizado no toque de um instrumento. 

Algumas vezes o presenciei acompanhando com um movimento diferenciado um outro 

instrumento, como se estivesse antecipando um ritmo que o complementasse. 
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Aqui, a preocupação de uma imitação métrica, ou milimétrica, não faz sentido. A 

noção de integração com o movimento que o som sugere seria o mais concebível. 

Em conversa com Carlos, este me contou que costuma participar de rodas de pagode e 

samba com seus familiares. Em uma ocasião pude observá-lo tocando informalmente na rua 

com outros jovens em uma festa comunitária na quadra da comunidade do Chico Mendes, 

onde ele reside. Fizeram uma roda de samba improvisada, Carlos tocava surdo e às vezes 

pandeiro.  

Mais uma vez, isso me faz lembrar do tom meio surpreso de sua colocação e o não 

entendimento do que lhe foi pedido: "mas eu não aprendi com ninguém! Só fiquei olhando, e 

aprendi! Aprendi olhando eles tocarem, e fazendo!" (diário de campo, julho/01). Carlos 

aprendeu olhando o movimento, e depois repetindo-o: movimento das mãos dos 

percussionistas, dos braços e do corpo todo. Cito, de novo, Karbusicky (1986), quando 

ressalta esta experiência da "corporificação" do movimento rítmico como forma de 

aprendizado, quando coloca que, “A experiência do ritmo musical só pode se realizar 

perfeitamente em movimentos corporais próprios - quando este movimento se divide em 

valores rítmicos, quando ele é 'preso' por estes valores e ao mesmo tempo é 'liberto' por eles” 

(op. cit., p.210). 

Carlos, sem dúvida, aprendeu, mas quem estabeleceu a forma de aprendizado foi ele 

mesmo, sua maneira de perceber e o sentido que colocou naquilo que realizava. 

Na verdade, entrou naturalmente em sintonia com o movimento intrínseco a todas as 

coisas. Esta, talvez seja, a grande beleza, simplicidade e ao mesmo tempo complexidade das 

culturas populares: a de possuir a magia de conseguir se reconectar com a essência daquilo 

que na verdade não temos, mas apenas somos: movimento. 

 

 



7 - UM DIÁLOGO PLATÔNICO 

 

Decidi ocupar um dos capítulos da Dissertação com o relato total de um diálogo 

travado entre mim e três alunos do Projeto. Tratou-se de um dentre tantos momentos mais 

significativos de todo o processo vivenciado até o momento, principalmente por tratar-se de 

um momento considerado "extraclasse", informal, mas que exemplifica ou comprova mais 

uma vez nossa decisão por uma educação que extrapole os muros e as paredes da sala de aula, 

e que se transforma em algo vivo, interessante, cheio de significados e em constante 

movimento. Trata-se de um momento em que alguns alunos me procuraram em um final de 

semana, para fazer um trabalho de escola solicitado por um professor de História.  

Sábado 19/05/01, Marisa (13 anos), Gisele (11 anos) e Juninho (14 anos), alunos meus 

aqui do Projeto me procuraram em casa. Chegaram, como de costume, com os seus formosos 

e costumeiros ‘sorrisos brancos’, estampados em seus belos rostos negros e expressivos, uma 

expressividade que só vemos onde há vida e alegria em estar nela, e com ela se relacionando. 

Queriam que eu os ajudasse em um trabalho escolar. Sentamo-nos, como de costume, no 

chão, no centro da sala em minha casa.  

Marisa lançou-me então a pergunta: "Helena, quem foi Platão". 

Fiquei surpresa com a pergunta inusitada. Perguntei-lhe então por que queria saber de 

Platão. Respondeu-me que fora o professor de História que havia passado aquele trabalho, de 

pesquisar quem fora Platão. 

Disse que poderia então colocar algumas coisas que conhecia, do pouco que sabia 

sobre Platão. Comecei falando-lhes que ele fora um filósofo grego.  

Marisa falou que não sabia que ele era um filósofo, quanto mais que era grego! 

Continuei então minhas colocações sobre Platão: vivera há muito tempo atrás na 

Grécia há mais de 2000 anos, mais ou menos 500 anos antes de Cristo, e que para falar sobre 

ele, era importante antes falar alguma coisa sobre seu professor, aquele que o iniciou nos 

segredos da filosofia: Sócrates. Marisa disse que este era o tema de pesquisa do outro grupo. 

Falei então que Sócrates fora um homem muito culto, sábio e inteligente, mas ao 

mesmo tempo também muito simples, que gostava de ensinar as pessoas e de fazê-las pensar 

sobre coisas que geralmente as pessoas não se preocupam em pensar e analisar, e que por isso 
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alguns o achavam um tanto quanto ‘chato’. Sócrates ensinava e falava da mesma forma com 

um nobre, com um camponês ou com um mendigo ou andarilho. 

Diziam que ele era feio, baixinho e gordo, bem o oposto do que era cultuado naquela 

época e por que não dizer até hoje, como o ideal de perfeição e estética humana. Ele próprio 

contestava este ideal grego. Alias – disse-lhes - Sócrates contestava tudo, principalmente as 

incoerências e a falta de ética da sociedade, e por não aceitar compactuar com a corrupção dos 

políticos de sua época, foi acusado injustamente de corromper moralmente os jovens. 

Condenado a negar tudo o que dizia ou morrer, optou pela segunda alternativa. Morreu 

bebendo um veneno chamado cicuta. Morreu fazendo o que gostava e acreditava: dando aula 

aos seus alunos, que ficaram ao seu redor até o último momento, até  escutarem o seu último 

suspiro. 

Marisa arregalou os olhos ficando com uma expressão sinceramente comovida no seu 

rosto. 

Marisa, Gisele e Juninho a esta altura estavam com seus olhos entristecidos. Gisele (11 

anos) declarou então em tom comovido, sem olhar-me: "puxa, estou chocada!" "que coisa! 

Isto é injusto!"/ exclamou Marisa - todos concordaram. 

Continuei dizendo que quando Sócrates morreu, Platão tinha 29 anos, e que 

posteriormente declarou durante sua vida toda que “Sócrates fora o mais sábio e mais justo 

dos homens". Platão nunca se conformou com a corrupção política da Grécia, e com a morte 

de Sócrates, ainda mais que era parente de muitos daqueles políticos, era de família rica, e 

presenciou toda a corrupção e falta de ética nos próprios bastidores.  

Juninho então perguntou: "Helena, este negócio de falta de ética, de política, 

corrupção, tem alguma coisa a ver com aquilo que tá passando o tempo todo na TV, do 

senado, CPI, esta coisarada toda? Não sei bem o que é". 

Disse-lhes então que tinha tudo a ver. Que, naquela época, esta corrupção toda já 

existia no poder e nos bastidores da política, que eles podiam ver como esta situação ainda 

não havia mudado, mesmo passado tanto tempo. 

Juninho mencionou, então, uma novela que estava passando na TV, e que falava 

exatamente sobre este jogo de interesses e venda de posições entre políticos. Citou uma cena 

em que um político chantageia outro descaradamente. 

 



 127 

Disse-lhes, então, ser exatamente isto a ‘falta de ética’, falta de moral, e que 

atualmente muitas máscaras estavam caindo, como a do poderoso ACM da Bahia, e que era 

importante ficarmos ligados nisso. 

Discutimos, então, sobre alguns políticos que conhecíamos, de seus posicionamentos, 

de suas posturas, de sua coerência ou não. 

Voltando então a Platão, falei que ele tinha passado um tempo fora de Atenas, e 

quando voltou, fundou uma academia, uma escola onde ensinava pessoas, não da forma como 

é usual hoje em dia nas escolas: professor na frente, passa a matéria, alunos anotam; são 

inquiridos se têm alguma dúvida; se não, tudo bem, a matéria continua a ser dada. Salas 

abarrotadas de alunos, falta de espaço e tempo, e uma série de problemas que fazem com que 

a educação se torne superficial, sem maiores oportunidades de envolvimento com o 

conhecimento entre alunos e professores. 

As aulas na academia de Platão eram feitas através do diálogo. O professor sentava 

informalmente com os alunos em sua volta, e todos dialogam sobre um determinado tema de 

estudo. 

 

 - Como nós estamos fazendo aqui agora? - indagou Marisa -. 

 - Sim, mais ou menos como estamos fazendo, - respondi. 

 - Ah, como eu gostaria que fosse assim na escola - suspirou ela. 

 - Sabiam que Platão escreveu livros? E o mais importante se chamou A REPÚBLICA, um 

livro que ele escreveu na forma de diálogo. Sabem o que é diálogo? 

 - É como se fosse uma conversa - todos responderam. 

 - E olha só quem era um dos personagens - mostrei-lhes um trecho do livro que havia pego 

na estante, pois possuía um exemplar da República. 

 - Sócrates! - responderam surpresos. 

 - É, Platão escreveu como se descrevesse uma conversa entre Sócrates e algum aluno 

seu. Platão mencionava sempre Sócrates em seus diálogos escritos e que por isso não se 

sabe ao certo muito bem se o que estava escrito eram palavras de Sócrates, ou do próprio 

Platão.  

 - Sabiam que Sócrates nunca escreveu nenhuma palavra de seus ensinamentos?. 

Disse-lhes então que quem escreveru sobre seus ensinamentos foram seus discípulos, 

alunos, depois de sua morte. “Assim como Jesus que também nunca escreveu nenhum 
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ensinamento seu, pois foram seus discípulos que posteriormente escreveram, na forma do 

Evangelho que hoje conhecemos (Evangelistas: Mateus, Marcos, Lucas, João). 

 - Ah.... E qual é a história do livro? - perguntou Juninho. 

 - O Livro fala de um grande sonho, de uma grande utopia de Platão. Vocês lembram do 

significado de utopia? 

 - Sim , da música do Milton Nascimento, do sonho quase impossível de um mundo melhor, 

etc... 

  

Cada um completou esta colocação sobre a letra da música de Milton Nascimento 

'Coração Civil' do repertório do nosso grupo de música. Havíamos cantado, ouvido a 

gravação e discutido a letra desta música no ensaio passado, e a letra falava exatamente disto, 

de sonhos e utopias. 

 

 - Sim, um mundo melhor, uma sociedade ética, Platão sonhou isto. E descreveu uma 

sociedade, um país, uma terra, onde houvesse educação, justiça, moral, etc. Até da música 

ele falou na república. 

 - Ah, por isso que tu falaste tão bem dele, né Helena! - disse Juninho rindo - taí, gostei. 

 

Gisele e Marisa mais uma vez expressaram sua tristeza com relação ao destino de 

Sócrates. 

 

 - Fiquei, chocada Helena - disse Gisele. 

 - Com o quê? - Perguntei. 

 - Com o Sócrates, com o que fizeram com ele - respondeu Gisele. 

 - É verdade, fiquei bem triste com essa história do Sócrates, mas ele fez bem em defender 

as suas idéias! - respondeu Marisa. 

 

Conversamos um pouco mais sobre Platão, contei-lhes a história da caverna e da luz, 

que Platão contava a seus alunos. Mostrei-lhes uma ilustração da figura de Sócrates e Platão, 

falamos sobre outros assuntos informais, mostrei-lhes um disco do Milton Nascimento que 

havia ganhado de presente. Depois eles foram embora alegres como naturalmente são, 

agradecendo a ajuda, ou a 'aula' sobre Platão. 
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Nesta conversa chegamos, em um determinado momento a nos dar conta do quanto o 

mundo dá voltas em torno de questões que já deveriam estar resolvidas. A mesma ética que 

hoje é questionada no comportamento dos "líderes do mundo" em todos os setores da 

sociedade, já era altamente questionada e defendida em seus princípios há mais de 2000 anos. 

Leio Freire e o vejo a defender a ética nos mais variados setores da sociedade e, em especial, 

a ética na educação, o respeito à palavra do outro, à educação dialógica, através do diálogo 

educador/educando, educando/educador. A mesma educação que Marisa queria na sua relação 

escolar, a educação que a menina chinesa do filme Nenhum a menos realizou na prática, em 

sua ingenuidade infantil, na simplicidade de falar como criança. Não foi, afinal de contas, o 

próprio grande Picasso quem declarou conseguir atingir a maestria em sua arte, quando 

finalmente conseguiu desenhar como uma criança?! (informação verbal). 

Isso me leva a pensar cada vez mais que devemos fazer algumas sessões de auto-

regressão, sermos mais humildes em nossa relação com nossos alunos e conosco mesmos. 

Viver em constante construção, talvez passe por aí, por voltar constantemente a ver o mundo 

com os olhos de criança, sem perder a esperança, com curiosidade, mas com curiosidade 

epistemológica, como dizia nosso Paulo Freire. Lentes que víamos brilhar em seus olhos, 

quando falava de sua paixão pela educação, pela vida, de sua eterna e imortal esperança. 

Aquela esperança que consigo ainda enxergar nos olhos de Marisa, de Gisele, de Juninho, e 

de tantos outros alunos, crianças, adolescentes. Em seus belos rostos negros, vivos e curiosos, 

curiosos para a vida, para o que os cerca, felizes pela vida, uma felicidade que contagia, que 

dá prazer à vida, que dá vontade de vivê-la, que dá sentido à ela, que me dá sentido enquanto 

educadora, enquanto educanda, enquanto ser. 

Até quando questões básicas como ética, decência, moral, respeito, ainda deverão ser 

discutidas em nossa sociedade? Não sei, só sei que, em nossa teimosia, continuaremos 

discutindo isto enquanto pudermos. Na teimosia da esperança que nos cerca, até este óbvio 

tornar-se visível e real. Afinal de contas, não tenho direto de também ter minhas utopias?! 

  

 

 

 



8 - NOVOS REFERENCIAIS, NOVAS PERSPECTIVAS 

 

 

"...não sou nada 

Nunca serei nada. 

Não posso querer ser nada. 

A parte isso, trago em mim todos os sonhos do mundo..." 

 

Fernando Pessoa 

 

 

É interessante observar, com o tempo, a mudança de perspectivas dos participantes do 

Projeto, através mesmo de suas histórias de vida e da nova visão que a educação lhes sugere. 

Uma visão de prazer, de olhar o mundo com curiosidade na busca da constante descoberta; de 

se sentir no mundo como um ser de direito, deveres e possibilidades. 

Dói-me, muitas vezes, quando ouço dizer de um bebê nascido aqui na comunidade 

"mais um pra sofrer", prefiro pensar "mais um pra viver". Viver no sentido mais profundo que 

considero da palavra, com todas as suas implicações, com todos os problemas e soluções que 

isto pode lhe acarretar, mas acima de tudo como aprendizado e como possibilidades que a 

vida nos traz. Prefiro pensar no ser como uma possibilidade constante, como já dizia o mestre 

Freire. 

Olho as crianças aqui na rua brincando em frente a minha janela, em meio ao 

movimento dos carros, em cima das casas soltando pipa, e penso em minha própria infância 

neste mesmo local, brincando nesta mesma rua, talvez não tão movimentada. Também tive 

muitos sonhos e fantasias, e continuo tendo-os, embora às vezes nos parece que perdemos 

essa capacidade quando crescemos. Prefiro pensar que não. Penso que apenas transmutamos 

os nossos sonhos, mas continuamos sonhando, porque é este material do sonho, da 

possibilidade que nos move e nos torna humanos. 

Continuo fantasiando como quando era criança. Hoje dou aulas para aquela mesma 

crianças que um dia fui: filhos e filhas de meus antigos companheiros de brincadeiras de rua. 
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Isto me faz de alguma forma continuar sendo um deles, e ter com eles esta cumplicidade de 

querer ser mais, ou de simplesmente ter o direito de ser. 

Hoje temos dois monitores no Projeto. Esses dois são não apenas referenciais do 

Projeto, como também referenciais para mim, como educadora e investigadora. 

Vejo hoje meus alunos também se tornando educadores, começando a dar aulas de 

música, outros já pensando em outras perspectivas, vislumbrando já a Universidade, 

colocando metas em suas vidas que antes pareciam tão distantes e sem sentido, ou que 

simplesmente não sabiam existir. Vejo-os também entrando em conflito com velhos 

paradigmas, rejeitando imposições de vida, construindo seus gostos, gostando de conhecer, de 

saber, sentindo prazer em saber.  

Nesses anos que passamos juntos, pude perceber as transformações acontecidas, não 

só aquelas físicas e naturais do crescimento do estágio de crianças para pré-adolescentes, e 

enfim para adolescentes, mas aquelas sentidas nas percepções de mundo, de comunidade, de 

suas vidas, suas perspectivas, seus objetivos hoje tentando se ampliar e sendo pensados e 

repensados com maior clareza. Das dúvidas, das angústias, dos medos, das alegrias, das 

descobertas. Principalmente de descobrirem-se como seres de decisão, de se sentirem capazes 

de tomá-las, de sonharem e perceberem que são capazes de fazer suas próprias escolhas na 

vida. 

Devo confessar que meu envolvimento com eles extrapolou a relação 

educador/educando, mais que isto, tornou-se uma relação de amizade confiança e 

companheirismo. Desta forma jamais poderia me colocar como uma pesquisadora isenta, pois 

isto resultaria numa falsa informação. 

Sei que ambos aprendemos juntos, trocando valores que foram muito importantes 

neste processo. 

Com eles também reaprendo constantemente o significado do ser um educador 

musical: 

   

(H) Marisa, o que é ser um educador musical pra ti? 

(M) Pra mim não é só ensinar, é fazer as crianças gostarem e entenderem o que estão 

fazendo. Como eu fazia e não gostava e não entendia. Agora eu faço, gosto e entendo. 

Pra mim é isso... ser uma coisa prazerosa. 

(Diário de campo, entrevista, maio de 2002) 
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Na verdade minhas referências estão o tempo todo sendo revistas neste contato nesta 

prática em educação e em sua relação dinâmica. E este processo de auto-revisão tem sido de 

vital importância em meu crescimento profissional e humano, assim como na mudança e no 

movimento de todos que fazem parte do Projeto. Perpassa pela idéia que o fazer, o gostar e o 

compreender são partes intrínsecas de um processo educativo, um processo de 

ensino/aprendizagem, e nas relações que estabelecemos com estes, tanto os educandos como 

os educadores. 

Refletir pode ser um ato de prazer também. A falta de prazer gera tristeza e 

estagnação. O prazer gera alegria e movimento, o mesmo movimento (e em todos os sentidos 

que esta palavra sugere) colocado como foco central, o cerne, a idéia mãe do Projeto Música 

& Cidadania, e desta reflexão. Falo aqui do movimento de forma abrangente: movimento 

corporal, o movimento da música, o movimento Projeto, o movimento da busca por outras 

perspectivas por outros paradigmas. O movimentar-se com e na vida, o movimento que gera 

movimento e faz-nos sentir vivos e possíveis.    

É interessante observar as mudanças de perspectivas de integrantes do Projeto. O 

envolvimento de alguns, o engajamento e os significados que isto acarreta em suas vidas. 

Lembro-me de uma ocasião em que Juninho veio à minha casa mostrar-me uma 

canção que havia composto. Era um pagode tipo balada. Chamou-me atenção a letra da 

canção, principalmente o refrão que dizia: 

 

“O sol vai nascer bem longe, bem longe, bem longe daqui”. 

 

Naquele momento não pude deixar de perguntar o porquê ‘de aquele sol nascer tão 

longe’. Ele não nascia no bairro também da mesma forma que em todos os lugares? 

Juninho ficou sem jeito naquela ocasião e respondeu: “não sei professora (...) porque 

sim”.   

Não quis forçar uma situação de indagação. Deixei que ele mesmo refletisse sobre o 

significado daquilo que havia composto. No fundo sabia que ali havia alguma intenção, ou 

angústia velada. 

 



 134 

Mais ou menos um ano depois em uma conversa comigo, Juninho lembrou-me do fato, 

“É Helena, naquela época eu achava que o sol realmente nascia bem longe daqui. Tão longe 

que eu não podia enxergar. Eu achava que a vida e as oportunidades não existiam pra mim, 

agora eu sei que posso, estou enxergando isto”. 

Hoje Juninho expressa sua vontade de maneira clara. Em outra ocasião, quando  

indaguei sobre alguma profissão que queria seguir, disse-me que: 

 
Primeiro pensou em ser um professor, pois queria ensinar as crianças que também tiveram 
dificuldade para aprender como ele (ele repetiu três vezes a terceira série). E depois quando 
começou a aprender música quis ser músico, tocar, cantar. Depois pensou em ser professor 
de música, ensinar música, daí poderia juntar as duas coisas (Fonte: Diário de campo, abril 
de 2001). 
 

 

É com alegria que vejo meus alunos se tornarem professores/educadores. Quando os 

vejo ensinar música a seus irmãos nenores, as primeiras notinhas na flauta, em suas casas. 

Quando os reúno nas aulas percebo o quanto isto significa para eles. 

 
Hoje, na aula de flauta, vejo o avanço que Ricardo(10) teve tocando o Samba de uma nota 
só. “eu treinei em casa com a Marisa” (sua irmã mais velha e aluno, do Projeto já há mais 
tempo). Logo o Juninho e a Marisa chegaram e eu os convidei para tocarem juntos 
o’sambinha’. Até Vanessa (10), que sentia dificuldade, empolgou-se e tocou melhor toda a 
seqüência da música. Percebo o quanto ficam felizes em tocar juntos, quando tocam juntos. 
Parece que este prazer faz mais sentido para eles, quando compartilhado (Diário de campo, 
outubro de 2001).  

     

 

Nesta perspectiva a educação se transfere e se transporta para outros espaços, assume 

proporções e formas muito mais amplas. Pois não estamos nos educando somente entre quatro 

paredes e para quatro paredes, estamos nos educando para o mundo, para a vida. 

A própria visão abrangente de mundo, de música e de educação, a importância deste 

aspecto universal em nossa formação nas palavras de Juninho: 

 

[...] eu não sei música só pra aprender música, música, música [...] tem que ser universal. 

Se vem um aluno teu perguntar alguma coisa diferente, tu diz: eu não sei por que só sei 

música ... por que se não só vou ver uma coisa na minha frente. 
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A partir do ano de 2001 colocamos como nosso objetivo e compromisso, a construção 

de um espetáculo de final de ano, um musical, com tema e roteiro específico, onde são 

apresentadas na forma mesmo de espetáculo todo nosso trabalho do projeto Música & 

Cidadania.  No ano de 2001 em novembro, apresentamos o espetáculo: Movendo-se no tempo 

no espaço e no som: de Praetórios a Milton Nascimento, no Theatro Adhopho Mello em São 

José na Grande Florianópolis. Toda a concepção, construção e cenário ficou a cargo do grupo, 

havendo um engajamento deste neste sentido. 

Todo o trabalho foi muito árduo. Um momento especial durante os preparativos foi o 

da construção estandarte do Projeto que levaríamos para o palco. 

Em um domingo pela manhã, durante esta confecção, mais uma vez Juninho, Marisa e 

Andreza (14) vieram ajudar a terminar de costurar o estandarte do cenário. Enquanto 

costurávamos as tiras coloridas no pano, conversávamos sobre suas famílias. Juninho, sobre o 

pai que não é presente e não lhe dá atenção, mas diz tentar não guardar rancor dele, mesmo 

sabendo do quanto sua mão havia sofrido. Marisa fala com carinho da família, da mãe: “uma 

grande mulher”, do pai que construiu muitas casas, “aquele casarão lá daquela rua, foi meu 

pai quem construiu. Quando passamos lá, sentimos orgulho disso, pois mesmo não sendo 

nossa casa, é um pedaço da gente!”. Fala também dos irmãos mais novos que ajudou a criar: 

“desde quando tinha três anos, cuidava dos irmãos pequenos, quando eu dava a comida para 

eles, a gente mais se sujava do que outra coisa”. 

Em um determinado momento Marisa disse que eu era como uma irmã para eles. Isso 

me surpreendeu e me comoveu, pois via ali o quanto me consideravam, a mim e a minha 

amizade, a confiança que tinham em mim e a liberdade, pois a relação professor/aluno havia 

sido extrapolada. 

Marisa falou também nesta ocasião que não gosta de ser chama de ‘morena’, “sou 

negra, não morena. Não sei porque me chamam às vezes de morena, moreninha!”. 

O grau de engajamento do grupo em prol do objetivo da construção do espetáculo foi 

surpreendente. A grande maioria contribuiu de alguma forma. Sinto que cresce uma 

consciência de grupo conjugada ao objetivos a serem atingidos na música. Percebem que só 

conseguirremos atingir estes objetos musicais se nos dispormos a colabor com o todo. 

A sua assunção como identidade negra, o ser negro também é algo visível. Sabem que 

não é fácil ser negro no Brasil, sabem que de alguma forma, mesmo que velada, são atingido 
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pelo preconceito, mas nem por isso se deixam levar pelo desânimo, ou assumem posturas de 

vítima da sociedade. Sabem que têm que lutar por seus ideais, e assumir sua identidade com 

orgulho. 

Hoje, cada vez mais eles me surpreendem. Em um dos ensaios durante este ano 

(2002), levei a música Borzeguim, de Tom Jobim, para ensaiarmos. Houve uma grande 

receptividade a esta música por parte do grupo. Quando comecei a lhes mostrar tocando e 

cantando, os menores, de modo especial, demonstraram muita satisfação e afinidade com a 

música. Greicy (9) e Stefhany (9), disseram, ou melhor, exclamaram, que haviam achado a 

música muito legal, demonstrando grande satisfação em cantá-la e aprendê-la. Todos 

aprenderam rápido a primeira parte. Greicy balançava o corpo no ritmo da música. Percebo 

hoje o quanto ela evoluiu em termos de afinação. Em termos de ritmo ela sempre se destacou, 

esta é uma característica que já possuía de maneira muito desenvolvida e peculiar. 

Penso que talvez o ritmo tenha chamado muito a atenção do grupo nesta música, 

gerando uma atitude de familiaridade, pois é um ritmo que lembra em muito a batida dos 

“pontos” da Umbanda, tão familiar para eles. De qualquer forma o ritmo colaborou para que 

houvesse uma identificação com a música e aceitação da mesma. As maiores referências, sem 

dúvida, são as rítmicas. Mas a postura de aceitação crítica, de escutar o novo e analisa-lo, 

estabelecer relações, e resignificar o que já possuem, torna-se uma característica bastante 

visível já no grupo. 

Greicy estuda flauta em casa. Em uma das aulas de flauta percebi como sua leitura 

estava fluida, e como estava tocando com facilidade e entusiasmo as músicas.  Elogiei sua 

performance musical, então ela me respondeu: “claro, estou estudando flauta em casa”. O que 

mais me deixou satisfeita foi o fato de ela mesma ter assumido esta postura, e de ter 

mencionado sua dedicação como ‘estudo’, ou seja, estudo pode trazer prazer, e também 

aprendizado; música pode ser estudada. Ela estabeleceu seu objetivo: tocar bem flauta; para 

isto está se dedicando, sem cobranças externas. 

Tenho acompanhado a situação escolar de meus alunos. Eles mesmos trazem 

espontaneamente seus boletins para mostrarem sua notas. Ficam felizes com as nota boas, e 

contentes com minha opinião sobre isto. Quando tiram notas baixas me falam que vão estudar 

e se dedicar mais. O interessante é que nunca cobrei boletins deles, eles mesmos  sentiram 

necessidade de trazê-los para que eu os olhasse. 
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Em todas as ocasiões que posso ir à escola deles, percebo o quanto suas posturas têm 

mudado. O quanto a direção e os professores tem percebido isto, e me dado um retorno sobre 

as mudanças de comportamento e de paradigmas dos alunos que freqüentam o Projeto Música 

& Cidadania. Alunos que eram ‘problemáticos’ e que agora são referências na escola, 

segundo a diretora, de uma boa parcela de nossos educandos. Alguns se tornaram inclusive 

monitores, ajudando outros alunos na escola. A mesma diretora falou-me que estava querendo 

indicar vários outros alunos para freqüentarem o Projeto. 

Estas mudanças se traduzem na postura de Marisa: 

 

[...] a aula que mais gosto hoje em dia na escola, é a aula de História. Agora eu gosto de 
estudar. Antigamente, quando o sinal batia, eu saia correndo da sala. Hoje o sinal bate todo 
mundo sai, eu fico na sala perguntando coisas pro professor, fico querendo saber um pouco 
mais sobre aquilo que ele tinha explicado [...] (Fonte: diário de campo, entrevista, junho 
2002). 

 

Hoje trago ainda mais forte comigo a convicção da importância de uma educação 

musical, e dos reflexos desta no que somos. Lembro-me do que eu própria escrevi há alguns 

anos atrás em meu caderno: 

 

“uma de minhas maiores descobertas foi perceber que a música poderia ser um 

poderoso instrumento de reflexão, no sentido estético, ético e social”.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 - NÓS EDUCADORES 

 

Diz-se que nós não nos tornamos educadores por acaso. Que existe uma cumplicidade, 

uma identidade entre nossa origem e nossa escolha de atuação. Miguel Arroyo (2000) coloca 

esta discussão em pauta, quando menciona a escolha do magistério por uma grande maioria de 

pessoas oriundas das classes populares: única opção viável ou alcançável de vida? Ou maior 

referência que possuímos de uma carreira digna que nos referendou tanto em nossa infância e 

adolescência?  

Prefiro pensar que me tornei educadora por opção, não por imposição. E mais ainda, 

tornei-me professora das classes populares e de escola pública por plena convicção do que 

queria fazer. Talvez com uma pitada de idealismo ou mesmo utopia, como disse um amigo 

meu da época da faculdade, quando uma vez conversávamos com sua mãe médica: "ela é 

utópica, idealista, quer dar aula em escola pública". Mas com quem mais eu me identificaria, 

senão com a escola pública?  

Nunca considerei o magistério uma profissão menor ou de pouco valor. A escola 

pública sempre foi uma grande referência para mim, tanto no que diz respeito aos seus 

aspectos positivos, quanto aqueles negativos. Como tudo na vid:, em suas duas polaridades 

constituintes e complementares. E toda a bagagem vivencial referendada por minha 

experiência em escola pública, tornou-se parte constituinte de minha formação e da 

construção de minhas convicções como ser.  Assim, nunca me passou pela cabeça que seria 

professora por não ter nenhuma outra possibilidade viável para meu futuro, pelo contrário, 

sempre achei que poderia ser qualquer coisa que quisesse: desenhista, engenheira, arquiteta. 

Mas não me enxergava fechada dentro de um escritório, ou atrás de uma prancheta: não me 

via solitária - o que, para mim, certamente, acarretaria a opção por uma das profissões citadas.  

Queria estar com pessoas, agindo, e esta perspectiva de interação, de movimento e 

humanidade, eu enxergava e continuo enxergando no magistério. 

Minha fome pelo saber, fazia com que minha vontade por dividi-lo aumentasse na 

mesma proporção, e se tornasse algo vital em minhas relações com ele. Saber e prazer então 

sempre caminhavam juntos e se tornavam cada vez mais complementares.  E este saber se 

fazia e se faz sempre nas conversas com os alunos na sala de aula, com os colegas professores 

nas escolas, com as leituras sempre bem-vindas, com nossos familiares com nossos amigos, 
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nossos livros, com a comunidade, com os colegas do mestrado, com nossos professores, em 

todas as relações estes saberes vão sendo construídos e constituindo-se com e na vida, 

constantemente em interação. 

Hoje reflito cada vez mais sobre esta responsabilidade que me imputo: a de ser 

educadora e sobre as angústias, alegrias e indignações que esta trajetória escolhida nos traz. 

Hoje, dentre tantos aprendizados que este "ofício de mestre" me fez vislumbrar, aprendi, por 

exemplo, que a palavra indignação faz parte vital de nossa percepção de mundo. Como  

educadores 'que se importam', aprendi a olhá-la a partir de outros parâmetros, como nosso 

mestre Paulo Freire olhava-a e vivenciava-a: “não se educa sem a capacidade de se indignar 

diante de injustiças”. Confesso que tinha outra visão da palavra indignação, uma visão 

estática, que agora se tornou dinâmica, e que sem temor hoje faz parte do meu vocabulário. 

Uma indignação construtiva, exatamente aquela que se aflige diante das situações, mas 

que não sendo passiva, se transmuta enquanto fonte de energia de mudança, de ação, de 

alteração. Uma fonte de vida e de energia e amor por tudo que nos cerca: a velha teimosia de 

querer que tudo seja melhor, mais prazeroso um dia. Seria isto uma catarse?! 

Em uma das reuniões dos educadores aqui na Ong que formamos em nosso bairro - 

um bairro da periferia urbana de Florianópolis, extremamente pobre, e com todas as 

conseqüências que esta pobreza traz: na miséria material e espiritual que se transfigura 

aterradoramente em seu dia-a-dia - decidimos fazer uma frase que caracterizasse nossa 

proposta de trabalho em educação. Aproveitei aquele momento de reunião, para perguntar a 

cada uma das educadoras do porquê da escolha pela educação como profissão. Eram três 

professoras, todas oriundas, como não poderia deixar de ser, das classes populares. Uma 

respondeu que desde criança cuidava dos menores da família e começou a trabalhar em uma 

creche aos treze anos, pois já estava acostumada a lidar com crianças, dali por diante seguiu a 

profissão; outra, disse que não queria ficar em casa apenas cuidando dos filhos, que isto a 

angustiava, pois havia casado jovem, no interior do estado, decidiu que queria trabalhar como 

educadora e começou a se dedicar a isto estudando. Disse que não consegue mais viver se não 

trabalhar com educação, pois esta tornou-se um 'vício', uma fonte de vida e de sentido para 

ela. Apenas uma admitiu que se tornou educadora por não ter outra perspectiva de vida, pois 

era muito pobre no interior do estado, e a única possibilidade de ter uma profissão ou uma 
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perspectiva de emprego foi o de dedicar-se ao magistério “as outras faculdades eram para os 

ricos, meus professores, na escola, me tratavam com desprezo por eu não ter material”. 

Naquele momento em que discutíamos nossas opções de vida e colocávamos nossas 

angústias e esperanças de educadores, realizávamos talvez, uma verdadeira catarse, e 

revelávamos o quanto nossas origens, nossas tristezas e também alegrias enquanto educandos 

no nosso tempo da escola ainda estavam vivas, nos influenciavam e tinham peso em nossas 

escolhas e decisões de vida: como seres humanos, como educadores. Ao mesmo tempo 

víamos também o quanto éramos, ou somos, importantes dentro do processo educacional de 

nossos alunos. Várias questões foram levantadas naquele momento: será que estamos 

conseguindo reverter o jogo? Quanto estamos conseguindo ser diferentes daquilo que nos 

frustrou em um determinado momento de nossa vida educacional? Qual a perspectiva que 

queremos deixar para nossos educandos? Como conseguiremos reverter o processo vicioso e 

repetitivo que tem se tornado a educação, processo este de que fomos alvo em que algum 

momento? Qual a nossa perspectiva de vida como educadores? 

A reunião foi bastante produtiva: nos conhecemos mais, levantamos nossas angústias, 

nossas histórias e origens, nos solidarizamos umas com as outras, trocamos informações, nos 

auxiliamos mutuamente. Decidimos então formar a frase que caracterizasse nosso trabalho ali 

na Ong, depois de muita discussão e sugestões a frase foi formada: 

"Educar é um ato de amor que perpassa respeito às individualidades de cada criança 

como um ser social" 

Educadoras do CEAFIS  

Centro de Apoio à Formação Integral do Ser 

  

Por mais que queiram contrariar, ainda e graças a Deus, vivemos num mundo onde 

existe a possibilidade da utopia, mesmo querendo a ação do pensamento econômico vigente e 

esmagador ridicularizá-la. 

Continuamos teimosamente sendo seres de esperança. A eterna e não ‘démodée’ 

esperança que nos move, e que move ainda milhares de educadores de escolas públicas, 

privadas, comunitárias, pequenas, grandes, humildes, urbanas ou interioranas. Queiram ou 

não queiram, ainda somos grandes referências para nossos alunos, maiores que uma tela de 

computador ou de tv, somos seres humanos, e por maiores que sejam ainda nossas 
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deficiências - e me desculpem aqueles que provavelmente dirão que minha visão é muito 

'homocêntrica' - somos ainda a mais perfeita manifestação na terra, somos mente e coração, 

somos a manifestação desta dualidade, somos o que escolhemos ser, somos uma eterna 

possibilidade, o eterno poder vir a ser.  

Agradeço a oportunidade de poder refletir sobre estas questões, de poder ter 

referências diferentes sobre o nosso 'ofício' de educadores. Agradeço a oportunidade de ser 

uma educadora, e de ver com alegria a cumplicidade que existe entre tantos educadores que 

refletem sobre suas práticas e sobre suas vidas, e que têm a coragem de expor suas vivências, 

sejam estas positivas ou negativas, pois ambas fazem parte do que somos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 - EM VEZ DE UMA CONCLUSÃO UMA CONTINUIDADE 

 

À medida que escrevo este texto, várias cenas me vêm em mente. Cenas, fatos e 

palavras que tive a oportunidade de presenciar e de escutar durante os momentos das aulas. 

Foram danças, músicas, desejos, anseios, angústias. Cenas da vida e de suas manifestações; da 

rica variedade destas, que faz exatamente com que nosso mundo seja ao mesmo tempo 

ambíguo e excitante, cheio de movimento e de surpresa, e da alegria que esse "poder aprender 

sempre algo novo, algo a mais com a vida" pode nos trazer. Que bom, a vida é sempre um 

aprendizado, ela é viva! E nós educadores lidamos exatamente com este material que é a 

"vida" em sua imensa multiplicidade, variedade, riqueza. Que privilégio e que 

responsabilidade! 

Mesmo que se torne tão injusta tantas vezes, a vida é sempre algo muito maior, muito 

mais poderoso. Um desejo de viver, de aprender, nos move e nos diz que precisamos ‘estar 

sendo’ para aprender, para 'apreender', para interagir com este aprendizado, para contemplar 

as coisas que nos cercam sempre, com os olhos admirados de uma criança. Viver assim é o 

que nos cativa, é o que nos faz ser, e querer ser, um ser vivente; um ser sem limites, mesmo 

sendo sujeitado; um ser de ação, mesmo sendo reprimido; um ser de opinião, mesmo sendo 

encabulado; um 'ser grande' mesmo sendo visto como apenas mais um. 

A oportunidade de refletir sobre minhas referências neste trabalho, referências 

profissionais, culturais, de bairro, e essencialmente humanas foi fundamental para meu 

reabastecimento e crescimento como educadora. 

Não posso deixar de me referir ao momento especial que foi minha passagem pelo 

Mestrado em Educação, um Mestrado que pensei não ser capaz de fazer, acreditando que este 

tipo de lugar não era de meu merecimento. Lutei também contra muitos paradigmas limitantes 

impostos a pessoas originárias das classes populares. Mas esta luta e sensação de insegurança 

e de não pertencimento transmutou-se aos poucos em sensação de pertencimento e de prazer. 

A falta de condições financeiras, as noites frias não dormidas, o trabalho redobrado, tudo 

parecia tão pouco em vista do prazer que sentia em estar em Porto Alegre.  Todas as quintas-

feiras pela manhã, aterrissava em um outro mundo, esquecia dos problemas e dificuldades e 

realizava aquilo de que aprendi a gostar durante minha história: conhecer, estudar, pesquisar, 
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fazer trocas. E o mestrado me proporcionou tudo isto de maneira muito dinâmica. Sentirei 

saudades disto tudo, e da cidade que hoje considero um pouco minha também. 

Não considero concluído este processo de reflexão sobre o projeto. Considero-o em 

continuidade, em “movimento”. Tive a oportunidade de refletir sobre o Projeto Música & 

Cidadania como um todo, e mais especificamente sobre questões relacionadas aos processos 

de ensino/aprendizagem dentro da comunidade que se refletiam no Projeto, este olhar foi 

importante na própria prática e nos rumos tomados nesta. Longe de ser um trabalho apenas 

teórico, este surgiu da necessidade de reflexão. 

Sobre a questão relacionada “A busca pelos significados e funções que a música 

assume na vida das crianças e adolescentes envolvidos no Projeto Música & Cidadania”, 

sublinho que vários significados, já apontados durante o trabalho, foram constatados dentro da 

concepção de música dos integrantes do Projeto, ligados a sua identidade negra, suas raízes, 

sua ancestralidade, sua resistência enquanto grupo, sua religiosidade, crenças, sua forma de se 

expressar corporeamente. A questão relacionada ao movimento como aspecto central na 

forma de relacionamento, dos educandos e da comunidade, com a música, e com o mundo: o 

seu próprio mundo e o mundo externo, foi essencial para os rumos da investigação. Na 

verdade atento aqui para o enxergar/encarar a música como instrumento de re-ligação, o que 

pôde ser sentido em muitos momentos, e em especial quando os alunos identificavam-se com 

ritmos, toques, timbres, melodias, letras, músicas, danças, de outras partes do Brasil e mesmo 

do mundo: encontravam algo em comum, com a batida de percussão tocada em sua 

comunidade, com o canto/forma de cantar e de movimentar-se de manifestações do bairro.  

Nós educadores, também entrávamos em muitas ocasiões, em ressonância com esta sensação 

de reintegração, ampliando nossa sensação no e com o mundo.  E isto, sem dúvida, tem sido 

um grande aprendizado dentro de uma concepção de formação integral do ser.   

Sobre a reflexão sobre “Os processos de Ensino/Aprendizagem em música, com 

vistas a aprofundar nossos caminhos na busca por uma proposta em educação musical 

contextualizada, crítica, consciente”, aponto, que as questões relacionadas ao movimento, 

como aspecto crucial, observado na relação dos educandos com a prática musical e seus 

significados, foram tratadas de forma a abranger o aspecto totalizante desta concepção. 

Assim, pelos próprios caminhos que a investigação tomava, relacionada à concepção de 
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movimento como um todo, várias referências foram sendo agregadas e contribuíram para esta 

reflexão.  

As leituras e referências que apareceram foram muito bem vindas, contribuíram de 

maneira vital na reflexão e fundamentação do trabalho como um todo. 

Embora educadora musical, optei por um caminho que tomasse um curso natural e que 

me desse liberdade de não me restringir a meu meio. Desta forma, o trabalho tomou rumos 

próprios de acordo com sua necessidade, embora frise ser um trabalho de reflexão sobre uma 

experiência em educação musical, e esta perspectiva nunca foi perdida de vista. 

O fato de estar em um Mestrado em educação foi providencial para a escolha dos 

caminhos tomados pela investigação. O contato vivo com uma transdiciplinaridade tão 

intensa, com colegas, professores, educadores, pensadores de áreas tão diversas, de tão 

diversas partes do país e do mundo, contribuiu também com os rumos que minha investigação 

tomou com o tempo. 

A partir da reflexão oriunda da práxis musical, estamos optando, como Projeto, por  

caminhos que conduzam a uma concepção de música e de educação musical, integrada a 

outras linguagens artísticas, formando um todo significativo, contextualizado com as 

referências e raízes culturais comunitárias, de Brasil e de mundo. Partimos este ano de 2002, 

para o estudo e a incorporação de elementos da dança, do teatro através da expressão corporal, 

do estudo de ritmos brasileiros (toques e danças), da capoeira de Angola, das artes visuais, e 

de profissionais ligados a estas áreas, acreditando que a expressividade de nossos alunos se 

encontra exatamente na diversidade e na corporeidade de suas relações com o conhecimento. 

Em 2002 o Projeto optou pela escolha no início de cada ano letivo por uma linha 

temática geradora definida no início do ano, e que integraria todas as oficinas e linguagens 

artísticas e sua atuação durante o ano. Esta integração das linguagens tendo como carro chefe 

a música resultaria na criação de um espetáculo artístico, apresentado no final do processo 

como objeto artístico construído coletivamente, resultante do trabalho integrado das aulas das 

oficinas. O tema gerador escolhido para o ano de 2002, foi Cidadania, meio ambiente e ser 

com e no meio ambiente. Assim foi apresentado no ano de 2002 o Espetáculo Música & 

Cidadania, como resultado da atuação em conjunto de todas as oficinas durante o ano. Assim 

também, foi acatado coletivamente que, trabalharíamos todos os anos a partir de temas 
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geradores, devendo estes estar relacionados às necessidades da comunidade, e temáticas 

prementes de discussão. 

Para 2003 o tema escolhido foi a construção de nossa identidade, de onde viemos, 

onde estamos, para onde queremos ir (nossas raízes e nossa cultura de bairro, de 

comunidade, de Brasil e de mundo). 

Os elementos da cultura brasileira, ligados à música à dança e à estética de maneira 

geral, estão sendo cada vez mais pesquisados dentro das oficinas do Projeto, e relacionadas 

aos conhecimentos e às práticas musicais e estéticas da comunidade, sejam estas de cunho 

religioso, que são as mais características (ligados às práticas do Candomblé e Umbanda e 

festas religiosas), ou aquelas ligadas às práticas musicais gerais comunitárias relacionadas 

principalmente ao samba. 

Acredito que muitas questões não foram desenvolvidas ainda satisfatoriamente nesta 

investigação. Uma das questões que deve ser ainda devidamente aprofundada diz respeito à 

Catarse numa concepção de prazer estético dentro do fazer musical. 

Algumas questões que surgiram, relacionadas a aspectos musicais, quanto ao 

significado de alguns ritmos e células tocadas pelos componentes do grupo, também ficaram a 

ser aprofundadas posteriormente. 

Acredito que essas questões continuarão a ser analisadas e aprofundadas junto à 

prática educativa. 

Muito embora não tenha abarcado a totalidade do que me havia proposto na 

investigação, considero que a reflexão que realizei auxiliou-me a configurar os rumos a tomar 

com relação ao Projeto Música & Cidadania, sua proposta e sua prática educativa. 

Acredito que poderíamos construir trabalhos mais interessantes em educação musical 

no Brasil, se realmente nos propuséssemos a refletir sobre os processos musicais de nossa 

cultura ao invés de adotarmos ou adaptarmos métodos estrangeiros, ou ainda de criarmos 

métodos que geralmente geram estagnação. Penso a prática educativa em música de forma 

dinâmica, realmente fundamentada e refletida, mas dinâmica, criativa, assim como é nossa 

cultura, nossa música, e são os nossos alunos.   

Agradeço a oportunidade de refletir sobre isto, de ser orientada de maneira tão rica e 

humana por minha orientadora Esther Beyer, que realmente me deu chão para flutuar, e acima 

de tudo, me deu liberdade para isto, acreditando em mim. Agradeço à contribuição de todos 
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os meus colegas de mestrado pelo incentivo e aconchego. Aos professores, e em especial ao 

Mestre Nilton Fischer, pelo carinho e pelo crédito em mim e em meu trabalho. Todas estas 

referências foram fundamentais em meu caminho e no caminho do Projeto.  
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ANEXOS 

 

 

Proposta de roteiro aberto de entrevistas: 

 

- Por que faz música? 

- Em que momentos/lugares, em sua vida, a música se faz presente? 

- Sua família costuma tocar, cantar, dançar? Existe algum momento especial para isso? 

- Toca algum instrumento? Qual? 

- Como aprendeu? 

- O que o levou a tocar determinado instrumento? 

- Alguém ensinou? Como? Onde? 

- Como faz para ‘tirar’ um toque que acha interessante? 

- Que tipo/estilo de música ouve? 

- O que o levou a entrar num grupo musical? 

- O que o levou a querer aprender música? 

- Existe algum outro tipo de música que gostaria/sente o desejo de aprender? 
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