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– EDITORIAL –

É com imensa alegria que lançamos o segundo número do primeiro volume da
Revista Fladem Brasil (RFB). A RFB vem somar às discussões brasileiras já existentes
na área de música, artes e educação buscando um olhar desde, para e na América
Latina, fruto de um trabalho reflexivo e epistemológico de longa data feito pelo Fórum
Latino-Americano de Educação Musical (FLADEM, com maiúsculas por se tratar da
seção internacional) e que agora encontra uma forma a mais de difusão. O segundo
número da Revista está composto de dois apartados: os artigos e o dossiê especial.
Para os artigos, contamos com a publicação de oito estudos que foram
selecionados do II Seminário Nacional do Fladem Brasil, ocorrido em Vitória em 2018.
Estes textos passaram por processo de revisão de pares e foram adequados a este
número da RFB. São pesquisas, estudos e experiências oriundos de diversas partes
do território brasileiro, compreendendo as regiões Centro-Oeste, Nordeste, Sudeste.
No primeiro texto, Alan Simões, do IFES, parte da pergunta “Como se caracteriza
a autonomia pessoal do educando em práticas informais de aprendizagem musical na
escola?” para articular os pensamentos de Lucy Green e de Paulo Freire. Como
conclusão, o autor defende que ao desenvolver a Musicalidade Crítica, também se está
pensando em uma educação musical transformadora, humanizadora e que busca a
justiça social. Este número da RFB segue com o trabalho de Flávia Silva e Marcelo de
Oliveira, também oriundos do Espírito Santo, porém da FAMES, que nos brindam com
um rico relato sobre o Cajón peruano, sua história e utilização na música tradicional
peruana, assim como possibilidades educacionais no contexto brasileiro.
Lilia Justi e Luisa Villamizar, da Unirio e da SME/RJ respectivamente, articulam
a sua experiência com o PIBID de Música na Unirio, uma como coordenadora
pedagógica e outra como supervisora na escola. Trata-se de um rico relato no qual as
autoras mostram que o PIBID é benéfico não só aos estudantes por aprimorar sua
formação, mas também aos docentes que atuam junto a eles por proporcionar trocas
e aperfeiçoamentos na prática docente e na pesquisa. Como quarto texto, a cearense
que está em solo paulistano, Simone Sousa, da UFC-Sobral, traz um recorte da sua
investigação doutoral. Neste texto, ela explora a proposta inicial de preparação vocal
que ela construiu para sua pesquisa, pautada na Antiginástica, no Método Bertazzo e
na Técnica de Alexander, vendo que a articulação entre corpo e voz não se limita
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unicamente à técnica vocal em si, porém deve considerar o aprendizado do uso do
corpo por completo, já que ele é parte do instrumento do cantor e do coralista.
No quinto artigo, Ricieri Zorzal da UFMA apresenta resultados iniciais de um
interessante estudo sobre o discurso verbal de professores no ensino do violão.
Utilizando uma abordagem mista de pesquisa, e fazendo-se valer de dados
estatísticos, o autor analisa diversos vídeos de master classes de violão e verifica que
quanto maior o nível de performance dos estudantes, maior o uso de analogias
emotionals, ou seja, com caráter subjetivo. A carioca Priscilla Hygino, professora da
SME/RJ, no sexto texto apresenta uma importante reflexão sobre o funk nas escolas e
seu estigma, também o articula ao conceito de interculturalidade. Além da reflexão, a
autora relata duas experiências da sua própria prática docente, onde busca interrelacionar a discussão realizada.
Márlon Vieira, doutorando na Unesp, nos brinda com um tema pouco abordado
em contexto nacional: educação musical no contexto rural. Neste artigo, o autor discute
profundamente a diversidade na cultura musical, ao mesmo tempo em que apresenta
os resultados de um estudo sobre gosto musical de alunos de uma escola rural no Rio
de Janeiro. Por fim, o último texto é de autoria de Leonardo Borne e de Leandro Araújo,
oriundos da UFMT e da AL-CE respectivamente, e traz resultados de um estudo com
egressos de uma licenciatura em música no interior cearense. Eles abordam questões
de empregabilidade, a validade/necessidade do diploma universitário, a demanda de
trabalho dos educadores musicais e a remuneração percebida.
Mudando o foco para o dossiê especial, ele é composto por registros
audiovisuais de entrevistas, mesas redondas e oficinas virtuais realizadas durante o
primeiro semestre de 2020, na ação intitulada Fladem Brasil Online. Esta ação foi uma
resposta imediata do Fladem Brasil à situação imposta pelo Sars-CoV-19, e gerou uma
rede colaborativa que buscou refletir e problematizar questões hegemônicas na
educação musical brasileira e latino-americana, além proporcionar subsídios à prática
dos educadores musicais em época de pandemia e confinamento. Para a publicação
da RFB, os registros audiovisuais foram submetidos a um processo de curadoria
coletiva e colaborativa por diversos atores do Fladem Brasil, nas suas diversas
especialidades.
Os trabalhos de reflexão selecionados, do Brasil e da América Latina, em
português e em espanhol, contam e recontam as diversas educações musicais que
temos neste nosso território, que são articuladas com temas como: música de tradição
oral e popular, decolonialismo, contra-colonialismo, poéticas musicais, cosmovisões
indígenas, gêneros, feminismos, funk, hip hop, negritudes, racismo, LGBTs, entre
muitos outros. Já aquelas oficinas virtuais pensadas sobre, para e na educação musical
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e tecnologia incluem: a afetividade via educação remota, a educação musical com
idosos institucionalizados, o entorno caseiro para fazer música, as práticas vocais e
de percussão corporal online, os instrumentos e linguagens musicais não hegemônicas
na educação musical, além do uso de diversos aplicativos e ambientes para mediar a
educação musical (como o PadLet, o Make It, o SoundTrap, o GSuite, o WhatsApp,
entre outros).
Estamos muito contentes e animados com este número da Revista Fladem Brasil,
pois é um passo a mais no estabelecimento de este espaço para discussões sobre
educação musical em território nacional. Fica o convite para a leitura e discussão com
os diversos autores que colaboraram com esta edição.

Leonardo Borne
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– ARTIGOS –

AUTONOMIA E PRÁTICAS INFORMAIS DE APRENDIZAGEM
MUSICAL: UM DIÁLOGO ENTRE PAULO FREIRE E LUCY GREEN
Alan Caldas Simões1
Resumo: O presente trabalho desenvolve a relação entre autonomia de aprendizagem e
as práticas informais de aprendizagem musical na escola. Em nossa investigação,
buscamos responder a seguinte questão de pesquisa: Como se caracteriza a autonomia
pessoal do educando em práticas informais de aprendizagem musical na escola? Dessa
forma, nossa investigação possui os seguintes objetivos: a) Discutir e problematizar sobre
as práticas informais de aprendizagem musical na escola; b) Analisar, descrever e definir
categorias que indicam modos pedagógicos autônomos de aprendizagem musical dos
educandos inseridos em práticas informais de aprendizagem musical; e c) Realizar uma
expansão teórica do conceito de Musicalidade Crítica. O conceito de Musicalidade Crítica
foi formulado por Lucy Green a partir da Pedagogia Crítica desenvolvida por Paulo Freire.
Assim, apresentamos nossa formulação teórica onde defendemos três pressupostos: 1) A
Musicalidade Crítica é formada por três dimensões: a) autonomia musical; b) autonomia
pessoal; e c) e autenticidade de aprendizagem musical; 2) O processo de musicalização
crítica representa um processo de conscientização crítica a partir do objeto música; e 3) A
Musicalidade Crítica representa uma expansão teórica da Teoria dos Significados
(desenvolvida por Lucy Green). Em suma, o processo de conscientização musical crítica,
possuindo como elemento chave o desenvolvimento da Musicalidade Crítica, define novas
bases teóricas para a educação musical, ressignificando-a, na medida em que enfatiza a
necessidade de uma educação musical transformadora, objetivando a humanização e a
justiça social formuladas a partir do objeto música.
Palavras-chave: Musicalidade crítica, teoria dos significados, pedagogia crítica.

Resumen: Este trabajo desarrolla la relación entre la autonomía del aprendizaje y las
prácticas de aprendizaje musical informal en la escuela. Se busca responder a la siguiente

1 Alan Caldas Simões é Pós-Doutorando em Música na Escola de Música da UFMG, sob supervisão da Prof. Dr.ª Heloisa
Feichas. Possui Doutorado em Música, linha Educação Musical, pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG),
com participação no Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) financiado pela CAPES na Western University
(London/Canadá), sob co-orientação no exterior pelos professores Dr. Patrick Schmidt e Dr.ª Ruth Wright; Mestrado em
Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Licenciatura em Música pela Universidade Federal do
Espírito Santo (UFES). Tem experiência na área de Música, atuando principalmente sobre os seguintes temas: Práticas
informais de aprendizagem musical, Ensino Coletivo de Instrumentos Musicais, Pedagogia Crítica e Educação Musical,
Sociologia da Música. Atualmente é professor de Artes do Instituto Federal do Espírito Santo (IFES).
Contato: alanmpb@yahoo.com.br
SIMÕES, Alan Caldas. Autonomia e Práticas Informais de Aprendizagem Musical: um diálogo entre Paulo Freire e Lucy
Green. Revista Fladem Brasil, Rio de Janeiro, v. 01, n. 02, p. 09-22, jul. 2020.
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cuestión: ¿Cómo se caracteriza la autonomía personal del estudiante en prácticas
informales de aprendizaje musical en la escuela? De esta manera se tienen los siguientes
objetivos: a) Discutir y problematizar las prácticas informales de aprendizaje musical en la
escuela; b) Analizar, describir y definir categorías que indican modos pedagógicos
autónomos de aprendizaje musical de educandos vinculados a prácticas informales de
aprendizaje musical; y c) Realizar una ampliación teórica del concepto de Musicalidad
Crítica. El concepto de Musicalidad Crítica fue formulado por Lucy Green a partir de la
Pedagogía Crítica desarrollada por Paulo Freire. Se presenta la formulación teórica de la
cual se defienden las siguientes tesis: 1) La Musicalidad Crítica está formada por tres
dimensiones: a) autonomía musical; b) autonomía personal; y c) y autenticidad de
aprendizaje musical; 2) El proceso de musicalización crítica representa un proceso de
conciencia crítica a partir del objeto música; y 3) La Musicalidad Crítica representa una
ampliación teórica de la Teoría de los Significados (desarrollada por Lucy Green). En
resumen, la Musicalidad Crítica, define nuevas bases teóricas para la educación musical,
resinificándola en la medida en la que se hace énfasis en la necesidad de una educación
musical transformadora, objetivando la humanización y la justicia social formulada a partir
del objeto de la música.
Palabras clave: Musicalidad crítica, teoría de los significados, pedagogía crítica.

Abstract: This work discusses the relationship between autonomy of learning and informal
music learning within the school. In our research, we intend to answer the following question:
How is the personal student’s autonomy characterized in informal music learning in school
contexts? Thus, this research has as objectives: a) To discuss and to set up issues about
informal music learning in the school; b) To analyse, describe and define categories that
indicate ways of autonomous music learning connected to informal practices of music
learning; and c) To carry out a theoretical expansion of the concept of Critical Musicality.
This concept was described by Lucy Green having as its basis the Critical Pedagogy
developed by Paulo Freire. We present our theoretical formulation where we defend the
following theses: 1) Critical Musicality is shaped by three dimensions: a) musical autonomy;
b) personal autonomy; and c) authenticity of musical learning; 2) The process of critical
musicalization represents a process of critical awareness of the music object, and 3) Critical
Musicality represents a theoretical expansion of the Theory of Meanings (developed by Lucy
Green). In short, having as a key element the development of Critical Musicality, the process
of critical musical awareness defines new theoretical bases for musical education, refining
it, insofar as it emphasizes the need for a transformative musical education, aiming at
humanization and social justice formulated from the object music.
Keywords: Critical musicality, theory of meanings, critical pedagogy.

Categorias de Autonomia Pessoal do Educando
Nas

práticas

de

aprendizagem

informal

em

música,

a

autonomia

de

aprendizagem configura-se como elemento chave para o aprendizado musical do aluno
(FOLKESTAD, 2006; GREEN, 2008). Desde as primeiras etapas do processo de
aprendizagem, o indivíduo realiza seus estudos e práticas musicais orientados por
motivações pessoais e diferentes níveis de vinculação com a música. Estes diferentes
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níveis de vinculação com a música determinam diferentes formas de aproximação ao
objetivo musical e consequentemente o desenvolvimento de formas pessoais de
aprender música.
Nas práticas de aprendizagem informal em música no ensino regular a
“autonomia pessoal do educando” (GREEN, 2006, p. 116-117), ou seja, a autonomia
que possibilita a aprendizagem musical de forma independente, sem a orientação
direta do professor, desenvolve-se de maneira diferente do aprendizado musical
informal fora da escola. Embora saibamos que na proposta metodológica desenvolvida
por Green (2008) o professor atue como um ‘modelo musical’ (GREEN; D’AMORE,
2010), observamos que a tradição escolar de avaliação, notas, currículo e disciplina
exerce significativa influência sobre o processo de aprendizagem musical do aluno.
Condicionadas ao ambiente escolar, tais práticas despertam no aluno diferentes
níveis de motivação, foco, atenção e responsabilidade na realização das atividades
propostas. Se a própria música popular sofre alterações em seu significado delineado
quando presente na sala de aula (GREEN, 2005, p. 32), é possível dizer que, da mesma
forma, serão alterados os níveis de motivação e autonomia na realização destas
práticas musicais no ensino formal, configurando diferentes modos pedagógicos de
autonomia pessoal.
Embora este ponto de pesquisa tenha sido brevemente enunciado por Green
(2005, 2006) quando trata da noção de autonomia musical, autonomia pessoal e
autenticidade musical, entendemos que a autonomia pessoal do educando em sala de
aula

representa

uma

temática

que

merece

maiores

aprofundamentos

e

problematizações.
Nesse artigo apresentamos, em caráter ensaístico, categorias de autonomia
pessoal do educando. Para tal, utilizaremos os princípios de autonomia desenvolvidos
por Freire (1996), aliados à Teoria dos Significados (GREEN, 2008a) e o processo de
desenvolvimento da consciência crítica (FREIRE, 1959, 1967, 1979, 1987), culminando
no Processo de Conscientização Musical Crítica (SIMÕES, 2019).
Dessa forma, defendemos as seguintes teses: 1) A Musicalidade Crítica é
formada por três dimensões: a) autonomia musical; b) autonomia pessoal; e c) e
autenticidade de aprendizagem musical; 2) O processo de musicalização crítica
representa um processo de conscientização crítica a partir do objeto música; e 3) A
Musicalidade Crítica representa uma expansão teórica da Teoria dos Significados
(GREEN, 2008a).
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Entre Paulo Freire e Lucy Green
O presente artigo possuiu como referencial teórico principal os trabalhos
desenvolvidos por Paulo Freire, quanto ao conceito de autonomia (FREIRE 1996) e o
desenvolvimento da consciência crítica (FREIRE, 1959, 1967, 1979, 1987) e os
trabalhos desenvolvidos por Lucy Green, quanto à Teoria dos Significados (GREEN,
2008a),

as formas de aprendizagem dos músicos populares (GREEN, 2002), as

aplicação das práticas informais de aprendizagem musical em contextos formais de
ensino (GREEN, 2008) e a Musicalidade Crítica (GREEN, 2008).
Buscamos compreender a autonomia fundamentada nos princípios postulados
por Paulo Freire (1996). Assim, dentro de uma visão humanística crítica, o educando
aprende de maneira global, não limitando o seu aprendizado ao acúmulo de
conhecimentos descontextualizados e que não fazem sentido para sua vida. Dessa
maneira, uma prática pedagógica pautada na autonomia do educando rejeita a
neutralidade

do

processo

educativo

e

concebe

a

educação

como

dialógica,

conduzindo-o a um pensar crítico sobre sua realidade (FREIRE, 1959, 1967, 1979,
1987, 1996).
Segundo Abrahams (2005, p. 66) podemos sintetizar a pedagogia crítica
proposta por Paulo Freire em cinco pontos principais, a saber: (a) a educação é
dialógica e que ambos, professor e aluno, constroem juntos os conhecimentos; (b) a
educação deve modificar a forma como o aluno percebe a realidade à sua volta; (c) a
educação deve ser motivadora e valorizar os saberes dos educandos para que
mudanças reais possam ocorrer; (d) a educação é um processo transformador,
devendo, portanto, transformar o indivíduo e transformar o mundo; e (e) a educação é
política.
Já as postulações teóricas de Lucy Green possuem como eixo principal a teoria
da construção social dos significados musicais, ou Teoria dos Significados (GREEN,
2008a). Esta teoria possui como fundamentação básica a relação entre os significados
delineados e os significados inerentes, ou inter-sônicos 2, presentes na música e na
cultura, e sua influência sobre a experiência musical individual e coletiva dos ouvintes
(GREEN, 2006, 2008, 2008a, 2012).

2 Originalmente, Green (2008a) utiliza na Teoria do Significado Musical o termo “significado inerente”. Entretanto, em
trabalhos posteriores, ela substitui esse termo por “significado inter-sônico” (GREEN, 2008b). Embora ambos os termos
possuam a mesma acepção, sendo sinônimos, em nosso trabalho optamos pela utilização do termo “significado inerente”.
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Os significados musicais inerentes 3 dizem respeito ao material musical e suas
relações intrínsecas, correspondendo ao que podemos chamar de sintaxe musical.
Esses significados são construídos a partir de percepções musicais individuais
(GREEN, 2012, p. 63). Já os significados delineados 4 são construções externas à
música e emergem de contextos ideológicos, socioculturais, religiosos, políticos, entre
outros. Tais construções podem ser estabelecidas socialmente ou individualmente
(GREEN, 2012, p. 63).
É importante lembrar que “[n]enhuma música pode ser percebida em um vácuo
social [...] em toda experiência musical, ambos os aspectos inerentes e delineados do
significado estão presentes, mesmo que os ouvintes não estejam cientes disso.”
(GREEN, 2012, p. 63). Esses significados, sejam eles inerentes ou delineados, são
oriundos dos seus contextos de produção, distribuição e recepção musical (GREEN,
2012, p. 63).
Enquanto ouvintes podemos responder positivamente ou negativamente a cada
um dos significados presentes na música. Quando os significados inerentes e
delineados presentes em uma música são ambos positivos, esta experiência musical é
classificada como uma experiência musical de “celebração” (GREEN, 2012, p. 63). Ao
contrário, quando ambos os significados são negativos, esta experiência musical é
classificada como “alienação” (GREEN, 2012, p. 64). Situações e contextos onde
existem divergências entre os significados inerentes e delineados, a experiência
musical é classificada como uma experiência musical de ambiguidade (GREEN, 2012,
p. 64).
Outro postulado teórico importante formulado por Green (2002) diz respeito às
formas de aprendizagem dos músicos populares. De maneira geral poderíamos
estabelecer alguns princípios que orientam o aprendizado dos músicos populares
(GREEN, 2002, 2012, p. 67-68), a saber: (a) escolhem as músicas que desejam
aprender, geralmente oriundas de um contexto familiar; (b) realizam uma escuta atenta

3 “A percepção temporal individual da experiência musical nasce diretamente dos materiais musicais que lhe são inerentes
e criam significados entre eles, nos permitindo a consciência deles através do tempo. Ambos os materiais que criam
significado, e os materiais que serão significados, em última análise, são indissociáveis de uma série de processos
hierárquicos, formas, enfim, dos parâmetros da música. A experiência com esses significados advindos dos materiais
musicais é o que chamarei de significado musical inerente.” (GREEN, 2008a, p. 40, tradução nossa).
4 “Imagens, associações, memórias, questões, problemas e crenças inspirados em nós pela música são significados, ao
invés de inerentes ao material musical e associados somente e eles mesmos, estes apon-tam, por sua vez, para fora da
música através de seu papel como produto musical, oferecendo a nós, dessa forma, o significado musical que
experimentamos. A música comunica. Não somente através de inter-relações inerentes historicamente construídas ao
longo do tempo, mas também através de status igualmente construídos historicamente como objeto cultural situado na
relação com outros objetos e associado a esferas culturais. A música delineia um perfil da sua posição na cultura, no
mundo musical cultural entre a relação social, e assim, também delineia relações sociais e significados sociais para nós:
chamarei isto de significado musical delineado.” (GREEN, 2008a, p. 44, tradução nossa).
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e intencional aprendendo as músicas através do processo de cópia e reprodução; (c)
aprendem em grupos de amigos com afinidades e gostos musicais comuns sem a
supervisão de um professor; (d) aprendem de forma casual e pessoal, sempre com
prazer; e (e) associam atividades de ouvir, tocar, compor e improvisar.
A partir destes princípios de aprendizagem, Green (2008) propôs um modelo
pedagógico para o ensino de música orientado conforme as práticas de aprendizagem
dos músicos populares, que pressupõe (GREEN, 2002): (a) enculturação, (b)
desenvolvimento auditivo, (c) trabalho em conjunto, (d) autonomia, e (e) aprendizagem
significativa. Podemos sintetizar os estágios por ela definidos da seguinte forma: (1)
Em grupos os alunos escolhem a música a ser tocada a partir da audição de uma
gravação. Da mesma maneira, eles escolhem os instrumentos a serem executados.
Nessa fase os alunos possuem total autonomia não recebendo influência direta do
professor; (2) No segundo estágio os alunos trabalham a partir de “repertório e material
curricular pré-selecionados (repertório familiar) e algumas demonstrações por parte do
professor.” (GREEN, 2008, p. 26); (3) Repete-se o primeiro estágio enfatizando as
habilidades adquiridas nos estágios anteriores; (4) No quarto estágio “[o]s alunos
compõem,

ensaiam

e

executam

sua

própria

música,

dirigindo

sua

própria

aprendizagem no grupo de amigos” (GREEN, 2008, p. 193); (5) Os adolescentes
trabalham a partir de um modelo musical; e (6-7) Nos estágios seis e sete todos os
procedimentos anteriormente vivenciados são realizados utilizando repertório não
familiar ao aluno. Na sessão seguinte explicitaremos o conceito de Musicalidade
Crítica sugerido por Green (2008, p. 83) e nossa expansão teórica sobre o mesmo.

Musicalidade Crítica
A noção Musicalidade Crítica foi sugerida por Green (2008, p. 83) a partir da
noção de alfabetização crítica e pedagogia transformadora, entre outros termos, que
são associados à pedagogia crítica desenvolvida por Paulo Freire (1967, 1987). Dessa
forma, a Musicalidade Crítica representa a percepção e a ampliação de consciência
acerca dos significados inerentes e delineados presentes na experiência musical
(GREEN, 2008, p. 91).
Green (2002) ressalta ainda que as práticas informais de aprendizagem musical,
tais quais as realizadas pelos músicos populares, potencializam o desenvolvimento da
Musicalidade Crítica (GREEN, 2008, p. 84). A Teoria do Significado Musical (GREEN,
2008a) representa a principal contribuição da pesquisadora Lucy Green para o campo
da Sociologia da Música. Desse trabalho de natureza teórico-prática derivaram as
principais pesquisas da autora, como a investigação sobre como os músicos populares
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aprendem (GREEN, 2002) e sua posterior legitimação enquanto processo eficaz e
autêntico de educação musical; e a aplicação didática desta proposta em escolas
regulares de ensino, comprovando e superando os condicionantes ideológicos
existentes na relação música-ouvinte.
Diante disso, sustento que a Musicalidade Crítica (GREEN, 2008, p. 84) é
formada por três dimensões: a) autonomia musical; b) autonomia pessoal; e c) e
autenticidade de aprendizagem musical. Essa formulação não está explícita nos
trabalhos de Green (2008). Entretanto, esta leitura pode ser realizada a partir dos
trabalhos onde a autora relaciona esses três domínios ao campo da educação musical
(GREEN, 2005, GREEN, 2006, p. 116-117). Dessa forma, essa relação se estabelece
da seguinte forma (Figura 1):

Figura 1: Domínios da Musicalidade Crítica (Fonte: nossa).

Conforme a figura acima (Figura 1), a Musicalidade Crítica representa a
interseção entre os três domínios musicais – Autonomia pessoal; Autonomia musical e
Autenticidade de aprendizagem musical. A autonomia pessoal representa a capacidade
do aluno de aprender música de forma pessoal sem a orientação de um professor. Ele
orienta seu aprendizado e prática musical segundo suas preferências, gostos e
objetivos, sempre primando pelo prazer na realização da atividade.
Já a autenticidade de aprendizagem musical significa aprender música de forma
autêntica, como por exemplo, aprender música popular como os músicos populares
aprendem (GREEN, 2002). Por fim, a autonomia musical representa a possibilidade
de, através do mecanismo de virtualidade da música (GREEN, 2005, p. 02) 5, poder se

5 No campo das práticas informais de aprendizagem musical, a autonomia virtual da música é o que permite ao ouvinte
experimentar os significados inerentes da música, livres, por um instante, de suas delineações negativas. Esta autonomia
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aproximar dos significados inerentes da música sem o influxo direto dos significados
delineados negativos.
Destaco ainda que o processo de conscientização discente ocorre nos
domínios da ‘Autonomia pessoal’. É justamente nessa dimensão que se manifestam os
conflitos discentes relacionados à dicotomia Liberdade/ Licenciosidade. Já o processo
de conscientização docente ocorre no âmbito dos domínios da ‘Autenticidade de
Aprendizagem Musical’, onde ocorre a tensão pedagógica entre Autoridade e
Autoritarismo fruto da aplicação das práticas informais de aprendizagem musical na
escola. Dessa maneira, as aulas de música nessa perspectiva representam uma
interação complexa entre esses três domínios que, a depender da condução docente
e discente, poderá dar nascimento, ou não, a um processo de Musicalidade Crítica.

Processo de Conscientização Musical Crítica
O

processo

de

Musicalidade

Crítica

é

semelhante

ao

processo

de

conscientização crítica descrito por Freire (1987). Tal processo desenvolve-se por
meio de estágios de transitividade de consciência (FREIRE, 1959, p. 133), passando
da consciência intransitiva 6 para o estágio de transitividade ingênua 7, que poderá se
encaminhar para a consciência crítica 8 ou para a consciência fanatizada. 9
É importante ressaltar que a passagem da consciência transitiva ingênua para a
transitiva-crítica não ocorre automaticamente, mas sim, inserida em um “trabalho
educativo com essa destinação” (FREIRE, 1959, p. 32). Freire (1979, p. 22) afirma que
o objetivo principal de todo processo educativo deve ser provocar no educando uma

classifica-se como ‘virtual’, pois sabemos que, integralmente, “[n]enhuma músi-ca pode existir sem transmitir algum
significado delineado” (GREEN, 2005, p. 07). Porém, em determina-das atividades, devido ao engajamento dos indivíduos
em suas atividades musicais, por um momento, ainda que de forma passageira, o ouvinte pode aproximar-se dos
significados inerentes sem a interferência de delineações negativas.
6 A consciência intransitiva é marcada pelo “incompromisso entre o homem e sua existência” (FREIRE, 1959, p. 30);
“limitação de sua esfera de apreensão” (FREIRE, 1967, p. 58). Representa um ser vegetativo, impermeável aos desafios
e mudanças.
7 A transitividade ingênua é marcada pela “simplicidade na interpretação dos problemas”, “fragilidade da argumentação”
(FREIRE, 1959, p. 29-30), “desconfiança de tudo o que é novo” (FREIRE, 1959, p. 29-30), “explicação mágica” (FREIRE,
1959, p. 29-30), “tendência ao conformismo” (FREIRE, 1959, p. 29-30). Representa o “homem massa” (FREIRE, 1967, p.
59).
8 A consciência crítica é marcada pela “profundidade na interpretação dos problemas” (FREIRE, 1959, p. 30), “segurança
na argumentação” (FREIRE, 1959, p. 30); “representação das coisas e dos fatos como se dão na existência empírica”
(FREIRE, 1967, p. 105).
9 A consciência fanatizada é marcada pelo “incompromisso com a existência (FREIRE, 1967, p. 105); caracterizado por
“alto teor de irracionalidade” (FREIRE, 1967, p. 51), onde os seres se “embrutecem e geram ódios” (FREIRE, 1967, p.
51).
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atitude crítica de reflexão que o leve à ação. Este objetivo é de certa forma, retomado
por Green (2008, p. 14) quando define que um dos objetivos da educação musical é
permitir ao aluno desenvolver o que denominou de Musicalidade Crítica (GREEN, 2008,
p. 14).
Em outras palavras, o processo de musicalização crítica representa um processo
de conscientização crítica sobre o mundo a partir do objeto música. Aliando o processo
de consciência crítica descrito por Freire (1959, p. 133) à Teoria do Significado Musical
(GREEN, 2008a), temos o constructo teórico da conscientização musical crítica. Tal
processo visa alcançar a Musicalidade Crítica que culmina na Educação Musical
Libertadora, tal como sugere Narita (2014, 2015). Apresentamos abaixo tal relação
(Figura 2):

Figura 2: Processo de Conscientização Musical Crítica (Fonte: nossa).

Compreendo que a Musicalidade Crítica, embora não seja uma teoria, representa
uma expansão teórica da Teoria do Significado Musical. O processo de conscientização
docente e discente, estimulado pelas práticas informais de aprendizagem musical na
escola, são de fundamental importância para a consolidação dos comportamentos e
atitudes que levarão os indivíduos ao estágio de Musicalidade Crítica. Entendo que a
Musicalidade Crítica representa a culminação da Teoria do Significado Musical no
campo da Educação Musical.
A escola representa um dos espaços de consciência musical transitivo ingênua,
onde, na maior parte das vezes, o aluno se encontra massificado, pressionado
musicalmente por imposições ideológicas advindas da mídia e indústria cultural. Além
de sofrer a influência da herança da pedagogia tradicional conformada pela Educação
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Bancária (FREIRE, 1987, p. 33). Assim, a Educação Musical deve trabalhar,
idealmente, na perspectiva de estimular nos alunos o pensamento crítico sobre a
música e sobre as práticas musicais, representando um movimento de transitividade
musical crítica em direção à celebração musical e posteriormente à Musicalidade
Crítica.

(Re)significando a Educação Musical
A Musicalidade Crítica envolve a ideia de que toda música pode ser ouvida de
maneira analítica e com graus diferentes de percepção e compreensão musical. Para
que esta capacidade analítica cresça é necessário aperfeiçoar e ampliar a capacidade
de escuta e apreciação musical de modo a perceber as relações inerentes que existem
dentro da música (GREEN, 2008, p. 84). Ao realizar um processo de educação musical
destinado a elevar seus níveis de consciência sobre os significados inerentes e
delineados presentes na música, o aluno ascende ao estado de transitividade musical
crítica, onde impera a experiência musical de ambiguidade (GREEN, 2008, p. 88).
Em trânsito musical crítico, o educando pode aproximar-se da experiência de
celebração musical (GREEN, 2008, p. 89), possibilitando-o alcançar a Musicalidade
Crítica e os outros níveis de percepção da realidade, que englobam a transformação
do indivíduo e sua conscientização crítica sobre o mundo. Segundo Green (2006, p.
117), o aluno começa escolhendo as músicas que lhes são familiares e decidindo a
maneira como irá aprender, para depois transcender a música e “e-ducar[-se]”
(GREEN, 2006, p. 117). Este processo de autoconhecimento conduz o educando a ser
mais consciente, não apenas da realidade musical, mas de todos os elementos que
incidem sobre ela, como aspectos culturais, sociais, filosóficos e políticos entre outros,
que o conduzirão a níveis crescentes de empoderamento e conscientização (WESTERLUND, 2012, p. 16).
Se observarmos que a palavra educação é derivada do verbo latino educe,
podemos dizer que a educação musical, enquanto processo educativo, possui a
capacidade de “[...] produzir e/ou desenvolver as capacidades, habilidades e aptidões
que já existem potencialmente no aluno” (FOLKESTAD, 2006, p. 139). Portanto, a
educação musical como prática transformadora aborda problemas que envolvem a
conexão da palavra e do mundo, o que nos leva a ideia de conscientização (SCHMIDT,
2005, p. 15 apud WRIGHT, 2008, p. 23).
Ressaltamos que esse esquema teórico de conscientização musical crítica
evidencia que a educação musical pode ser um instrumento concreto de transformação
social. Quando nos referimos comumente à transformação social, sabemos que
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existem diversas formas de se operar essa transformação. No entanto, minha
formulação indica que um processo de transformação social pode ser iniciado através
de um processo de educação musical crítica que se inicia através de um processo de
escuta musical atenta, primeiro nível do processo de musicalidade crítica. Em outras
palavras, defendo que o desenvolvimento crítico da escuta musical representa um
aspecto fundamental para a educação musical.
Em suma, o processo de conscientização musical crítica, tem como elemento
chave o desenvolvimento da Musicalidade Crítica, define novos rumos para a educação
musical, enfatizando a necessidade de uma educação musical transformadora
(ABRAHAMS, 2005a, 2005b, 2007; NARITA, 2014, 2015). Portanto, configura-se como
uma educação musical para a humanização e para a justiça social (NARITA; GREEN,
2015; WRIGHT, 2008). Logicamente, para que isso seja uma realidade, temos que
superar diversos estágios de consciência a nível individual e a nível coletivo. Tal
processo de conscientização requer ainda ações concretas a nível social, político e
econômico que garantam as condições necessárias para a implementação de tal ideal.
Portanto, a percepção de nossas limitações enquanto povo e nação representa a
concretude de nossas situações-limites 10, que requerem, igualmente, atos limites. 11
À medida que os esses atos limites forem rompendo as situações-limites,
poderemos vislumbrar o inédito para a Educação Musical. Pensando dessa forma, mais
do que propor um esquema cartesiano para a resolução dos conflitos e dilemas de
nossa área, esse esquema teórico objetiva lançar luzes, reflexões e provocações sobre
as possibilidades de caminhos para a Educação Musical na contemporaneidade.
Assim, a Educação Musical como instrumento de transformação social e pessoal não
representa uma quimera, representa o nosso inédito viável. 12

10 As situações-limites não definem “[...] a fronteira entre o ser e o nada, mas a fronteira entre o ser e o ser mais” (PINTO,
1960, p. 284). A vida do homem é um constante enfrentamento histórico de sua própria situação no mundo, um constante
enfretamento de suas situações-limites (FREIRE, 1987, p. 52). “Por isto é que, embora as ‘situações-limites’ sejam
realidades objetivas e estejam provocando necessidades nos indivíduos, se impõe investigar, com eles, a consciência
que delas tenham” (FREIRE, 1987, p. 61).
11 Os atos-limites implicam a não aceitação dócil e passiva da realidade (FREIRE, 1987, p. 51), implicam em uma ação
concreta do homem em busca do ser mais (FREIRE, 1987, p. 18). Nesse sentido, as ações necessárias para romper as
situações-limites são chamadas de atos limites (FREIRE, A. M. A., apud FREIRE, 1997, p. 106, Nota 01). Esses atos
limites nada mais são do que as ações objetivas dos indivíduos para superarem os limites que os oprimem. Eles
representam, portanto, “uma postura decidida frente ao mundo” (FREIRE, A. M. A., apud FREIRE, 1997, p. 106, Nota 01).
12 O inédito viável evidencia-se em uma ação cuja viabilidade antes não era percebida (FREIRE, 1987, p. 61). Significa
“[...] a possibilidade de fazer algo que não tenha sido tentado antes [...]” (FREIRE, A. M. A., 2002, p. 8), algo que se
encontra além da fronteira das situações-limites, porém esse algo é perfeitamente realizável, não representa uma ilusão
ou devaneio. “O inédito viável não é, pois, uma simples junção de letras ou uma expressão idiomática sem sentido”
(FREIRE, A. M. A., 2016, p. 224). Ele representa uma “palavra-ação, portanto, práxis” (FREIRE, A. M. A., 2016, p. 224),
assim expressa uma enorme carga afetiva, cognitiva, política, epistemológica, ética e ontológica, representa o embrião
dos sonhos possíveis (FREIRE, A. M. A., 2002, p. 9, 2016, p. 224).

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 20
O inédito viável, portanto, não representa um sonho, uma utopia, mas sim algo
que ainda não foi realizado, mas que permanece como potência. Representa o que é
possível de ser realizado, o que podemos fazer de concreto para transformar a
realidade. Ou seja, o que precisamos fazer para sairmos de uma perspectiva teórica
para um processo de transformação social e humana através da música. Nesse sentido,
o inédito viável será alcançar um processo de conscientização sobre o mundo e com o
mundo a partir do objeto música, a partir da Educação Musical. Sabemos que esta não
será uma tarefa fácil, mas é possível de ser realizada. Porém exige luta, compromisso,
ética e amor, elementos que serão forjados em uma paciência a toda prova.
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MÚSICA, TRADIÇÃO E CULTURA AFRO-PERUANA: VISIBILIDADE
NA CULTURA POPULAR BRASILEIRA COM A POPULARIZAÇÃO
DO CAJÓN
Flávia Bonelli Silva1
Marcelo Rodrigues de Oliveira2
Resumo: A proposta deste artigo visa discutir diferentes culturas que, ao se entrelaçarem,
constitui-se uma relevante fonte de investigação por tornar indissociável o trinômio: Música,
tradição e cultura. Nesse contexto, propomos um estudo da tradição e cultura afro-peruana
em torno do instrumento musical Cajón. Ao descrevermos sua história, traremos fatos
demarcados que revelam sua reverência pelos povos afro-peruanos, e qual o grau de
popularidade no atual cenário musical brasileiro.
Palavras-chave: Cultura afro-peruana, cultura musical, percussão, cajón.

Resumen: La propuesta de este articulo tiene por objetivo reflexionar sobre las diferentes
culturas que, al mismo tiempo, constituyen una relevante fuente de investigación por hacer
indisociable el trinomio: Música, tradición y cultura. En este contexto, se propone un estudio
de la tradición cultural afroperuana alrededor del instrumento musical Cajón. Para describir
su historia, son traídos hechos enmarcados que revelan su reverencia por los pueblos
afroperuanos, y cuál es el grado de su popularidad en la actual escena musical brasileña.
Palabras clave: Cultura afroperuana, cultura musical, percusión, cajón.

Abstract: This article discusses different cultures that, when interlinked, constitute a
relevant source of research for making inseparable the trinomial: Music, tradition, and
culture. In this context, we propose a study of Afro-Peruvian tradition and culture into the
musical instrument Cajón. In describing its history, we will arise facts demarcated that reveal
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Contato: orquestramusic@yahoo.com.br
SILVA, Flávia Bonelli; OLIVEIRA, Marcelo Rodrigues de. Música, Tradição e Cultura Afro-Peruana: visibilidade na cultura
popular brasileira com a popularização do cajón. Revista Fladem Brasil, Rio de Janeiro, v. 01, n. 02, p. 23-34, jul. 2020.
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its reverence by the African-Peruvian people, and which is the degree of popularity in current
Brazilian music scene.
Keywords: Afro-peruvian culture, musical culture, percussion, cajón.
Introdução
O interesse em pesquisarmos os temas: música, tradição e cultura, por meio da
popularização de um instrumento musical, emergem do instante que precisávamos
compreender essa integração, com informações sobre a prática musical que pudessem
ser investigadas pelo viés da pesquisa acadêmica.
No primeiro contato que uma das autoras deste artigo teve com o Cajón, foram
surgindo algumas questões em torno do instrumento, tais como: Qual sua origem? Por
que ele era tão associado à música Flamenca? Por que se toca sentado sobre ele? É
realmente uma bateria reduzida sem pratos, pedais e baquetas? Por que ele não era
utilizado nas orquestras da faculdade? Tantas questões provavam que quanto mais
conhecíamos algumas histórias de tambores de origens africanas, menos sabíamos
sobre a origem e demais informações deste instrumento, o Cajón. As respostas destas
questões poderão contribuir no melhor aprendizado do instrumento, considerando sua
história e demais informações abordadas nesta pesquisa. Nesse intuito, pretendemos
contribuir, em âmbitos acadêmicos, sobre as concepções que ainda persistem em
relação ao instrumento de percussão “Cajón”.
Na música brasileira, a partir do século XXI, foi averiguado que, devido à
facilidade de transportá-lo, passou a ser visto como um instrumento percussivo,
curiosamente um substituto da Bateria (CAJONERO; FREITAS, 2018). Tal pressuposto
é discutível, quanto a sua utilização e funcionalidade no atual cenário musical.
Ressaltamos que:
[...] a adesão em massa do instrumento no Brasil é mais explicada pelo fato de aqui
o cajón está sendo utilizado como substituto da bateria [...] adquirem o cajón,
utilizam sua sonoridade para simular e tocar os ritmos que fariam tocando a bateria
[...] (CAJONERO; FREITAS, 2018, p. 3).

É provável que as indiferenças possam estar ligadas, também, à sua origem,
ressaltando a valorização cultural de diferentes grupos, em especial aqueles
historicamente julgados como inferiores (PENNA, 2005). Logo, dados históricos podem
ser averiguados, como é o caso da cultura afro-peruana que propomos investigar
através desse estudo específico do cajón.
Sobre as relações interculturais no Peru, identificamos informações que
apontam o posicionamento político e cultural, tais como: a institucionalização de
instrumentos musicais que fazem alusão à cultura musical africana e peruana, tido
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como patrimônio nacional, a exemplo do cajón. Acrescentam-se: a introdução da
música que é resultante do encontro rítmico africano e peruano, em mercados distintos,
internacionais, e a inauguração de museus em prol da memória destas culturas
(LLANOS, 2011).

Metodologia
Inicialmente, elaboramos uma pesquisa bibliográfica, consultando artigos
científicos, livros, entre outros. O benefício resultante deste modelo de pesquisa está
na possibilidade de o pesquisador investigar uma ampla gama de fenômenos (GIL,
2008).
O ponto central da investigação foi em torno do trinômio: Música, tradição e
cultura, sendo necessário o resgate histórico da cultura e tradição do cajón a partir de
textos de autores como Cajonero e Freitas (2018), Llanos (2011) e Santa Cruz (2004).
Além disso, realizamos consultas em fontes de informações oriundas de vídeos,
averiguando documentários em plataformas audiovisuais como o YouTube e sítios
específicos, tal como o site Folclore Musical Peruano. Até o momento, foi possível
identificar quatorze citações, nove imagens e vinte e quatro canções que foram
gravadas relacionadas ao cajón desde o século XX em diante.

Cajón: aspectos gerais
O cajón é uma figura geométrica de seis lados e sua principal matéria prima é a
madeira, que variou ao longo de sua história, indo dos caixotes de frutas, de vinhos à
produção manufaturada atual, que podem se utilizar de árvores como Imbuia, folha de
madeira birch, entre outras. Trata-se de um instrumento composto de placas de
madeira, não muito grossas, com uma cavidade na parte de trás permitindo a
amplificação do seu som. Isso se deve para o uso de toques ou golpes pela mão do
percussionista ou na utilização de acessórios, como as baquetas (RAVENTÓS, 2007).
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Figura 1: Saída sonora/cajón (Fonte: site Cajon
Peruano, 2018).

Figura 2: Vassourinha/baqueta. (Fonte: CAJONERO;
FREITAS, 2018).

O século XIX apresenta um documento fotográfico do registro mais antigo do
cajón.

Figura 3: Boêmios tocando na praça (Fonte: Blog Folclore Musical Peruano, 2015).

Quanto à terminologia do instrumento, os autores Cajonero e Freitas (2018)
averiguaram, sob a grafia da língua espanhola, que cajón é o aumentativo da palavra
caja (caixa em espanhol). Ao ser inserido na música Flamenca, foi incorporado um
conjunto de cordas chamado bordones. A esteira de metal ou nylon, já utilizado em
tambores de membrana anteriormente ao surgimento do cajón, como a caixa clara,
também foi incorporada (RAVENTÓS, 2007).
Quanto às transformações estéticas e sonoras do instrumento, Gonzales-Lara
(2009) ressalta que os africanos escravizados no Peru utilizavam em suas práticas
musicais caixas para o transporte de mercadorias. Mas, ao tocarem nestas caixas
substitutas de seus tambores, não havia a preocupação em extrair diversos sons do
instrumento. Isso se deveu num momento de violenta proibição dos colonizadores
espanhóis quanto à utilização dos seus tambores. Dessa situação, acrescida a
possibilidade de se extrair sons das caixas no transporte de alimentos, resultou no
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desenvolvimento estético do cajón que, nas últimas décadas, é possível explorar
diversos tipos de sons ao ser tocado em regiões distintas do seu corpo.
A seguir, da esquerda para a direita, temos o cajón flamenco, apresentando
cordas em seu interior; após o cajón peruano, reto, sem cordas ou esteira; e por último
a esteira na parte interna de um cajón.

Figura 4: Cajón Flamenco

Figura 5: Cajón Peruano

Figura 6: Esteira

(Fonte: CAJONERO; FREITAS, 2018).

O cajón é classificado como um instrumento idiofônico, isto é, instrumentos que
produzem sons a partir da vibração do seu corpo quando é sacudido, esfregado ou
batido (BECK, 2007). Além disso, são materiais que emitem sons por natureza, ou seja,
no próprio corpo do instrumento (ROSAURO, 1991). Nesse sentido, vale mencionar
que o percussionista e professor Pedro Sá 3, numa entrevista da Orquestra Petrobrás
Sinfônica, na plataforma YouTube, faz diferença entre os instrumentos de percussão,
ao relembrar que instrumentos de altura determinada, tal como os tímpanos,
apresentam extrema precisão na afinação de notas, diferenciando-se da extensa
família dos instrumentos com som de altura indeterminada e que identificamos ser o
grupo a qual o cajón pertence. O autor destaca que esses instrumentos podem
apresentar uma diversificação de alturas ao serem percutidos, explicitadas pela
execução, elucidando suas identidades próprias, coloridos e entonações (SÁ, 2009).

Objetivo
Trazer reflexão sobre o cajón, relacionando Música, Tradição e Cultura.

3 Doutor em Música pela Unirio, professor dos Cursos de Bacharelado, Licenciatura e Extensão em Percussão da Escola
de Música da UFRJ. Entrevista concedida no documentário da Orquestra Petrobras Sinfônica. TV Opes – Episódio 3 – A
orquestra e seus naipes. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=gzqp8ka64Oo>. Acesso em: 13 fev. 2018.
Documentário. 7 min e 20 seg.
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Objetivos específicos

•

Fazer uma revisão bibliográfica envolvendo a cultura afro-peruana a partir
do instrumento musical cajón.

•

Averiguar o cajón no Brasil quanto ao ponto de vista afro-peruano.

•

Discorrer

a

concepção

de

cajoneiros

sobre

a

funcionalidade

do

instrumento no Brasil.

Questão de pesquisa
O fato de o cajón ter surgido num contexto de resistência cultural, a exemplo
dos povos africanos, traz implicações para sua real funcionalidade?

Revisão de literatura
Ao tratarmos da tradição e cultura afro-peruana, julgamos necessário analisar o
conceito de cultura. Nisso, vemos que se trata de “todo o conjunto de atitudes,
representações sociais e códigos de comportamento, que formam as crenças, ideias e
valores socialmente reconhecidos por um setor, grupo ou classe social” (FERREIRA,
1992, p. 67).

Destacando também que, “cultura é tudo aquilo que caracteriza uma

população humana [...] diz respeito a humanidade como um todo e ao mesmo tempo a
cada um dos povos, nações, sociedades e grupos humanos, sua riqueza e
multiplicidade de formas de existência” (SANTOS, 1983, p. 2).

O cajón no contexto africano
Neste capítulo, estamos nos referindo ao período colonial, no Peru, com a
chegada dos escravos africanos. Sabe-se que pensadores de distintos períodos,
políticos, religiosos e demais, condenavam as culturas negras e indígenas aos piores
formatos de não socialização. Esses povos eram tidos como seres impossibilitados de
produzirem algum tipo de conhecimento, onde toda forma de manifestação artística se
apresentava como uma expressão, apenas, instintiva e irracional (LLANOS, 2011).
Em relação ao instrumento musical, a resolução de nº 798/ INC descreve o cajón
na época da colônia, quando a população de origem africana chegou às terras
peruanas e começou a fazer música em grupo. Em sentido contrário, identificamos na
literatura que é provável que tenha havido a possibilidade do instrumento ter sido

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 29
importado da África e que tais transformações sonoras e estéticas se devem a um
coletivo de músicos, do continente africano e suas práticas artísticas (LLANOS, 2011).
Complementando, apurou-se que o cajón é tido como um instrumento substituto dos
tambores africanos, feito pelos negros escravizados para tocarem em suas festas
(MARTINS, 2008).
Sabemos que uma caixa composta de madeira não se tornou um instrumento
musical sem a presença humana de origem africana, povo este que soube defender a
sua dignidade de diversas formas de resistência, que culminou na construção de uma
nova identidade sociocultural, mesmo com tamanho aparato de opressão sistemática,
repressão e discriminação cultural. Sobretudo, fez-se prevalecer a memória estética e
rítmica que dão continuidade a expressão artística através do cajón e os ritmos
reproduzidos (VÁSQUEZ-RODRÍGUES, 2018).
Vale citar o documentário intitulado: batuque do Cajón ao Samba, de Pithy
Cajonero (2017), informando das proibições pelos colonizadores espanhóis e donos de
escravos negros que não permitiam a utilização dos instrumentos, típicos das tribos.
A utilização dos tambores, pelos escravos negros, foi proibida também pela
igreja católica, que os consideravam instrumentos pagãos, por um decreto do vice
reinado do Peru. Mencionava que todo tambor que fosse encontrado deveria ser
queimado a fim de evitar possível comunicação entre os escravos e os tipos de
manifestações ligadas aos seus ritos e demais expressões culturais (GONZALESLARA, 2009).
Pithy Cajonero descreve um canto que faz citação ao cajón num momento
relacionado a escravidão que diz:
Negro na senzala bateu sua caixa
Deu viva iaiá
Negro da senzala bateu sua caixa
Deu viva ioiô
Viva iaiá, viva ioiô
Viva Nossa Senhora, o cativeiro acabou.
(PITHY CAJONERO, BATUQUE DO CAJÓN AO SAMBA, 2017).

Sobressaem os documentos oficiais que sedimentaram a proibição da utilização
do instrumento, tal como o documentário “The cajón is Peruvian... and I say it” que
explicita os fatores determinantes que direcionaram os africanos, escravizados, a
criação de outros instrumentos, uma espécie de lei que foi criada no século XVII:
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“Proibe-se o panalivio 4 e o sereno que se dançam em seus grupos, por perigosos, tanto
pelos movimentos, como pelos acompanhamentos[...]”.
Sá (2009) destaca a preocupação dos autores em criarem simbologias próprias
no que se refere à notação musical dos instrumentos percussivos com som de altura
indeterminada. Tal observação é proveniente das pesquisas bibliográficas sobre
notação musical referente a estes instrumentos, pois se trata de uma escrita que se
apresenta de forma não convencional. A partir deste informativo, sinalizamos o valor
que a escrita para o cajón desponta, nesta pesquisa, que também fomenta os estudos
do instrumento na academia, ainda que abarquem notações distintas.
Sobre a representação de um dos ritmos africanos (abaixo) em que o cajón é
utilizado, Cajonero e Freitas (2018) colocam em evidência a exploração da região
aguda no instrumento, fazendo referência ao ritmo quando executado no Agogô, um
instrumento de percussão metálico com sonoridade aguda. Identificamos quatro
significados distintos que corresponde a região de toque no instrumento:

Figura 7: Ritmo de origem africana Ijexá (Fonte: CAJONERO; FREITAS, 2018).

4 Um tipo de canto lamentativo pertencente à cultura dos povos negros escravizados, como afirma Vásquez Rodríguez
em seu livro “Presencia africana en la cultura de la costa peruana: relación de géneros, danzas e instrumentos musicales”.
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O cajón no contexto peruano
A partir de referências bibliográficas, vimos que o surgimento no formato físico
em que averiguamos, do Peru, é datado de 1848, mas outra informação indica o dia 3
de setembro de 1671 (SANTA CRUZ, 2004). Diversos ritmos peruanos, com influências
da cultura espanhola, desenvolveram-se a partir da utilização do cajón, sendo este um
fator preponderante que fez o instrumento ganhar tamanha representatividade na
cultura peruana (GONZALES-LARA, 2009).
Quanto à tradição, vimos que a cultura peruana elevou a importância do cajón
ao integrá-lo na grade curricular das instituições de ensino desse país (CAJONERO;
FREITAS, 2018). Ainda, com a necessidade de resguardá-lo, tornaram-no Patrimônio
Cultural da Nação, pois “[...] sua interação com a natureza e sua história, infundindoos um sentimento de identidade e continuidade e, assim, ajudando a promover a
respeito pela diversidade cultural e criatividade humana” (RAVENTÓS, 2007, p. 249).
Um dos ritmos peruano populares com uso do cajón é o Festejo, que apresenta
o cajón como um instrumento típico. No Brasil, muitos gêneros já executados
comumente na bateria são adaptados para o cajón (CAJONERO; FREITAS, 2018). A
seguir há a notação da região grave, percutida com a Palma da mão aberta

Figura 8 Ritmo Peruano Festejo (Fonte: CAJONERO; FREITAS, 2018).

Abaixo, o trecho da partitura para violão e cajón, da obra Cuatro Tiempos
Negros Jóvenes, do álbum: Peru - Música Negra, 1996, autoria de Félix Casaverde
(violão).
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Figura 9: Partitura para cajón e violão (Fonte: LLANOS, 2011).

O cajón no contexto brasileiro
Um dos precursores do instrumento no Brasil é o percussionista e luthier de
cajóns, Pithy Cajonero. Ele conheceu o instrumento através do percussionista Ari
Colares no início da década de 90. Há de ressaltar que Pithy Cajonero se declara como
o criador e primeiro fabricante do cajón inclinado, desenvolvido especialmente para a
percussionista Thamyma Brasil. Outras mulheres percussionistas brasileiras que são
referência no cajón no fim do século XX, são: Elaine Silva Moreira (Lan Lan) e, a
própria Thamyma Brasil, que integravam da banda da cantora Cássia Éller e tocavam
cajón nos shows (CAJONERO; FREITAS, 2018).
Quanto à sua popularidade no Brasil, constatamos que se deu a partir da década
de 80 (CAJONERO; FREITAS, 2018). Para os autores, o cantor Paco de Lucia
conheceu o instrumento em território peruano e retorna à Espanha inserindo o cajón
na música flamenca, tendo como percussionista o brasileiro Rubem Dantas. A seguir,
um dos ritmos brasileiros populares em que o cajón é utilizado 5:

Figura 10: Ritmo Brasileiro Carimbó (Fonte: CAJONERO; FREITAS, 2018).

Resultados esperados
A principal perspectiva em nossa pesquisa é buscar respostas para a questão
problema: o fato de o cajón ter surgido num contexto de resistência cultural, a exemplo

5 Ver legenda da notação utilizada por este autor no parágrafo anterior à Figura 1.
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dos povos africanos, traz implicações para sua real funcionalidade? A princípio
acreditamos que um estudo mais aprofundado da cultura afro-peruana, a partir do
instrumento

musical

cajón,

permitirá

uma

análise

significativa.

Sobretudo,

consideramos relevante averiguar propostas de professores (cajoneiros) e proceder a
um cruzamento de informações junto a nossa revisão de literatura. Com isso, trazer
uma reflexão mediante abordagem que contemple diversos aspectos, tal como
proposto neste trabalho acadêmico ao integrar música, tradição e cultura.

Referências
BECK, J. H. Encyclopedia of Percussion. Second Edition. New York;London: Routledge, 2007.
CAJONERO, Pithy. Batuque do cajón ao samba. 2017. Entrevista concedida no documentário
Afrodescendentes, Episódio n.º 4. 2017. Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=Ff24EWynoI>. Acesso em: 10 fev. 2018.
CAJONERO, Pithy; FREITAS, Daniel. Método de Cajón: o cajón, suas histórias e seus sons.
2018. Disponível em: <https://pt.scribd.com/document/367804404/CAJON-pdf>. Acesso em: 9 fev.
2018.
EL cajón peruano: notas complementares. Disponível em: <http://folcloremusicalperuano.blogspot.
com.br/2015/08/el-cajon-peruano-notas-complementarias_8.html>. Acesso em: 11 fev. 2018.
FERREIRA, Jorge Luiz. Conquista e colonização da América Espanhola. São Paulo: Editora
Ática, 1992.
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2008.
GONZALES-LARA, Jorge Yeshayahu. Historia del cajón Peruano en la música Negra del Perú.
New York: Scribd publication, 2009.
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (Perú). Resolução nº 798, de 2 de Agosto de 2001.
Disponível em: <http://www.anuarioandino.com/Anuarios/Anuario03/Art12/ANUARIO%
20ANDINO%20ART12.pdf>. Acesso em: 04 fev. 2018.
LLANOS, Fernando. Félix Casaverde, “violão negro”: identidade e relações de poder na música
da costa do Peru. 2011. 213f. Dissertação (Mestrado) – Instituto de Artes, Universidade Estadual
Paulista, São Paulo, 2011.
MARTINS, Emílio. O cajón e o Flamenco. Revista Batera. São Paulo, n. 132, p. 84-85, out. 2008.
PENNA, Maura. Poética musicais e práticas sociais: reflexes sobre a diante da diversidade.
Revista da ABEM. Porto Alegre, v. 13, n. 13, p.7-16, 2005. Disponível em:
<http://www.abemeducacaomusical.com.br/revistas/revistaabem/index.php/revistaabem/article/vie
w/320/250>. Acesso em: 10 jun. 2018.
RAVENTÓS, Fernando. El cajón peruano. Qué hacer para no perderlo en un mundo globalizado.
In: Anuário Andino de Derechos Inteletuales. Lima, 2007.
ROSAURO, Ney Gabriel. História dos instrumentos sinfônicos de percussão: da antiguidade
aos tempos modernos. Santa Maria: UFSM, 1991.

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 34
SÁ, Pedro. A sistematização da escrita para os instrumentos populares brasileiros com som
de altura indeterminada de Luiz D’Anunciação. Conceitos e análise de quarto obras. 2009.
111f. Dissertação (Mestrado) – Centro de Letras e Arte da UNIRIO, Rio de Janeiro, 2009.
______. TV Opes – Episódio 3 – A orquestra e seus naipes. 2012. Entrevista concedida ao
Programa TV Opes, da Orquestra Petrobras Sinfônica. Disponível em:
<https://www.youtube.com/watch?v=gzqp8ka64Oo>. Acesso em: 13 fev. 2018.
SANTA CRUZ, Rafael. El Cajón Afroperuano. Lima: Cocodrilo Verde Ediciones, 2004.
SANTOS, José Luis dos. O que é Cultura. Coleção Primeiros Passos. São Paulo: Editora
Brasiliense. 1983
VÁSQUEZ RODRÍGUEZ, Chalena. Presencia africana en la cultura de la costa peruana:
relación de géneros, danzas e instrumentos musicales. Disponível em:
<http://cemduc.pucp.edu.pe/documentos/parte2.pdf>. Acesso em: 11 fev. 2018.

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 35

– ARTIGOS –

UMA EXPERIÊNCIA TRANSFORMADORA PARA A FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E O IMPACTO NA EDUCAÇÃO MUSICAL EM UMA
ESCOLA DA REDE PÚBLICA: RELATO E REFLEXÕES ACERCA DA
ATUAÇÃO DO PIBID MÚSICA UNIRIO
Lilia do Amaral Manfrinato Justi1
Luisa de Castro Alves Villamizar2
Resumo: O presente texto relata a experiência vivida por duas professoras de música que
atuam, uma na universidade e outra na educação básica, junto ao Projeto Institucional de
Bolsas de Iniciação à Docência, o PIBID de Música da UNIRIO. Os relatos indicam que
tanto a formação inicial quanto a formação continuada dos professores de música podem
ser beneficiadas por políticas públicas que fomentem o intercâmbio entre essas duas
esferas. Os cortes orçamentários realizados na Educação Superior e que afetaram o
funcionamento do PIBID depois de 2014, trouxeram desafios que as professoras
procuraram enfrentar para corresponder ao envolvimento das duas partes na formação de
novos professores de música. As autoras mostram que o contato com estudantes da
universidade estimula reflexões sobre as práticas dos docentes, gerando mudanças e
aprimoramentos, viabilizando novas pesquisas e trocas entre a educação básica e superior.

1 Lilia do Amaral Manfrinato Justi é doutora em Música pelo Instituto Villa-Lobos da Universidade Federal do Estado do
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em Educação Artística (Habilitação em Música) pelo Conservatório Brasileiro de Música – Centro Universitário (2001).
Pianista, é professora adjunta no Instituto Villa-Lobos -Centro de Letras e Artes da UNIRIO, onde dá aulas de Estágio
Curricular Supervisionado, Processos de Musicalização e Piano Complementar. Foi coordenadora do PIBID Música
UNIRIO entre 2015 e 2018 e atualmente coordena o projeto de extensão “Laboratório de Práticas Pedagógicas em
Música”.
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de Percepção Musical, na Escola de Música da UFRJ, função que exerceu até o final de 2013. Desde junho de 2016, atua
como professora de Educação Musical nas escolas da Rede Pública Municipal do Rio de Janeiro. Foi supervisora do
PIBID Música Unirio no ano de 2017, atualmente vem cooperando com o projeto de extensão “Laboratório de Práticas
Pedagógicas em Música da Unrio, o qual atua nas escolas em que leciona. Nos últimos anos, tem participado
frequentemente dos cursos oferecidos pela Especialização Internacional em Educação Musical – CBM/Fladem, no qual é
aluna do Curso de Pós Graduação Lato Sensu.
Contato: luli.alves@gmail.com
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Palavras-chave: PIBID Música, formação docente, formação continuada, música na escola
pública.

Resumen: Este texto relata la experiencia vivida por dos profesoras de música que actúan,
una a nivel universitario y la otra en enseñanza básica, en el Proyecto Institucional de Becas
de Iniciación a la Docencia, el PIBID Música de UNIRIO. Las narrativas indican que, tanto
la formación inicial como la formación continuada de los docentes de música pueden ser
beneficiadas por políticas públicas que impulsen el intercambio entre estos dos niveles. Los
recortes de presupuesto realizados en la Educación Superior y que han afectado el
funcionamiento del PIBID después del 2014 han generado nuevos retos que las docentes
buscan enfrentar para corresponder su la participación en la formación de nuevos
profesores de música. Las autoras han mostrado que el contacto con los estudiantes
universitarios estimula reflexiones sobre la práctica de los docentes, generando cambios y
perfeccionamiento, posibilitando nuevas investigaciones e intercambios entre la educación
básica y la superior.
Palabras clave: Programa Institucional de Becas a la Iniciación Docente, formación
docente, formación continuada, música en la escuela pública.

Abstract: This paper presents the experience of two music teachers that teach, one at a
university and the other at basic education levels, at the Institutional Project of Initiation to
Education Scholarships, Music PIBID at UNIRIO. The narratives show that both initial
training and continuate training of music teachers can be beneficiated by public policies that
foment the exchange between these two levels. Budgetary cuts applied to higher education
have affected the performance of PIBID after 2014, and have generated challenges that
these teachers try to face to correspond to the involvement of both parties in the qualification
of new music teachers. The authors show that the contact of university students encourage
reflection regarding new practices for teachers, generating changes and development,
enabling new researches and exchanges between basic and higher levels of education
Keywords: Institutional Program of Scholarships of Teacher Training-subproject Music,
teacher training, continuing education, music education at public schools.
A formação inicial e continuada no PIBID Música da UNIRIO
Neste relato procuramos registrar os avanços conquistados na educação pública
do Rio de Janeiro por meio de uma política de apoio à formação docente, a saber, o
Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID), do Ministério da
Educação. Nossa atuação se deu como professoras em esferas distintas do ensino
público: a professora universitária que atuava como coordenadora do projeto, e a
professora de educação musical na rede pública que desempenhava o papel de
supervisora em sua escola, que fora contemplada pelo projeto do MEC. O PIBID 3 tem

3 Segundo Marcelo Knobel, Reitor da UNICAMP, em prefácio de publicação do PIBID Unicamp em 2017, o PIBID foi
criado em 2007 pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), órgão do Ministério da
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por objetivo promover a melhoraria da escola básica através de uma formação docente
mais próxima da realidade da escola pública brasileira 4. Suas ações integram
professores das universidades nos cursos de Licenciatura (coordenadores de área),
das escolas básicas (supervisores) e os estudantes das licenciaturas (Iniciação à
docência), além de funcionar em sintonia com outros programas do Ministério da
Educação 5. Cada universidade que se candidata ao edital da CAPES/MEC, nomeia um
coordenador institucional, responsável pela seleção e aprovação dos subprojetos
daquela universidade e também pela prestação de contas de todos os recursos ali
empregados pelo governo. Os professores dos cursos de Licenciatura podem
apresentar projetos de suas áreas (subprojetos do projeto institucional) e concorrer ao
edital dentro da instituição. O funcionamento deste programa, criado em 2007, sofreu
mudanças, porém existe até hoje, embora sobreviva com muitas restrições em relação
ao seu formato original.
Na época em que se passavam as ações aqui relatadas, cada coordenador de
área do PIBID era responsável por, pelo menos, 10 bolsistas de Iniciação à Docência
e dois supervisores. Os bolsistas atuavam nas escolas onde os/as supervisores/as
lecionavam e era através desta parceria que acontecia amadurecimento do vínculo dos
licenciandos com a educação básica. No outro lado da mesma relação acontecia o
reavivamento da vontade de estudar por parte do professor experiente. A coordenação
de área se beneficiava, principalmente, por se atualizar sobre os problemas reais da
escola para onde seus alunos deveriam estar aptos a atuar após terminassem seu
percurso formativo. Os bolsistas de Iniciação à Docência, os supervisores, assim como
os coordenadores de área eram todos remunerados com bolsas da CAPES para se
dedicarem determinadas horas semanais ao projeto. Além do investimento do governo

Educação (MEC), que naquele período passou também a induzir, fomentar e avaliar a política de formação de professores
da Educação Básica (em parceria com o Conselho Nacional da Educação e outras entidades federais, estaduais e
municipais).
4 Conforme o edital que regulamenta o programa de bolsas, disponível no site da CAPES, o PIBID teria por objetivos:
Incentivar a formação de docentes em nível superior para a educação básica; contribuir para a valorização do magistério;
elevar a qualidade da formação inicial de professores nos cursos de licenciatura, promovendo a integração entre educação
superior e educação básica; inserir os licenciandos no cotidiano de escolas da rede pública de educação, proporcionandolhes oportunidades de criação e participação em experiências metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter
inovador e interdisciplinar que busquem a superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem;
incentivar escolas públicas de educação básica, mobilizando seus professores como coformadores dos futuros docentes
e tornando-as protagonistas nos processos de formação inicial para o magistério; e contribuir para a articulação entre
teoria e prática necessárias à formação dos docentes, elevando a qualidade das ações acadêmicas nos cursos de
licenciatura (BRASIL, 2018).
5 “É na formação inicial do professor que começa a qualidade da educação. A partir desse pensamento, a DEB fomenta
três programas importantes. O primeiro, o Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica – Parfor,
destina-se a professores que já atuam na rede pública, porém, sem a formação superior exigida pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional – LDB; o segundo, o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência – Pibid,
alcança alunos de licenciaturas – professores ainda em formação; e o terceiro, o Programa de Consolidação das
Licenciaturas – Prodocência, busca promover a melhoria e a inovação nas licenciaturas, inclusive incentivando a
atualização dos professores que formam professores” (Neves, 2015, p.5).
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federal em bolsas, o programa contava com verbas para compras de materiais de
consumo, passagens, ajuda de custo para os estudantes que faziam trabalho de campo
em áreas rurais, além de outros itens tais como os que visavam o apoio à formação
das equipes, a criação de materiais didáticos, à divulgação de resultados dos projetos,
fomento de intercâmbio entre estudantes e professores universitários pelo país.
A experiência que relatamos neste artigo se refere ao projeto PIBID Música
UNIRIO na forma como existiu durante o Edital de 2014-2018. Este edital foi marcado
pela crise política que se instalou no país após a reeleição da presidente Dilma
Rousseff em 2014. Para se ter uma ideia do tamanho que o PIBID tinha em comparação
com o PIBID de hoje, basta conferirmos os dados do relatório do PIBID Unirio do ano
de 2015 onde, segundo Fetzner (2018), o PIBID da UNIRIO contava com sete
subprojetos, nos quais trabalharam 11 professores como coordenadores de área, 118
alunos bolsistas de Iniciação à docência, e 20 professores supervisores (da educação
básica). Segundo relato verbal da atual coordenadora institucional do PIBID da UNIRIO
em 2020, devido às inúmeras restrições que o novo edital impõe aos participantes, o
PIBID foi muito reduzido em nossa universidade e conta hoje apenas com um
subprojeto. Esta Coordenadora Institucional acumula o papel de coordenação de área
de Matemática (embora só receba por uma das coordenações) e conta com a
colaboração voluntária (sem remuneração) de outra colega da mesma área.
Apesar dos cortes de orçamento que sofreu durante sua vigência, a manutenção
dos compromissos do edital do PIBID de 2014 só resistiu às ameaças de mais cortes,
e até de sua total extinção, graças à forte resistência de seus participantes por todo o
país. Porém, após a mudança de presidente e de toda a equipe ministerial do país, o
novo edital do PIBID, publicado em fevereiro de 2018, apresentou modificações 6 em
sua estrutura o que levou muitos coordenadores de área a não se sentirem atraídos
pela renovação de seus projetos.
Apesar da triste situação atual, é importante compreendermos que muitos dos
valores que inspiraram os criadores do PIBID, assim como os seus participantes nos
anos anteriores, podem ser os mesmos valores que levam professores e estudantes a
optarem por manter seu engajamento no atual modelo. Porém, apesar das dificuldades,
também continuam vivos nos que se decidiram por continuar seu trabalho pela
educação através de outros percursos, se desvinculando do programa. Esperamos que

6 As principais modificações se deram pelo aumento de número de escolas a serem coordenadas por cada coordenador
de área, nos critérios a serem adotados para a escolha das escolas básicas conveniadas, no aumento de bolsistas por
supervisoras o que inviabilizaria a qualidade do trabalho de reflexão inerente à formação docente, e o apelo ao trabalho
voluntário tanto da parte de estudantes quanto da parte de supervisores e coordenadores de área, enfraquecendo, assim,
o caráter de assistencia estudantil que caracterizava o PIBID até então como um excelente instrumento para diminuir a
evasão dos licenciandos. Houve uma tendência em transformar o PIBID em reforço escolar, desvirtuando seu objetivo
central como programa de formação docente.
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nosso relato possa expor os valores aos quais nos referimos, na medida em que é
através deles que acreditamos ser possível continuar trabalhando com Educação no
Brasil.
O projeto PIBID Música UNIRIO (2014-2018) ganhou repercussão nacional ao
disponibilizar em um canal do YouTube, o Banco Audiovisual de Atividades
Pedagógicas em Música 7. As atividades dos licenciandos em Música da UNIRIO eram
supervisionadas inicialmente pela professora Dra. Silvia Sobreira (de março de 2014 a
julho de 2015), e posteriormente, pela Professora Dra. Lilia Justi (de julho de 2015 a
março de 2018).
Na reflexão aqui apresentada, buscamos reencontrar o fio condutor do trabalho
de Educação Musical iniciado com o apoio do PIBID ao qual buscamos dar
continuidade, mesmo depois do final do edital em março de 2018, através da atividade
de extensão universitária. Ainda que nossas estratégias tenham sido reformuladas
diante das mudanças externas que se apresentavam, buscamos consolidar novas
perspectivas para a valorização e melhor preparo do docente em Educação Musical a
fim de atender às expectativas do seu campo de trabalho principal: a escola básica
pública.

Relato da Coordenadora do Subprojeto Música do PIBID UNIRIO
Quando comecei a trabalhar na Universidade Federal do Estado do Rio de
Janeiro (doravante UNIRIO), assumi as atividades de graduação em música que
vinham sendo realizadas pela professora Silvia Sobreira, que partia naquele momento
para um pós doutorado na Inglaterra. Ao dar continuidade ao projeto Pibid Música da
UNIRIO, idealizado por ela, procurei manter as ações ali desenvolvidas dentro dos
objetivos e procedimentos propostos no projeto original. Estes consistiam de práticas
pedagógicas realizadas pelos estagiários do curso de licenciatura em Música em duas
escolas básicas.
Neste relato tratamos de um recorte deste projeto, ou seja, o trabalho realizado
em uma das escolas, onde as aulas dos estagiários eram filmadas e este vídeos eram
posteriormente editados. Os vídeos postados no Banco Audiovisual de Atividades
Pedagógicas estão disponíveis num canal do YouTube até hoje com o nome PIBID
Música UNIRIO, porém, desde 2018 nenhum novo vídeo foi postado.

7 PIBID Música UNIRIO: https://www.youtube.com/channel/UCjZW2xS-ClBTwfGBFXyO7Eg, em acesso no dia 24 de
setembro de 2020, 15:27h.
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Nosso PIBID teve um funcionamento especial por ter sido inspirado num projeto
de extensão criado pela minha antecessora muitos anos antes do aparecimento do
programa de iniciação à docência do MEC. Na ocasião em que ela desenvolvia o
projeto de extensão com os licenciandos, as atividades de musicalização eram
praticadas por estes com alunos de uma escola pública, sendo que na mesma não
havia um professor concursado para desempenhar esta função. Eram os próprios
alunos da universidade que desempenhavam a docência em música através do projeto
de extensão daquela época. Segundo relato da ex-coordenadora ao comparar o projeto
que desenvolvia e sua posterior adaptação ao PIBID, o que melhorou muito foi a
possibilidade de angariar recursos humanos e financeiros que antes não existiam:
maior número de bolsistas 8; um supervisor (professor da escola) e o apoio financeiro
do PIBID que permitiu à coordenadora adquirir materiais permanentes, tais como um
projetor, uma filmadora e um laptop, além de material de consumo (como papelaria,
armarinho, ferramentas), utilizados na criação de materiais didáticos necessários para
a realização das atividades desenvolvidas e propostas pelo subprojeto PIBID Música.
Ao assumir a coordenação do projeto em julho de 2015, me impressionava o
aspecto prático que predominava, permitindo que nossos estagiários aprendessem a
ensinar, ensinando. Busquei identificar os eixos existentes no projeto, ou seja, de um
lado o estágio, com as aulas de música para crianças, realizadas durante o horário do
turno da manhã e da tarde. Essas aulas eram ministradas pelos estagiários e bolsistas
do PIBID, contando também com a presença das professoras regentes das classes na
sala 9 de suas respectivas turmas. De outro lado, as oficinas que eram oferecidas
durante os contraturnos, tinham o perfil de atividades de extensão, dado ao seu caráter
de participação voluntária das crianças e à conexão do conhecimento acadêmico dos
licenciandos com as práticas musicais da comunidade escolar.
No eixo de estágio, os estudantes atuavam sempre em duplas, sendo
responsáveis respectivamente por cada turma de 1° ao 5° ano da escola. Planejavam
os conteúdos e os procedimentos metodológicos a serem adotados e, algumas vezes
simulavam as atividades em nossas aulas da universidade para que se sentissem mais
organizados e seguros antes do contato com as crianças. Havia um dia da semana
(sexta feira) em que eu estava presente na escola e acompanhava as aulas que eram

8 Devemos lembrar que a assistência estudantil nem sempre foi adequada à demanda da sociedade brasileira. Com as
bolsas do PIBID, muitos estudantes puderam mudar esta situação, dedicando seu tempo às tarefas do projeto, tornando
assim suas próprias formações docentes mais bem sedimentadas e potentes através das experiências práticas vividas
por eles.
9 No momento em que assumi a coordenação a escola já havia designado uma das salas para as atividades do PIBID às
sextas-feiras durante o dia todo. No entanto, como o número de estagiários era grande e eles assumiam mais de uma
turma ao mesmo tempo, algumas vezes elas aconteciam concomitantemente e por isso, algumas aulas eram realizadas
dentro da sala de aula das próprias turmas.
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realizadas pelos estagiários e bolsistas, nos dois turnos. Neste dia, o meu papel era o
de acompanhar e coordenar as aulas de música na escola, fazendo pequenas
intervenções quando necessário, filmando as atividades, embora dividisse essa tarefa
com os bolsistas já que algumas aulas eram simultâneas.
É importante ressaltar que na UNIRIO os estagiários têm aulas semanalmente
com o professor supervisor de estágio e que, durante estes encontros, muitos relatos
acontecem. Os alunos chegam com muitas dúvidas e eu, como professora de estágio,
sempre discuto com eles sobre modelos de planejamento de aula, sobre as propostas
que levam para as aulas na escola, etc. No decorrer da vigência do PIBID, este
momento era enriquecido pelas vivências em conjunto numa mesma escola, sempre
com minha presença e dos bolsistas do PIBID. Porém, nas aulas internas de estágio
na UNIRIO, no meu diálogo com meus alunos, eu buscava estimulá-los a compartilhar
seus planejamentos e a fazerem relatos de suas experiências de sala de aula entre
seus colegas de estágio. Outra estratégia importante era a de assistirmos às aulas
filmadas para comentarmos os processos de ensino-aprendizagem que aconteciam no
contexto escolar. Nestes momentos, ao se verem em cena, de fora, muitos deles
percebiam melhor alguns aspectos que discutíamos. Além disso, se interessavam mais
por buscar soluções para suas inseguranças ou dificuldades, especialmente sobre ao
modo de se relacionar com as crianças. Durantes estes debates, a partir de reflexões
individuais dos estudantes, muitas sugestões surgiam entre eles próprios visando a
resolução dos problemas relatados. Ou seja, minha função como professora de estágio
e ao mesmo tempo coordenadora do PIBID, era procurar acompanhar as discussões
dos

estagiários

para

levantar

aspectos,

aprofundar

conceitos

pedagógicos

e

metodológicos que surgiam, compartilhar leituras e, a partir desses debates, encontrar
material importante para as edições dos vídeos, durante as reuniões de bolsistas do
PIBID. Partíamos da prática para construir, como preconizam Pimenta e Lima apud
Fialho (2006), um estágio reflexivo.
Uma Pedagogia Aberta, defendida pelos idealizadores do Fórum LatinoAmericano de Educação Musical, como relatado por Brito (2012), nos parece hoje a
que mais se aproxima da abordagem que senti ser necessária ao funcionamento deste
projeto. Uma pedagogia que não adotava um único modelo pedagógico, posto que os
alunos traziam suas próprias trajetórias de formação antes da universidade e depois,
haviam feito disciplinas pedagógicas na UNIRIO com diversos colegas meus, cada qual
tratando de concepções diversas a respeito da Educação Musical. Estes licenciandos
haviam escolhido percursos de formação muito diferentes uns dos outros, visto que o
currículo da UNIRIO dá a eles o direito de escolher temas diversos oferecidos por todos
os

professores

do

Instituto

Villa-Lobos

através

da

disciplina

"Processos

de

Musicalização” (doravante PROM). Todo este universo humano era reunido através do
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estágio e do PIBID numa mesma escola da rede municipal, onde se fazia música com
crianças, levando em conta suas próprias histórias de vida, suas músicas, seus
repertórios, seus modos de perceber o mundo. Posto isso, é importante ressaltar que
os indícios das formações, dos caminhos trilhados, da cultura desses alunos, os
métodos pedagógicos trazidos por eles, originários do modo como eles próprios haviam
aprendido música ou das disciplinas do curso de Licenciatura em Música da UNIRIO
que haviam frequentado, iam sendo revelados em cada proposta colocada em prática
com as crianças da Escola.
Percebo hoje que vivíamos ali um modelo artístico aberto, como descreve
Simonovich (apud Brito, 2012), no qual podiam conviver diferentes bagagens dos
sujeitos envolvidos, o que possibilitava um trabalho de coordenação pedagógica com
menos controle e mais liberdade para os estagiários.
Abertura é eliminar preconceitos, arrogâncias e dogmatismos, aceitando outros
modos de organização do ensino. Mas [...] a real abertura é mental, é a aceitação,
a compreensão e o aproveitamento da diversidade estética, filosófica, pedagógica,
ideológica e musical. É também a predisposição para agregar, para experimentar
novas propostas e manter-se atento ao que emerge. O contrário da abertura é o
fechamento, a limitação, a estagnação. Concluindo, a abertura pedagógica é uma
posição humanista no campo da educação. (Simonovich, 2009 apud Brito, 2012.
p.114).

Assim, as edições dos vídeos, realizadas por alguns dos pibidianos, eram
trazidas para as reuniões quinzenais do PIBID Música para serem novamente
analisadas e reeditadas com a participação de todo o grupo de bolsistas, supervisoras
e coordenadora. Nestes momentos, era possível identificar aspectos interessantes e
inserir comentários nos vídeos através de legendas, nas quais descrevíamos
procedimentos metodológicos, objetivos das atividades, alertas sobre possíveis
dificuldades e conquistas artísticas das crianças. No ano de 2016, a produção destas
edições chegou a 11 vídeos.
Na escola, além das aulas de música, nossos bolsistas haviam criado
também duas oficinas que aconteciam na hora do almoço, em dias diferentes da
semana: uma de "Canto Coral" e outra denominada "Orquestra de Flautas". 10 Estas
oficinas tinham uma característica diferente do eixo de estágio pelo fato de não serem
obrigatórias nem para as crianças nem para os bolsistas que haviam criado as oficinas.
Nelas os estudantes viam um espaço privilegiado para desenvolverem projetos que
tivessem relação direta com seus interesses artísticos e pedagógicos. Trabalhavam
um repertório selecionado entre as preferências das crianças, experimentavam

10 Sobre este trabalho, ver o Trabalho de Conclusão de Curso de Marcos Silva, ex pibidiano, presente no site do Curso
de Licenciatura da Unirio. http://www.domain.adm.br/dem/licenciatura/monografia/marcossilva.pdf .

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 43
práticas pedagógicas abertas, dado o viés adaptativo destas propostas às construções
dos próprios alunos da escola: jogos musicais, uso do movimento corporal, arranjos
musicais que visavam a participação das crianças e dos colegas da universidade com
os instrumentos disponíveis. Os resultados destas experiências eram apresentados à
comunidade escolar no final de cada semestre e o processo de construção era muito
valorizado por todos.
Com a formatura de alguns bolsistas de Iniciação à Docência, ao final do
segundo semestre de 2016, tivemos que superar o desafio de substituí-los. A fase de
uma nova formação da equipe 11 teve que ser retomada e a organização de um ciclo de
palestras 12, ao longo do ano letivo de 2017, foi a estratégia ideal para este momento
de reformulação do projeto. Convidamos professores-pesquisadores, escolhidos pelos
próprios bolsistas, e foi muito gratificante poder contar com a colaboração destes
profissionais mesmo não havendo recursos financeiros disponíveis para pagá-los.
Estes eventos foram compartilhados com toda a comunidade acadêmica e aberta ao
público.
No ano de 2016, ao definir os eixos de funcionamento de nossa interação com
a escola vinculada ao programa, procurei formalizar as oficinas por meio da aprovação
de um projeto de extensão pelo Departamento de Educação Musical, seu registro na
Pró-Reitoria de Extensão em Cultura (PROEXC) e posterior aprovação pela Secretaria
Municipal de Educação da Prefeitura do Rio de Janeiro (SME). Ao oficializar o estágio
na SME, houve a exigência da presença de um professor de música na escola. Depois
do primeiro impasse, sugeri que a coordenadora da 2ª Coordenadoria Regional de
Educação nos ajudasse, enviando para a escola em questão, um professor de música
concursado, o que foi feito. Em razão disso, temos hoje a professora Luisa de Castro
Alves que tem sido a pessoa central na articulação entre a escola e a universidade. A
professora Luisa trabalha em duas escolas da prefeitura, ambas localizadas na zona
sul do Rio de Janeiro. Em 2017, último ano de vigência do Edital de 2014-2018, ela
também assumiu o cargo de supervisora do PIBID Música e assim, incluímos ações do
PIBID nas duas escolas onde ela leciona.
O final do Edital do PIBID e a decisão de continuarmos o trabalho da UNIRIO
nas escolas onde já havíamos fincado raízes, trouxe desafios. Como continuar a

11 Etapa prevista no Manual de Execução de Despesas do PIBID (vide referências bibliográficas).
12 No Ciclo de Palestras sobre Música e Educação Pibid Música Unirio, tivemos temas escolhidos pelos bolsistas.
Contamos com a presença de Patrícia Costa falando sobre o Coro Juvenil, Adriana Rodrigues propondo uma reflexão
sobre Cultura Popular, Claudia Leão sobre música na Educação Infantil, Luiz Carlos Peçanha falando sobre o Método
Gazzi de Sá, Lucas Ciavata falando sobre o conceito de Posição e o método O Passo, José Eduardo Costa Silva nos
trouxe uma reflexão sobre as articulações da Música e Educação na Filosofia Grega e finalizando o ciclo, a professora
Adriana Miana com uma palestra-oficina sobre Percepção - O Lúdico na aprendizagem.
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realizar o trabalho de educação musical sem as bolsas? Como atrair o interesse dos
alunos para realizarem oficinas, aderindo ao compromisso semanal, com horários
fixos, sem que aquilo fizesse parte da "grade curricular obrigatória" dos licenciandos?
Até aquele momento, havíamos contado com os estagiários como principais atores das
práticas com as crianças na escola, pois o interesse deles coincidia com as
necessidades do projeto.
O novo projeto de extensão que criei foi aprovado no edital anual aberto pela
Pró-Reitoria de extensão da universidade (PROEXC/UNIRIO) e teve início de suas
atividades em março de 2018. Visava, além de dar apoio às oficinas que os estudantes
haviam criado durante a vigência do PIBID, que os extensionistas da UNIRIO fizessem
das escolas da prefeitura um "Laboratório de Práticas Pedagógicas em Música".
diferente do PIBID que contava com uma grande quantidade de alunos de estágio,
estas práticas seriam criadas pelos extensionistas nas aulas de PROM. Se
aprendessem a realizar improvisações com percussão corporal nas aulas de PROMOrff, por exemplo, poderiam exercitar o domínio destas habilidades em atividades com
as

crianças

das

escolas

conveniadas.

Caso

estivessem

encantados

com

as

verbalizações rítmicas do método Gazzi de Sá de um outro professor de PROM,
poderiam criar atividades para experimentar tais abordagens com crianças das classes
de ensino fundamental, por exemplo. Os ritmos dos movimentos naturais conhecidos
pela abordagem dalcrozeanas, seriam excelentes para atividades iniciais dos ensaios
do coral das crianças, e assim por diante… Isso até funcionou esporadicamente, porém
sem a regularidade que faria disso um compromisso social, aquilo que caracteriza a
extensão

universitária:

deixar

expandir

o

conhecimento

construído

dentro

da

universidade para fora de seus muros.
A realidade difícil que estes estudantes encaram, muitas vezes por viverem em
bairros muito afastados do campus da UNIRIO, numa cidade grande, onde os
deslocamentos são sempre demorados, tira deles um tempo precioso que lhes falta
para tais práticas. Assim, a formação destes futuros professores acaba por se resumir
àquilo que são "obrigados" a fazer pela carga horária imposta pelo Projeto
Pedagógicos do Curso (PPC). Esta questão atravessa todas as tentativas de
engajamento

dos

alunos

em

atividades

"não

obrigatórias"

e

demanda

uma

conscientização das necessidades sociais de sua futura área de atuação profissional.
Ao apostar na atividade de extensão como substituto das ações do PIBID Música
UNIRIO, imaginei que haveria grande demanda dos alunos, já que, segundo o Plano
Nacional de Educação, 10% da carga horária obrigatória dos cursos de graduação
devem ser de atividades de extensão. Acreditei que essas regras do PNE iriam ser
implementadas em breve e que por isso, não haveria falta de alunos para darmos
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continuidade às experiências nas escolas. No entanto, as reformas curriculares pelas
quais estamos passando em todos os cursos de licenciatura no país, vem sendo
proteladas por inúmeras mudanças de regras do Ministério da Educação que exigem
novos ajustes dos PPCs e o adiamento do vínculo das graduações com atividades de
extensão na medida que o país precisa.
Notamos que, apesar disso, o mesmo compromisso que existia por parte dos
bolsistas do PIBID se manteve no compromisso que o bolsista de extensão passou a
exercer. Porém, o número destes bolsistas decresceu drasticamente, de modo que não
era mais possível manter tantas ações em andamento: no coral, orquestra de flautas e
ainda em atividades de acompanhamento dos estudantes de PROM. Assim, tivemos
que admitir que a extensão precisava se manter atrelada às atividades de estágio para
que o projeto produzisse a interação do tamanho necessário entre as instituições.
Ambas as atividades curriculares se complementam e contribuem para que a UNIRIO
se expanda e atinja a população da escola básica.
Concluímos que, enquanto o PIBID não volta ao modelo original, comprometido
com a formação inicial e continuada de professores, devemos fortalecer a extensão
universitária, permitindo que o tempo dos estudantes na escola básica seja mais
valorizado e possa continuar contribuindo para a aproximação das realidades das duas
esferas complementares da educação pública brasileira.

Relato da professora de Educação Musical da Rede Pública de Ensino
É inquestionável a importância do Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
à Docência para a formação docente do licenciando, mas o desenvolvimento deste
projeto em sua totalidade só se torna possível quando a escola contemplada está
aberta a recebê-lo, orientando e apontando os reais desafios, adversidades,
necessidades e possíveis caminhos de trabalho, confiando também, às instituições
envolvidas certa autonomia nas tomadas de decisão pelos participantes envolvidos:
bolsistas, coordenadores e supervisores.
A escola onde a experiência relatada nesse artigo acontece, foi um caso muito
particular de eficiência do PIBID, por ter desenvolvido e estabelecido o ensino de
música independentemente da presença de um professor de educação musical da rede
municipal ministrando esta disciplina, antes mesmo da existência do programa federal.
Conforme foi relatado acima pela professora da universidade, é real e necessário
o estabelecimento de uma prática docente em música melhor solidificada, para que
possa atender, fortalecer e valorizar o ensino de música de acordo com as diferentes
realidades e possibilidades que se apresentam nas escolas regulares (principalmente

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 46
quando falamos do ensino público). Acredito que se bem estabelecidas as bases para
um ensino mais ativo, que valorize outros saberes que não apenas os de modelo
tecnicista, a evasão de alunos em qualquer nível (básico ou superior) poderia ser bem
menor do que é hoje em dia.
A atuação do PIBID subprojeto Música, até o ano de 2017, não contava com um
supervisor que fosse regente da disciplina de educação musical. De 2015 o até o final
de 2016, essa função foi desempenhada pela professora da Classe Especial (TGD).
Ela havia sido muito atuante junto às coordenadoras Silvia e Lilia com um trabalho de
aproximação dos licenciandos ao universo da educação especial, e também no que
dizia respeito às necessidades da escola, estabelecendo o contato entre os alunos da
escola, os estagiários e os bolsistas universitários. É necessário ressaltar que além do
subprojeto Música, atuava também na mesma escola, o subprojeto de Pedagogia, sob
supervisão da professora do 1º ano do Ensino Fundamental I.
No entanto, a presença do professor de música da rede se fez necessária para
a continuidade da prática de estágio supervisionado, uma vez que a escola recebe
estagiários provenientes do curso de Licenciatura em Música.
Particularmente, foi um grande desafio me estabelecer como professora de
Educação Musical em uma escola que já tinha essa prática muito bem estabelecida e
consolidada. Me perguntava como poderia agregar algo a mais como professora ou
como supervisora.
Entretanto, ao longo do segundo semestre de 2016, fui me surpreendendo na
medida que ia aprendendo sobre o funcionamento do projeto, podendo assim me
integrar a ele, enquanto me estabelecia aos poucos na escola. Pude contar com
excelentes estagiários e bolsistas que coloriam nossas aulas de música, com muita
alegria e dedicação aos alunos. Havia uma diversidade de instrumentistas de alto nível,
colaborativos e participativos, muitas vezes até sendo lideranças nas Oficinas Musicais
em que já atuavam. Este período também foi marcante pois alguns dos bolsistas
veteranos do PIBID estavam se formando na Universidade e logo iriam deixar o projeto.
Além disso, havia um grande número de estagiários na escola que deveriam ser
incluídos nas aulas de música para turmas da Educação Infantil, Educação Especial e
das turmas de 1º ao 5º anos.
Era então necessário absorver alunos estagiários e/ou bolsistas na escola,
estabelecendo um diálogo maior entre a universidade/ instituição e o projeto
pedagógico na rede municipal, acompanhando e refletindo sobre metodologias de
ensino/ aprendizagem durante as reuniões quinzenais do PIBID na UNIRIO que
frequentei. Somente a partir do ano de 2017, que assumi oficialmente o cargo de
supervisora, dando continuidade aos projetos já existentes.
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A partir do ano seguinte, com a mudança do quadro de bolsistas e passado o
meu primeiro contato, pudemos dar novos passos, renovando a atuação do programa
nas escolas a ele vinculadas, uma vez que gostaria de ampliá-la para as escolas da
rede pública municipal em que leciono. Foi necessária a convocação de novos bolsistas
obedecendo o pré-requisito de possuírem determinadas competências para dar
continuidade, junto à nova professora de música, às Oficinas de Canto Coral e Flauta
Doce já existentes, bem como a gravação e edição dos vídeos de ensino musical.
Como todo projeto que passa por mudanças, ainda que pequenas, o PIBID
Música UNIRIO encontrou algumas dificuldades e desafios ao se reestruturar com
novos integrantes. No entanto, como supervisora, me dediquei bastante ao pesquisar
e experimentar novos materiais pedagógicos herdados da experiência anterior do
PIBID na primeira escola, assim como os instrumentos que foram construídos ou
doados pelos antigos acadêmicos. Tive acesso aos vídeos e arquivos já editados pelos
bolsistas anteriores, podendo conhecer um pouco mais sobre a trajetória do ensino de
música naquela unidade de ensino. Frequentei as palestras organizadas pelo programa
naquele ano, além de ter participado das reuniões onde estavam presentes a
coordenadora, bolsistas e também a supervisora de uma outra escola municipal que
igualmente fazia parte do PIBID/Música. Fora da universidade, também buscava
aprimorar e ampliar meus conhecimentos, participando dos cursos 13 oferecidos pela
Especialização em Educação Musical CBM/Fladem, compartilhando as propostas ali
apreendidas, bem como materiais, instrumentos, livros adquiridos com os alunos de
licenciatura. Essas experiências possibilitavam uma renovação de saberes e reflexões
sobre a prática docente, uma espécie de formação continuada onde era possível
buscar caminhos e soluções em conjunto a fim de superar os desafios encontrados.
Este fluxo contínuo de compartilhamento de ideias e conhecimento, inspira-me a
defender uma educação musical de qualidade, dentro do ensino público. Como
resultado desse convívio, visando aproximar cada vez mais o ensino de música na
escola básica com a formação de professores no nível superior, tivemos a possibilidade
de levar os alunos da escola municipal a se apresentarem em diversos eventos
acadêmicos, como a Semana de Integração Acadêmica, assim como em eventos da
Rede Municipal. Desta forma, ganhávamos visibilidade dentro da escola, a partir das
apresentações artísticas para os alunos, professores funcionários e pais, mas também,
fora dela.

13 As oficinas, encontros e debates oferecidos pelo FLADEM se torna um importante processo de formação continuada,
não só para os estudantes de graduação, mas também para os professores, seja de nível básico ou universitário.
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Esses eventos artísticos eram a concretização de todo um planejamento
norteado pelos projetos políticos pedagógicos da escola, das percepções das crianças
e das possibilidades de recursos que dispúnhamos. Compactuo com o conceito de
Simonovich de "modelo artístico" para a educação musical.
O modelo artístico de educação musical é o mais adequado ao trabalho, uma vez
que a música é uma arte, [...] trabalhar com música a partir da música, construindo
conhecimentos a partir de um fazer sensível e inteligente, diferente de um fazer
meramente empírico. Com as reflexões e fundamentos teóricos pertinentes e
sempre com base na experiência vivenciada pelo aluno e, especialmente, contando
com um elemento que se destaca na arte, que é a já mencionada criatividade que
surge de maneiras e modos inesperados, invalidando uma planificação exaustiva,
de curto prazo (Simonovich, 2009, apud Brito, 2012, p. 31).

A partir de uma prática interdisciplinar, pude me aproximar mais dos meus
colegas de trabalho (professores regentes, de inglês, educação física, artística e artes
cênicas), levando as propostas dos projetos políticos pedagógicos das escola para
nossas reuniões do PIBID/ Música que ocorriam na universidade, tendo em vista uma
melhor articulação das diferentes instituições envolvidas. É válido ressaltar que dessa
parceria, a escola se apresentou, em agosto e outubro de 2017, na XXXIV Mostra
Municipal de Dança, sendo uma das finalistas, exibindo um número que envolvia os
alunos das oficinas de Canto Coral, Tecido Acrobático e Dança. Nossos alunos da rede
municipal também se apresentaram na universidade, ainda no final daquele ano, com
um trabalho que chegou a envolver os alunos da Orquestra de Flautas e Canto Coral
junto aos bolsistas do PIBID dos subprojetos Letras e Música. Este número artístico
foi o resultado da realização de

uma proposta de arranjo envolvendo MPB, funk e

prática de improvisação de letras, durante alguns ensaios da oficina da Orquestra de
Flautas, que levou os alunos a vivenciarem o conceito de R.A.P. Depois dessa
experiência, algumas crianças criaram textos para uma performance artística durante
uma apresentação realizada numa praça perto da escola. Tal performance fez parte do
movimento nacional que houve para dar continuidade ao projeto, o "Fica PIBID”.
A identidade estabelecida entre os estudantes da universidade e as crianças
pode ser compreendida através da reflexão de Swanwick, que ressalta a importância
de respeitar o 'discurso musical do aluno’ e do seu desejo de ser competente (apud
Mendes, 2017, p. 152). A criação de poesia com ritmo inspirada na proposta dos
pibidianos em sala de aula, e a sua transposição para um momento de exposição
pública do grupo, nos leva a crer que o projeto ofereceu liberdade para o nascimento
de um espaço criativo para estas crianças. Este foi um momento dos mais significativos
para todas as pessoas que estavam ligadas ao PIBID naquela fase do projeto.
Sabemos o quanto tem sido importante essa troca tanto para os estudantes da
escola básica quanto para os universitários. Durante as minhas aulas, tentava sempre
integrar os licenciandos nas turmas que participavam, fosse tocando um instrumento
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(geralmente,

os

estagiários

da

universidade

são

muito

bons

instrumentistas,

improvisadores e arranjadores), ou auxiliando na condução de uma atividade ou até
mesmo, trazendo ideias e vivências de suas experiências para com os alunos, o que
tornava nossas aulas tão únicas. As trocas entre nós têm sido sempre muito ricas,
tanto que muitas vezes, alguns desses estagiários ainda retornam em outros semestres
para frequentar o estágio docente na escola, seja durante as aulas regulares, seja nas
oficinas e apresentações artísticas das crianças. É necessário reforçar a importância
de um estagiário ativo, crítico, menos passivo ou alheio ao processo, como também a
presença de um professor de música que seja sensível, flexível e disponível, criando
um espaço necessário onde o estagiário possa criar algum vínculo com as crianças,
com os projetos e com a escola. Todos esses fatores contribuem para que o estagiário
se sinta mais seguro frente aos desafios e dificuldades que enfrentamos na profissão.
No entanto, infelizmente, a atual crise econômica nacional e mundial, tem
impactado em todas as instâncias da vida social brasileira, principalmente no que se
diz respeito à verba destinada à educação e à pesquisa, que afetam especialmente a
esfera do ensino público desde a base até a formação superior. No final de 2017, após
anos de luta e engajamento das comunidades escolares, acadêmica e também das
famílias que reconheciam a importância e seu potencial de transformação dentro da
vida escolar, o PIBID quase foi extinto. Não fosse pelo fórum de debates (FORPIBID)
e os apelos nas redes sociais que levaram a público a uma inquietação nacional e a
críticas ao governo. As manifestações por todo o território nacional do "Fica PIBID”
foram fundamentais para que, apesar dos tempos difíceis, o projeto pudesse
sobreviver.
As

mudanças

implementadas

para

o

novo

edital

do

PIBID

em

2018

descaracterizaram o projeto de iniciação à docência. Consequentemente, muitos
coordenadores acabaram se desvinculando do programa, interrompendo assim o fluxo
de trocas entre as diversas esferas de ensino público, já tão debilitado e frágil. De
acordo com Felice e Cesar (2018), o fato do novo edital não ter por objetivo a reflexão
do fazer pedagógico, nem o espaço para a realização de atividades que visassem
criação, conexão interdisciplinar e diversidade, poderia ter sido uma força contrária à
continuidade do projeto nos moldes em que ele foi implementado pelo MEC em 2007.
Ainda assim, felizmente, por vontade, compromisso e consciência do papel que
o programa representava nos âmbitos escolares e universitário, nos dispusemos a
seguir trabalhando em conjunto, nos readaptando às possibilidades que existiam
através da extensão universitária. Evitávamos assim o total desaparecimento dos laços
já estabelecidos, permitindo dar continuidade ao intercâmbio de saberes e vivências
entre as instituições envolvidas. Houve um consenso a respeito dos caminhos para
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viabilizar um ensino de qualidade e, como é sugerido por Santos (2005, apud. Sobreira
2008), o tipo de parceria que fizemos permitiu fecharmos o círculo entre o nível
superior (graduação e pós graduação) e básico, fazendo circular entre esses níveis
questões decorrentes de uma reflexão-ação.

Os anos de 2018 - 2019, mantendo o vínculo através do projeto de extensão Laboratório de Práticas Pedagógicas em Música
Os anos que tivemos a experiência do PIBID na escola trouxe muitos saldos
positivos e entre eles, a continuidade da parceria, mesmo após o final do Edital do
PIBID em março de 2018. Um dos ex-bolsistas do PIBID, que havia ingressado ao
programa em 2017 foi um importante elo entre o que já havia sido feito na escola até
então e as perspectivas de atuação que dispúnhamos a partir de março de 2018.
Pessoa com muita experiência em regência coral, canto, arranjo e improvisação, este
bolsista trouxe aos ensaios dos coros das duas escolas, uma colaboração essencial,
pois pudemos nos alternar nas atuações durante os ensaios.
Nossa interação decorria em diversos aspectos: fosse tocando piano, fosse para
as escolhas dos vocalizes e exercícios lúdicos, pensados para as crianças a fim de
adquirirem uma consciência corporal na prática musical, assim como a pesquisa e
escolha do repertório ao longo do ano, avaliando sempre em conjunto com os alunos
que também traziam seus gostos e ideias para nossas aulas. Ainda que esta atuação
do bolsista não ocorresse nas demais aulas de música da grade horária (mas a
presença dos estagiários permanecia), pude perceber que ao longo deste ano, tivemos
um maior enfoque do bolsista para os projetos que aconteciam no contraturno da
escola, onde os nossos alunos reconheciam nele uma figura de liderança, de
referência, nutrindo uma relação carinhosa. É necessário lembrar que nessas aulas,
também recebíamos alunos do estágio que participavam ativamente dos processos de
musicalização, muitas vezes o próprio bolsista tinha a iniciativa de orientar os arranjos
que os estagiários tocariam em seus instrumentos, vocalizes ou atividades coletivas.
Porém, ao final daquele ano letivo, esse licenciando se formou e tivemos novamente
que solicitar um novo bolsista para permanecer nas oficinas realizadas nas escolas,
para o ano seguinte. Foi então que após ter acompanhado ao longo de dois semestres
as aulas de música e ensaios nas duas escolas em que atuo, um dos estagiários se
tornou então o novo bolsista do projeto de extensão. Com instrumento principal
diferente do anterior, este era um exímio violonista e tinha muito interesse em
pesquisas sobre cultura e educação, trazendo outros saberes durante nossas
conversas ao fim dos ensaios
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Por conta dos projetos políticos pedagógicos (um sobre meio ambiente e outro
sobre mulheres inspiradoras) adotados para o ano letivo de 2019 por cada uma das
escolas, somado ao material que tive acesso após ter participado de um curso
oferecido pelo Fladem (janeiro de 2019), decidi apresentar às crianças da oficina de
canto coral, as gravações da professora, compositora e instrumentista Sula Kossatz.
Os alunos mostraram grande interesse por aquele repertório e, a partir disso,
selecionei algumas de suas composições que iríamos trabalhar ao longo do semestre
as quais seriam adequadas, inclusive para elaborar as apresentações musicais no
decorrer do ano letivo e para as culminâncias ao final de cada semestre. As canções
escolhidas se relacionavam à preservação do meio ambiente, ao folclore e ao lúdico
do imaginário infantil, resgatando brincadeiras tradicionais e populares.
Nossos ensaios se concentraram em um primeiro momento a aprender esse novo
repertório e, a partir das ideias trazidas pelas crianças, fomos construindo o formato
do que seria a nossa apresentação musical. Pedi para que os alunos trouxessem
sucatas, explorando as possibilidades sonoras que o objeto poderia oferecer. Ao longo
dos encontros dos corais e das flautas, eu e o bolsista sentávamos no chão, em roda,
com os objetos coletados e explorávamos com os alunos as possibilidades musicais
que ofereciam; aos poucos, iam somando-se uma flauta, um canto, uma dança nesse
processo.
As reflexões acerca da dinâmica dos ensaios levaram a coordenadora e o novo
bolsista a propor que fossemos assistir uma aula da disciplina PROM na universidade,
a qual se dedicava à construção de instrumentos musicais a partir de materiais
reciclados. Adaptamos as experiências ali vivenciadas aos ensaios com as crianças;
além disso, em uma das oficinas do coral, de uma das escolas, os alunos chegaram a
construir um enredo musical para as músicas compostas pela artista Sula Kossatz. Em
geral, nossos ensaios tinham um caráter de improvisação, através de jogos musicais,
da experimentação, do exercício criativo, reflexivo e perceptivo que as vivências
ofereciam. De acordo com Brito,
na metodologia proposta pelo compositor e educador Koellreutter, a criação ocupa
um lugar importante, sendo uma ferramenta fundamental. Sua prática permite
vivenciar e conscientizar importantes questões musicais, que são trabalhadas com
aspectos como autodisciplina, tolerância, respeito, capacidade de compartilhar,
criar, refletir etc. O professor entende que por meio da improvisação, abre-se
espaço para dialogar e debater com os alunos e, assim, introduzir conteúdos
adequados. Não há nada que precise ser mais planejado do que a improvisação.
Para improvisar é preciso definir claramente os objetivos que se pretende atingir. É
preciso ter um roteiro, e a partir daí trabalhar muito: ensaiar, experimentar, refazer,
avaliar, ouvir, criticar, etc. O resto é vale tudismo!. Para Koellreutter, “toda
improvisação deve ter uma finalidade musical e também humana, como, entre
outras, desenvolver a concentração (autodisciplina)”, já que “o objetivo [maior] da
educação musical é o ser humano”. (Brito, 2001, p.45-46).
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Em conjunto com as crianças, criamos o cenário, adereços, instrumentos
e ensaiamos nosso “teatro musical”, tendo o acompanhamento ao violão de nosso
bolsista, reunindo as crianças das duas escolas que cantavam e tocavam flauta.
Durante alguns dias do Sábado Carioca (um projeto da SME – Rio), pudemos
intensificar os ensaios semanais, aproximando as crianças e suas famílias através de
uma apresentação pública, uma pré-estreia para toda a comunidade, antes de levar
nossa montagem para a Semana de Integração Acadêmica (SIA) na Unirio. Este evento
reúne todos os projetos de ensino, extensão e pesquisa da universidade em
apresentações artísticas, acadêmicas e posters.
Tenho que ressaltar e agradecer aqui imensamente o apoio dos meus colegas
de trabalho nas escolas, pais de alunos e aos professores da Unirio que também são
colaboradores do projeto de extensão. Esse trabalho, fruto do projeto Laboratório de
Práticas Pedagógicas em Música, acabou sendo premiado em 2º lugar na modalidade
Apresentação Cultural, na 17ª Semana de Integração Acadêmica, no dia 25 de outubro
do mesmo ano.
Se por um lado, a experiência adquirida como supervisora possibilitou a
realização de uma formação continuada através do contato e diálogo com outros
educadores, dentro e fora do âmbito universitário, a elaboração de pensares reflexivos
coletivos acerca da própria prática, só veio a contribuir para que o professor da escola
básica pudesse enxergar além dos muros da escola. Muitas vezes, não é apenas a
carência de espaço físico, de recursos materiais, de instrumentos, mas também da
construção de saberes, do fluxo de ideias que se dá na prática em conjunto, no tecer
das redes de ensino; é fundamental não estar sozinho, que o trabalho finde na escola
em si.
Nesse sentido, corrobora Sobreira,
as parcerias com as escolas públicas devem ser estimuladas, buscando a
superação dos equívocos nas concepções sobre o ensino de música e, portanto,
tornando menos problemática a implementação da educação musical. A
proximidade com as escolas também se justifica por permitir um modelo de
formação docente em estreita conexão com as demandas daquele contexto.
(Sobreira, 2008, p. 51).

Em vista desse pequeno recorte a partir da experiência relatada até aqui,
é mais que necessário estreitarmos os laços entre o ensino básico e superior,
estabelecendo novas conexões com outras áreas, outros saberes, outras propostas
pedagógicas mais ativas e direcionadas para a realidade do contexto escolar. A partir
desta aproximação é que será possível tecermos essa ampla e complexa rede da qual
fazem parte alunos, diretores, professores, funcionários e pais. Somente assim é que
poderemos ter o devido reconhecimento e valorização do ensino, principalmente no
que diz respeito à educação artística, especificamente o ensino de música como um

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 53
direito imprescindível ao ser humano, trabalhando e colocando-se à serviço das
necessidades e urgências individuais e sociais.

(Fladem, 2002, apud Simonovich,

2009).

Conclusão
Nossa postura frente às modificações sofridas pelo PIBID nos levou a dar
seguimento ao intercâmbio de práticas, reflexões e saberes através da relação da
universidade com a escola básica por meio daquilo que estrutura a universidade, ou
seja, o tripé constituído por ensino, pesquisa e extensão. O Edital da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura da UNIRIO, que oferece bolsas aos estudantes que atuam como
colaboradores de extensão, tornou possível contarmos com pelo menos um estudante
que dá apoio fundamental a esta relação. Por outro lado, a iniciativa da professora da
SME, que ficou à frente das oficinas, estabelecendo parcerias interdisciplinares dentro
de sua escola possibilitou, assim, um canal de interlocução entre a UNIRIO e as
escolas da Prefeitura do Rio de Janeiro. Esses foram fatores importantes para atrair
alunos de Estágio Curricular Supervisionado e de licenciandos interessados em
realizar atividades de extensão nesta escola. O fato de a atividade musical ser bem
estruturada, com as aulas regulares de música e as atividades complementares
(oficinas) realizadas com apoio do projeto de extensão, é fator que cria um ciclo de
realimentação entre o ensino e a extensão, o que acaba por beneficiar a ambos.
Em contrapartida, para o professor de música da escola básica, este vínculo se
torna a possibilidade de ampliar sua rede de trocas, tão necessária para o
fortalecimento

e

reconhecimento

do

ensino

musical

na

formação

do

aluno,

independente da idade escolar. Ainda que haja a oferta, por parte da rede pública de
ensino, de cursos de formação para os professores de diferentes áreas, as parcerias
estabelecidas com as universidades públicas possibilitam um fluxo contínuo de
pesquisas, reflexões e ações práticas que, a longo prazo, são cruciais tanto para o
processo de construção do licenciando em música como para a formação continuada
do professor da escola básica.
Ao criar uma saída para que as dificuldades econômicas que enfrentamos na
educação superior não impedissem a continuidade do trabalho de formação de
professores com os pés no chão da escola pública, substituímos a frustração vivida
por todos em relação às mudanças nas políticas públicas em Educação, implicadas na
diminuição brutal do oferecimento de bolsas de estudo, e a incerteza sobre o futuro do
projeto desta escola em uma atitude de resistência. Mesmo em tempos de crise,
procuramos manter a crença no valor da música e no entusiasmo dos estudantes em
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praticá-la e em compartilhar esta atividade com as crianças. Formar educadores
musicais é algo complexo. Percebemos que o nosso papel é criar situações que
favoreçam o contato destes estudantes com a comunidade das escolas públicas para
que este sentimento se multiplique e revele a todos a potência da música como arte,
como forma de expressão do indivíduo, e de construção permanente de identidades
culturais. O educador musical deve ser um crítico ativo, indagando-se constantemente
sobre suas ações, caso contrário, a ausência de docentes reflexivos pode gerar a
médio prazo uma decadência cultural. Logo, o papel do educador deve ser sempre o
de propor a inovação, partindo do diálogo com seus alunos, estando atento ao contexto
em que estão inseridos.
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– ARTIGOS –

O CORPO CANTA: EDUCAÇÃO SOMÁTICA E CANTO CORAL
Simone Santos Sousa1
Resumo: Este trabalho apresenta a primeira etapa de pesquisa de doutorado em Música
que tem por objetivo compreender como a Educação Somática pode contribuir na
construção de uma proposta de preparação vocal em contextos corais. Configura-se em
uma investigação de abordagem qualitativa de natureza experiencial e descritiva. É
apresentada uma proposta de preparação vocal construída a partir dos procedimentos da
Antiginástica, Método Bertazzo e Técnica de Alexander. A proposta foi colocada em ação
em uma Oficina Vocal durante três meses. Os instrumentos de pesquisa utilizados foram
grupo focal com os participantes da Oficina, diários de observação e entrevista com o
regente do grupo. Os resultados mostraram a necessidade de reelaboração da proposta
não a limitando ao aquecimento vocal de um ensaio posterior, mas como caminho fluido de
preparação e aprendizado por inteiro.
Palavras-chave: preparação vocal, educação somática, canto coral.

Resumen: Este artículo presenta la primera etapa de la investigación doctoral en Música
que tiene como objetivo comprender cómo la Educación Somática puede contribuir a la
construcción de una propuesta de preparación vocal para el canto coral. Se configura en
una investigación de abordaje cualitativo de carácter vivencial y descriptivo. Se presenta
una propuesta de preparación vocal basada en los procedimientos Antigimnasia, Método
Bertazzo y Técnica de Alexander. La propuesta se puso en marcha en un Taller Vocal
durante tres meses. Los instrumentos de investigación utilizados fueron un grupo de
enfoque con participantes del taller, diarios de observación y entrevistas con el director del
grupo. Los resultados mostraron la necesidad de reelaborar la propuesta, no limitándola al
calentamiento vocal de un ensayo posterior, sino como un camino fluido de preparación y
aprendizaje en su totalidad.
Palabras clave: preparación vocal, educación somática, canto coral.
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Abstract: This paper presents the first stage of a PhD research in Music that aims to
understand how Somatic Education can contribute to the construction of a vocal preparation
proposal in choral contexts. The research is designed as an investigation of qualitative
approach, with experiential and descriptive nature. It is presented a proposal of vocal
preparation built from the procedures of Antigym, Bertazzo Method and Alexander
Technique. The proposal was put into action at a Vocal Workshop for three months. The
research instruments used were a focus group with the workshop participants, observation
diaries and interviews with the group conductor. Results showed the need to re-elaborate
the proposal, not limiting it to the vocal warm-up of a later rehearsal, but as a fluid path of
preparation and learning.
Keywords: vocal preparation, somatic education, choir singing.
Introdução
Este artigo é parte de pesquisa de doutorado em andamento que objetiva
compreender de que maneira a Educação Somática pode contribuir para a formação
vocal do cantor e, a partir dessa compreensão, elaborar uma proposta de preparação
vocal do cantor coralista fundamentada na ideia da voz como corpo, aqui entendido
como unidade psicofísica. Para este trabalho, entendo preparação vocal não apenas
como aquecimento ou técnica vocal, mas também como momento de aprendizagem,
espaço de formação do cantor coralista e lugar de experiências e explorações do ato
de cantar. Já com o termo unidade psicofísica refiro-me à ideia de que as dimensões
corporal,

emocional

e

psicológica

estão

inter-relacionadas

e

interligadas

no

funcionamento e comportamento de uma pessoa. Assim o trabalho vocal deve ser
pensado a partir e através do corpo. Proponho a construção de uma proposta de
preparação vocal que entenda o corpo do cantor como a Educação Somática que
envolva o corpo. A literatura examinada teve como eixo central Educação Somática,
pedagogia vocal e ciência da voz, além de experiências realizadas com o grupo Vocal
UFC (TEIXEIRA, 2016; SILVA et al., 2015; RODRIGUES FILHO et al., 2014), coro
cênico e projeto de extensão da Universidade Federal do Ceará, do qual fui regente
entre 2012 e 2017. A proposta construída foi colocada em ação em um grupo coral e
seus efeitos observados e analisados a partir da percepção dos participantes do grupo.

Corpo Sonoro
A formação e preparação do cantor costuma ser exclusivamente voltada para a
técnica vocal, entendida como treinamento físico que lida especificamente com a
emissão vocal e os órgãos do corpo diretamente ligados a ela. O lugar do corpo por
inteiro é restrito ao trabalho que se costuma chamar de postura ou relaxamento nas
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aulas de canto e preparações vocais. Além disso, este trabalho acontece, em geral,
dissociado de sua relação com a voz: há o momento do trabalho com o corpo, e um
outro para a preparação vocal, sem que um e outro se inter-relacionem como entidade
única que de fato são.
No entanto, canto é corpo em movimento, como indica revisão de literatura
realizada sobre canto e Educação Somática (SOUSA, 2018). Pensar aprendizagem e
preparação vocal do cantor coralista seria, então, pensar em um trabalho a partir e
através do corpo entendido como unidade. Para um procedimento de preparação do
coralista não voltado exclusivamente para os órgãos do corpo diretamente ligados à
emissão vocal, mas que entendesse a voz como corpo e o canto como movimento,
escolhi percorrer o caminho da Educação Somática.
O termo Somatics foi proposto pela primeira vez por Thomas Hanna em 1976
para numa tentativa de descrever unificar abordagens práticas desenvolvidas por
diferentes terapeutas e educadores que integravam corpo e mente.
Somática é o campo que estuda o soma: a saber, o corpo como percebido de dentro
pela percepção de primeira pessoa. Quando um ser humano é observado de fora –
isto é, do ponto de vista de uma terceira pessoa – o fenômeno de um corpo humano
é percebido. Mas, quando esse mesmo ser humano é observado do ponto de vista
da própria pessoa, a partir de seus sentidos proprioceptivos, um fenômeno
categoricamente diferente é percebido: o soma humano2 (HANNA, 1986, s/p).

Neste artigo adoto a acepção de Educação Somática proposta por Fortin (1999,
p. 40): conjunto de práticas corporais alternativas que propõem uma visão do corpo na
qual as estruturas orgânicas nunca estão separadas de suas histórias pulsional,
imaginária e simbólica. Embora múltiplas e diversas, todas as práticas somáticas
consideram o corpo como uma unidade nos aspectos físico, emocional e cognitivo, a
partir de um enfoque na experiência pessoal do indivíduo que se baseia numa
compreensão do todo. Além disso, têm em comum a ideia de um corpo único e
indivisível, sem as tradicionais fragmentações a ele impostas; teorias do movimento
embasadas em conhecimentos de caráter científico; e prática alicerçada na ideia de
que a mudança das estruturas corporais e psicomotoras aconteceria pela consciência
de si.
Retornando à discussão acerca da necessidade de se entender o canto como
corpo em movimento compreendo, a partir do caminho aberto pelos trabalhos citados,
que vivenciar corpo/movimento/voz de maneira integrada, como opera a Educação

2 No original: Somatics is the field which studies the soma: namely, the body as perceived from within by first-person
perception. When a human being is observed from the outside – i.e., from a third-person viewpoint – the phenomenon of
a human body is perceived. But, when this same human being is observed from the first-person viewpoint of his own
proprioceptive senses, a categorically different phenomenon is perceived: the human soma (grifo do autor).
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Somática, pode favorecer a aprendizagem do canto. No entanto, de que maneira fazêlo?
Construir uma proposta de preparação vocal nestes termos é o que me proponho
na pesquisa de que este artigo é parte, apoiando-me no pensamento e procedimentos
da Educação Somática e me dirigindo ao cantor coralista. Uma proposta que entenda
a voz como corpo e o canto como corpo em movimento, abrindo, assim, um espaço
único de preparação. Que se proponha a olhar para aspectos técnico-vocais
importantes no aprendizado do canto como aspectos corporais. Que, enfim, pense no
cantor coralista em formação como uma pessoa em formação, que constrói seu
caminho em direção ao canto em conjunto com o reconhecimento do seu corpo e de
suas possiblidades expressivas.

Propostas somáticas
Dentro do contexto delineado pelas discussões acerca da Educação Somática e
preparação vocal de cantores, quatro práticas somáticas constituem a base para a
criação e estruturação da proposta que aqui apresento: a Antiginástica de Thérèse
Bertherat, o Método GDS de Cadeias Musculares e Articulares, o Método Bertazzo e a
Técnica de Alexander. Considero que estas práticas seguem uma linhagem, termo
proposto por Bolsanello (2016) para designar séries de gerações de criadores de
práticas somáticas que compartilham de visões semelhantes ou complementares de
trabalho corporal. Apresento agora cada uma destas práticas e o que em seus
princípios e procedimentos integra a proposta de preparação vocal que aqui
desenvolvo.
Para Thérèse Bertherat nosso corpo é inteligente, merecendo mais que uma
domesticação forçada e um adestramento sistemático (BERTHERAT; BERNSTEIN,
1984) 3. Sua Antiginástica usa movimentos sutis, precisos e rigorosos, que respeitam a
integridade da estrutura corporal e as leis mecânicas do corpo descobertas por
Françoise Mézières 4, que afirmava serem todas as deformações posturais advindas do
encolhimento da musculatura posterior. O caminho proposto pela Antiginástica para a
consciência corporal parece ser apropriado na busca do corpo para o cantor coralista.
Em princípio, todo o trabalho (apesar de coletivo) deve ser realizado em contexto de
experimentação individual: não é possível determinar posições ou posturas fixas e

3 Os dois primeiros livros sobre a Antiginástica foram escritos por Bertherat em colaboração com a jornalista Carol
Bernstein.
4 Fisioterapeuta francesa criadora do conceito de cadeias musculares.
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preestabelecidas. Além disso, a atenção está na experiência sensorial, não em
percepções visuais; as indicações de movimentos são realizadas verbalmente para
evitar imitações: o praticante descobre o próprio corpo. Um cantor também deve
descobrir seu próprio canto – é importante que suas escolhas partam do experimentar,
ainda que realizadas em contexto coletivo.
Outro princípio relevante da Antiginástica é o de romper com automatismos e
repetições mecânicas que nada acrescentam à descoberta; tomar consciência do corpo
é mais importante que “acertar” (BERTHERAT; BERNSTEIN, 1984). Assim, não há
benefício em tentar desesperadamente acertar os movimentos – o importante é ouvir
as histórias que o corpo conta, tomar consciência, reconhecê-lo. Observar a própria
velocidade, o ritmo, e descobrir com o erro o que o corpo ainda não pode fazer. Da
mesma maneira, é necessário que o artista em investigação do próprio canto possa
ouvir a voz que o corpo canta e entender a partir desse corpo o que lhe é mais
adequado para a ação de cantar.
Além da Antiginástica, outras práticas somáticas mostraram-se igualmente
importantes na construção desta proposta. A proposta de reeducação do movimento
criada pelo brasileiro Ivaldo Bertazzo, terapeuta corporal, coreógrafo, professor e
pesquisador, pode ser vista como resultante de três processos de aprendizado: as
teorias desenvolvidas por Suzanne Piret e Marie-Madeleine Béziers, o trabalho de
GodelieveDenys-Struyf e a pesquisa de danças orientais. Seu método trabalha no
sentido de preservar a estrutura motora humana, respeitando o que é comum a todos
os corpos e, ao mesmo tempo, o que é individual, por meio da noção de globalidade
do movimento e do estímulo à experiência espacial. Aqui encontro uma perspectiva
pertinente ao desenvolvimento da proposta que é meu objetivo; afinal, pensar em
preparação vocal para um coral implica pensar em corpos diferentes que partem de
uma estrutura comum, e em vozes diferentes que se equilibram para uma sonoridade
equalizada, na qual se ouça o som do grupo.
O Método Bertazzo tenciona proporcionar ao indivíduo uma noção de seu corpo
estruturado no espaço, uma vez que, para o autor, instituir uma ordem postural ao
esqueleto permite que o músculo encontre seu estado de equilíbrio (BERTAZZO,
2018a, p. 24). Essa é mais uma ideia que acredito ser valiosa para o trabalho com
canto coral. A construção desse equilíbrio é assegurada por um jogo de tensões e
forças transmitidas na estrutura corporal mesmo quando em repouso. O tônus muscular
é uma atitude global que proporciona postura e sustentação – a consciência global do
corpo vem da gradação do tônus, da emissão da voz e da respiração (BERTAZZO,
2018a, p. 41). Para construir o tônus apropriado para a manutenção do equilíbrio, se
oferece ao praticante (a partir de experiências de movimento e trabalho com objetos)
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a noção de sua própria geometria corporal. Além disso, a respiração é pensada no
método como uma possibilidade de ampliação dos espaços internos para a construção
de uma postura equilibrada. Assim, tanto a respiração como o som gerado por essa
respiração, partiriam de um corpo em equilíbrio que na verdade ajudaram a estruturar
– uma voz que constrói e é construída por esse corpo, atuando ainda na interação
desse corpo com o espaço.
Além dessas, descobrir a Técnica Alexander também tem um papel relevante na
proposta que aqui apresento. É possível entender a Técnica como um processo de
reeducação psicofísica e desenvolvimento do controle da reação humana que objetiva
restaurar

o

equilíbrio

e

a

coordenação

neuromuscular,

eliminando

respostas

automáticas e descoordenadas aos estímulos cotidianos. Observando o próprio corpo
ao declamar, Alexander percebeu padrões em seu comportamento corporal que
envolviam o posicionamento da cabeça, pescoço, laringe, pregas vocais e órgãos da
respiração e que resultavam em um quadro de tensão muscular excessiva em todo o
seu organismo, entendendo ser este padrão a causa de seu problema de rouquidão
persistente (ALEXANDER, 2010). A observação deste padrão de tensão constituiu um
importante fator para a descoberta do que viria a ser a base de seu método 5: a relação
cabeça-pescoço-costas. A essa relação chamou de “controle primordial”, primeiro de
sete princípios que norteiam a prática somática que leva seu nome: controle primordial,
unidade psicofísica, uso e funcionamento, reconhecimento de hábito, apreciação
sensorial, inibição e direção consciente.
Na Técnica de Alexander não há indicação específica sobre postura ou
respiração corretas, mas sim a ideia de que uma boa coordenação entre as partes do
corpo pode tornar obsoletos hábitos de tensão excessiva ao respirar. O corpo funciona
como uma unidade psicofísica que tem seu funcionamento regido pela relação da
cabeça com o pescoço, o que influencia as atividades que realizamos. Para mudar
padrões de comportamento não eficientes é necessário descobrir esses padrões, inibilos e direcionar o pensamento para uma reposta mais satisfatória. No caso do cantor
coralista, tornar-se consciente dos padrões habituais de movimento pode ajudar a
reconhecer a origem de problemas vocais, que em geral se refletem em tensões
desnecessárias na ação vocal. Entender que o instrumento do cantor é o corpo por
inteiro, não apenas o mecanismo vocal, é um ponto chave do trabalho que aqui
apresento, e da prática desenvolvida por Alexander. Além disso, a noção de controle
primordial elaborada pelo autor, diz respeito diretamente à produção de som: o

5 Embora a prática somática criada por F. M. Alexander seja conhecida por “técnica”, os profissionais que a conduzem
costumam considerá-la um método por sua essência.
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equilíbrio da cabeça sobre a coluna afeta a qualidade do som produzido. Deixar a
cabeça se equilibrar livremente, liberando músculos que costumam estar contraídos
sem necessidade, dá liberdade às estruturas diretamente envolvidas na produção vocal
e possibilita que os músculos respiratórios e de apoio do tronco trabalhem sem esforço
desnecessário.

Preparando o corpo para cantar
A elaboração desta proposta de preparação vocal teve como principais
referenciais os trabalhos de Thérèse Bertherat, Ivaldo Bertazzo e F. M. Alexander,
apresentados na seção anterior.
Para organizar e estruturar a proposta de preparação vocal elaborada para o
trabalho com a primeira oficina, guiei-me pela estrutura sugerida por Bertherat para a
Antiginástica – um caminho que seguisse em direção a um objetivo pré-definido (um
movimento central, no caso da Antiginástica, ou uma sonoridade vocal, no caso deste
trabalho). Propus alguns termos que me ajudaram a organizar a proposta. Embora
algumas práticas somáticas utilizem o termo exercícios, todas desaprovam sua
utilização corriqueira, qual seja a de uma atividade que é realizada de modo repetitivo
e sem consciência ou presença naquilo que se está executando. Pensando nisso,
sugeri o termo movimentos, para deixar mais clara a diferença entre o que eu estava
propondo e a ideia deste exercício não consciente 6. Ao conjunto de movimentos
orientados ao redor de determinada região do corpo, chamei componentes; e ao
conjunto de componentes sugeridos em cada encontro para um objetivo, sequências.
Em cada sequência trabalhei, com eventuais variações, o seguinte conjunto de
componentes:
1. POSTURA: reconhecimento da posição neutra e equilibrada; consciência
da postura;
2. COSTAS

(PESCOÇO):

posicionamento

da

coluna,

relaxamento

de

ombros, nuca e pescoço;
3. BOCA: liberação da musculatura para facilitar a abertura da boca ou
movimentação da língua;
4. PÉS: equilíbrio do eixo, liberação do quadril, apoio do pé no chão;

6 Com a mesma intenção Bertherat chama, aos movimentos que sugere ao final de seu primeiro livro, preliminares, para
os quais o mais importante é a consciência, e não a ânsia em acertar, a quantidade de repetições ou a necessidade de
realizar todos os movimentos sugeridos, um após o outro (BERTHERAT; BERNSTEIN, 1984).
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5. SOPRO: liberação e consciência respiratória;
6. SOM: propostas de vocalização que envolvessem movimentos com foco
em um aspecto do canto: posicionamento laríngeo, afinação, registros
vocais, etc.
A princípio esses componentes estavam divididos em três grupos, corpo, ar e
som, similar à tradicional divisão da preparação vocal de corais em relaxamento,
respiração e vocalização. No decorrer dos encontros os componentes foram se
consolidando em processos por si, inclusive apresentando variações em benefício do
caminho construído (por exemplo, unindo os componentes BOCA e SOPRO, PÉS e
SOPRO ou BOCA e PESCOÇO). Não se trata de estruturas separadas, mas de um
caminho em direção a um objetivo (como exemplo, movimentar a língua tem ação direta
na liberação do pescoço). Os componentes podiam ainda se repetir dentro da
sequência. Os movimentos em geral iniciavam no solo, motivo pelo qual o componente
PÉS estava sempre antes de SOPRO.
Alguns princípios guiaram a construção e execução das sequências. A ideia de
movimentos e não exercícios quer realmente diferenciar a realização mecânica e
repetitivamente do movimento que permite ao corpo pensar, ajustar-se e conhecer-se
para executá-lo. Não se trata de controle, mas liberação e consciência; não o
movimento em si, mas a maneira como é realizado.
O trabalho de respiração não dizia respeito a controle, e sim liberação. Para a
Educação Somática não é possível “ensinar” a respirar; deve-se sim liberar o corpo
para que este encontre a melhor maneira de respirar de acordo com a situação
vivenciada. Assim, notas agudas, frases longas ou trechos em staccato, ou posturas
diversas

(em

pé,

sentado,

deslocamentos)

exigiriam

processos

respiratórios

diferentes. O suporte respiratório para cada uma destas situações acontece
naturalmente, desde que seja permitido ao corpo escolher como respirar.
Por fim, foi necessário entender que cada movimento deveria ser realizado em
contexto de experienciação. Embora as sequências tenham sido criadas com um
objetivo específico, não é possível afirmar que o ponto de chegada seja o mesmo para
todos. Cada corpo é único, o que implica entender que os movimentos são
experienciados de maneira diferente, e os resultados alcançados (inclusive sua
existência ou não) também são únicos para cada corpo.
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Procedimentos metodológicos
A proposta foi executada junto à Oficina Vocal do Coral UNIFESP de abril a
junho de 2018 com o objetivo de experienciá-la 7. Projeto didático da Universidade
Federal de São Paulo, a Oficina Vocal consiste num grupo coral de três meses de
duração, um encontro de uma hora e meia por semana, para pessoas com pouca ou
nenhuma experiência em canto. Nesses encontros são abordados aspectos de técnica
vocal, percepção musical e prática de repertório buscando o aprendizado teórico da
música por meio da prática do canto coral 8. Escolhi esse espaço por ser um ambiente
ao qual os participantes se dirigem com o intuito de “aprender”. Além disso, não há
qualquer tipo de seleção para a participação na Oficina, e o público habitual é formado
por pessoas sem experiência em música ou canto. A oficina teve um total de nove
encontros de uma hora e 30 minutos, realizados entre abril e junho de 2018.
Para entender os processos vivenciados nos encontros e conhecer a experiência
dos participantes foi realizado um encontro de grupo focal para, mediante discussão e
interação, obter compreensões mais aprofundadas sobre a experiência.
A pesquisa com grupos focais tem por objetivo captar, a partir das trocas realizadas
no grupo, conceitos, sentimentos, atitudes, crenças, experiências e reações, de um
modo que não seria possível com outros métodos (...) O grupo focal permite fazer
emergir uma multiplicidade de pontos de vista e processos emocionais, pelo próprio
contexto de interação criado, permitindo a captação de significados que, com outros
meios, poderiam ser difíceis de se manifestar (GATTI, 2005, p. 9).

O grupo focal teve duração de uma hora e meia, contou com oito participantes
e foi realizado após encerrada a Oficina. O diálogo foi guiado por uma lista de tópicos
e registrado em áudio e vídeo. Também realizei entrevista individual com o regente
responsável pela primeira oficina, em 3 de julho de 2018, com a finalidade de conhecer
suas ideias a respeito da intervenção proposta e sua relação com a sonoridade de seu
grupo. Os dados coletados foram organizados e analisados a partir da pergunta inicial
de pesquisa; apresento a seguir os resultados.

Descobertas do processo
Trago aqui percepções dos participantes sobre a oficina a partir de suas falas,
bem como a implicação dessas percepções para o regente e para mim mesma. A

7 Essa pesquisa foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa da UNESP.
8 De acordo com a página do projeto: http://www.coral.sites.unifesp.br/site/index.php/2016-08-09-13-24-29. Acesso em 5
jul. 2018.
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primeira que aqui destaco diz respeito ao relaxamento: em todas as falas há relatos
dos envolvidos sobre o relaxamento corporal proporcionado pelo trabalho. “O
relaxamento é grande”, “relaxa mesmo, até dei uma cochilada nuns exercícios”, ou “é
um negócio que relaxa muito” (Grupo Focal, p. 3-4) foram algumas colocações
encontradas. É importante ressaltar que a ideia da proposta não é o relaxamento
corporal, e sim a consciência deste corpo que gera o canto, como explicitado em
algumas das falas: “porque eu sentia isso, que dava uma outra consciência corporal,
e me dava um relaxamento mesmo (Grupo Focal, p. 3); “acho que a palavra talvez não
seja muito ‘relaxamento’. Consciência, sabe? Consciência da sua potência de voz, dos
tons que você tá alcançando ou não, enfim... fez uma diferença absurda” (Grupo Focal,
p. 6). Observo neste último relato que a cantora conseguiu compreender a visão
proposta, mais voltada para a experienciação do que para a “execução correta”. Na
verdade, o desenvolvimento dessa consciência é o ponto chave do trabalho: como cada
corpo é diferente, a “maneira correta” também é diferente para cada um.
É provável que o relaxamento, tradicionalmente designado como trabalho
corporal dentro da preparação vocal de corais, tenha influenciado a percepção da
proposta. Bertherat (1982) salienta que os movimentos de Antiginástica nada têm de
relaxamento, não sendo este, inclusive, o objetivo da prática. Também para Bertazzo
(2018), o mais importante no trabalho de reorganização do corpo é a aquisição do
tônus muscular, pois este é uma atitude global que proporciona postura, sustentação
e consciência do corpo. É possível também que os participantes tenham percebido
menos tensões corporais desnecessárias a partir de uma maior consciência gerada
pela prática (a palavra consciência também aparece bastante durante o grupo focal,
como já visto). Para Alexander (2010), reestabelecer o equilíbrio entre cabeça e coluna
leva a um tônus muscular ajustado para o suporte do corpo e o movimento. Esse
equilíbrio proporciona respiração e circulação mais livres o que dá condições de
execução das atividades diárias com maior eficiência e liberdade.
Alguns relatos deixam claro o entendimento dos objetivos do trabalho pelos
participantes: “os exercícios de aquecimento que você propunha sempre nas práticas,
pra mim era sempre uma coisa assim, vamos colocar o nosso corpo aqui, agora, para
depois a voz sair, entendeu?” (Grupo Focal, p. 2).
(...) acho que o fato da gente aquecer pensando no corpo todo e eu sentir esse...
me sentir aquecida, independente da gente fazer muito exercício de “sssss”,
“brrrrru”, whatever, eu acho que isso é legal (...) muitas vezes, mesmo quando eu
fazia esse aquecimento vocal você fica muito mais durinha no resto do corpo, tensa
pra cantar (Grupo Focal, p. 20).

Foi também possível observar, na percepção do regente, diferenças na
sonoridade do grupo, por ele associadas ao trabalho de preparação desenvolvido. Em
entrevista realizada após a conclusão da Oficina: “E vocalmente também, achei que
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eles... eles melhoraram... assim, como grupo, achei que eles melhoraram bem”
(Regente); e na minha própria percepção, nos diários de campo da primeira oficina:
“Ao ouvir o registro em áudio do encontro percebi que as vozes, além de bem mais
afinadas, também estão mais uniformes, e o som do grupo está mais timbrado” (Diários,
Encontro 9, p. 45). Para os participantes essa percepção não pareceu tão presente, a
não ser em algumas falas sobre pontos específicos do trabalho: “Achei isso muito legal
essa coisa do aquecer a língua... pra você ter a consciência daquilo, de como o seu
corpo pode te ajudar nessa projeção de voz” (Grupo Focal, p. 2); “A gente não presta
atenção em algumas partes do nosso corpo, tipo... a bochecha...” (Grupo Focal, p. 3).
O aspecto vocal no qual observei maior percepção, por parte dos envolvidos, de
diferença em suas vozes após a oficina foi a respiração: “hoje eu tenho mais... eu
consigo sustentar mais a voz, ficar mais numa nota, mais tempo numa nota, mais
fôlego. Isso eu não tinha antes” (Grupo Focal, p. 20); “o tanto que deu tempo de segurar
mais a voz, segurar mais o ar, a respiração... então foi muito bacana” (Grupo Focal, p.
4). Os relatos mostraram, além disso, a percepção de que a consciência foi o ponto
chave da mudança na respiração, como vemos no relato a seguir:
É, mas eu acho que é por conta mais da consciência de respiração, porque a gente
respira muito aqui, né? (a participante coloca a mão no peito e faz uma respiração
curta, rápida e superficial, com elevação do peito e dos ombros) e isso pra quem
tem asma, é muito ruim. Quando a gente para pra pensar na respiração e adota isso
no dia a dia, aí... legal demais” (Grupo Focal, p. 5).

Essa percepção encontra eco em minhas anotações nos diários, realizadas nos
últimos encontros da Oficina:
Percebi que a sonoridade conquistada naquele dia ainda estava presente hoje, mas
que a respiração estava com certeza muito mais segura – inclusive, mais segura do
que a sonoridade. Isso ficou ainda mais claro quando o regente ensinou uma outra
música, com frases mais longas e que precisava de mais segurança respiratória
para ser executada (Diários, Encontro 9, p. 40).

A maior parte das dificuldades relatadas pelos participantes disse respeito à
execução dos movimentos: “não é muito fácil pisar naquelas bolinhas” (Grupo Focal,
p. 10). Algumas falas explicitam o hábito de enxergar os movimentos como algo que
precisa “ser realizado corretamente”, o que vai de encontro à ideia de movimento para
a Educação Somática como um todo.
(...) acho que a minha maior dificuldade é não fazer às vezes com tanta força. Sabe?
Um movimento pequeno... não precisa ser um círculo gigante... eu só acho que só
vai funcionar se eu fizer um círculo gigante, se eu apertar aqui com uma força
(Grupo Focal, p. 21).

Há vários relatos de descobertas relacionadas à percepção e consciência do
corpo, associados ao trabalho desenvolvido na oficina: “todas as vezes que eu
participei, não consegui participar de todas, mas sempre que eu participei, pra mim era
muito evidente que quando a gente começava... a gente ia tendo uma consciência
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muito maior do corpo, inteiro, né?” (Grupo Focal, p. 2-3). O regente do grupo também
aponta para uma percepção da consciência na ação de cantar trazida pelo trabalho
corporal:
(...) um exercício de percepção, um jogo, alguma coisa lúdica, muitas vezes, o cara
é obrigado a trazer a atenção dele pro trabalho. O que, muitas vezes um
aquecimento tradicional não traz, é como o cara botar o sapato e amarrar sem
perceber o que tá fazendo, ou escovar o dente. Então eu acho... que esse tipo de
aquecimento onde... tem algum tipo de jogo, (...) aquele tipo de coisa, dificilmente o
coro cai a afinação depois... porque, tem uma coisa que desperta a atenção, que
desperta uma coisa da percepção que não é uma coisa racional, simplesmente
(Regente).

Como já discutido, a ideia de consciência corporal como impulsionadora de
mudanças na organização e estrutura do corpo é uma visão que une diferentes práticas
somáticas, além de ser um dos objetivos da proposta que esta pesquisa se propõe a
criar – uma consciência ou presença que possibilite transformações, mudanças na voz
e no canto dos participantes. Os relatos mostram um entendimento dessa importância
que, para além desses objetivos vocais, estende-se para o cotidiano.
(...) porque a gente não tem mais consciência do que que o corpo tá falando para a
gente. Então na hora que a gente, você, se propõe, a fazer uma atividade... mínima
que seja... que tá te incomodando, opa, existe um corpo aqui, né, que carrega tudo
isso, a mente... né, a emoção... então, é o corpo que fala (Grupo Focal, p. 16).

A fala que segue, de uma das participantes a respeito de uma possível mudança
na voz ou no canto a partir do trabalho com a oficina, me trouxe uma importante
questão a respeito da construção da proposta de preparação.
Eu não consegui fazer algo que eu acho que você gostaria que eu tivesse feito, que
era a percepção da alteração na minha voz, assim, como é que eu canto antes e
depois... a gente não fez, de qualquer forma, essa comparação, né? O que seria,
por exemplo, colocar a voz antes do... de um exercício daqueles, daquelas
possibilidades que você colocava, e depois. Então eu não sei fazer essa
comparação. Mas sem dúvida nenhuma o corpo era completamente diferente antes
e depois. Mas muuuuito diferente” (Grupo Focal, p. 3).

A mesma participante, em outro momento do grupo focal, diz que gostaria de ter
observado com mais atenção seu corpo e sua voz no início da oficina, para poder
comparar com mais clareza suas percepções antes e depois do processo. “Você podia
na próxima orientar: olha, observe isso, isso, isso... observe, né? Não é uma indução.
Mas... é verdade, poderia ter observado (Grupo focal, p. 8). Essas falas me trouxeram
a ideia de que talvez fosse necessário um convite à atenção de cada participante em
sua voz antes e depois da prática proposta, a exemplo do que já era realizado com o
corpo – um convite à percepção de possíveis diferenças sonoras e de emissão antes
e depois da realização de cada movimento.
Também uma fala do regente me levou a pensar em mudanças na proposta.
Falando de sua percepção a respeito da disponibilidade dos participantes para o
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trabalho de preparação desenvolvido, ele destaca dois momentos muito evidentes da
oficina:
(...) a hora que você terminava, e eu pegava o grupo, primeiro eu sentia que eles
entendiam bem que tinha terminado uma atividade e começado outra, não senti
nenhum problema de... puxa, tô... ah, queria ter continuado lá, não, acho que eles...
se dedicavam a, ao seu trabalho, e quando a gente entrava, eu entrava fazendo
alguma outra coisa acho que eles... entendiam que, ok, uma parte terminou e outra
parte começou (Regente).

Embora aqui o regente se refira a essa separação clara entre o momento de
preparação e o momento de ensaio como um aspecto positivo, entendi que não seria
interessante para a proposta que estes momentos estivessem desconectados. Além
disso, como a Oficina foi realizada em conjunto com o regente, contava com momentos
conduzidos por este que nem sempre estavam em consonância com a preparação
desenvolvida.

Considerações finais
A pesquisa que gerou este trabalho teve início em duas ideias surgidas da
observação de meu trabalho como regente de corais: a influência do trabalho de corpo
sobre as vozes dos coralistas em relação à energia, sonoridade e facilidade em cantar;
e a frequente separação nos ensaios para as preparações vocal e corporal. Descobrir
uma preparação que pensasse uma voz que partisse do corpo me levou à Educação
Somática.
Como se observa nas falas, para a maioria dos cantores o corpo lhes parece ser
desconhecido. Um dos mais importantes resultados do trabalho somático é o
reencontro com o corpo, e com ele a voz e tudo mais que o pertence. No processo de
redescoberta do corpo, o cantor aprende: a utilizar o aparelho fonador, se posicionar
no espaço, lidar com outros corpos que partilham da mesma experiência. O processo
de aprendizagem é recheado de descobertas, individuais e coletivas, de cantores com
seus corpos e com outros corpos, de sua relação com o espaço a partir do movimento.
É importante que o artista em investigação do próprio canto possa ouvir a voz que o
corpo canta; entender a partir do próprio corpo o que é mais adequado para a ação de
cantar.
Como a Oficina foi realizada em conjunto com o regente do grupo, contando com
momentos conduzidos por este (nem sempre em consonância com a preparação
desenvolvida), é possível que os resultados alcançados não reflitam necessariamente
ou exclusivamente aqueles diretamente relacionados com a proposta sugerida. Assim,
observo ser necessário, a partir destas percepções, reestruturar a proposta com
algumas mudanças. A primeira é incluir, na proposta, momentos de atenção
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direcionada ao próprio corpo em relação ao ato de cantar, um no início do encontro e
outro após a preparação vocal.
Uma outra mudança vem da percepção da desconexão entre o trabalho de
preparação vocal e o ensaio do grupo. Fragmentar o processo em dois momentos tão
evidentemente diferentes e separados vai de encontro à ideia da preparação do cantor
coralista como um caminho contínuo e orgânico de aprendizado. Assim, penso ser
importante pensar na proposta como um caminho no qual os participantes possam
vivenciar várias possibilidades de expressão e sonoridade vocal; no qual a preparação
se conectasse com o trabalho de repertório. Concebê-la como uma estrutura maior,
não apenas organizada dentro de cada encontro, mas para além disso, como um
caminho processual do primeiro ao último encontro.
Com base nessas considerações, o passo seguinte da pesquisa é, então, recriar
a proposta como um trabalho que não se limite ao aquecimento vocal para um ensaio
posterior, mas que se configure como caminho fluido de preparação e aprendizado por
inteiro.
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– ARTIGOS –

O DISCURSO VERBAL DO PROFESSOR EM UM AMBIENTE
NATURAL DE ENSINO DE INSTRUMENTO MUSICAL
Ricieri Carlini Zorzal1
Resumo: Este artigo descreve uma pesquisa em andamento cujo principal objetivo é propor
uma sistematização do discurso verbal do professor de instrumento musical em um
ambiente natural de master class de violão. A metodologia adotada considera um acervo
de master classes mantido pelo coordenador desta pesquisa e envolve transcrições,
categorizações e análises de variáveis científicas predeterminadas (e.g. conteúdo musical
trabalhado pelo professor, gênero e nível de performance do estudante, etc.) em uma
abordagem nos moldes de um estudo multicasos de caráter quali-quantitativo. Por esse
motivo, técnicas estatísticas (e.g. ANOVA, teste U de Mann-Whitney e teste Qui-quadrado)
e softwares de análise tais como SPSS e NVivo estão sendo empregados, uma vez que o
trabalho encontra-se na fase de análise dos dados. Resultados iniciais indicam que
algumas variáveis (e.g. nível de performance do estudante) podem ter algum efeito no
discurso verbal do professor.
Palavras-chave: master class, comunicação verbal, ensino de instrumento musical.

Resumen: Este artículo describe una investigación en desarrollo que tiene como principal
objetivo proponer una sistematización del discurso verbal del maestro de instrumento
musical en un ambiente natural de masterclass de guitarra. La metodología utilizada
considera un acervo de masterclasses mantenido por el coordinador de esta investigación
e involucra transcripciones, categorizaciones y análisis de variables científicas
predeterminadas (e.g. contenido musical trabajado por el profesor, género y nivel de
interpretación del estudiante, etc.) en un abordaje enmarcado en el modelo de estudios
multicasos de carácter cuali-cuantitativo. Por lo tanto, las técnicas estadísticas (ANOVA,
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prueba U de Mann-Whitney y prueba Chi-Cuadrado, por ejemplo) y programas informáticos
de análisis de datos tales como SPSS y NVivo se están empleando, ya que el trabajo se
encuentra en la etapa de análisis de los análisis de datos. Resultados iniciales indican que
algunas variables (e.g. nivel de performance del estudiante) pueden tener algún efecto en
el discurso verbal del profesor.
Palabras clave: masterclass, comunicación verbal, enseñanza de instrumentos musicales.

Abstract: This paper describes an ongoing research which its main goal is to propose a
systematization of the teacher verbal communication in a real environment of musical
instrument teaching, more precisely in a guitar master class context. The adopted
methodology considers a collection of master classes maintained by the coordinator of this
research and involves transcriptions, categorizations, and analyses of predetermined
scientific variables (e.g. musical topic presented by the teacher, student's gender and
performance level, etc.) in a multivariate qualitative-quantitative study. Therefore, as this
research is currently on the stage of data analysis, statistical techniques (e.g. ANOVA,
Mann-Whitney U test and Chi-square test) are being used as well as analysis software such
as SPSS and NVivo. Initial results indicate that some variables (e.g. student performance
level) may have some effect on the teacher's verbal communication.
Keywords: master class, verbal communication, musical instrument teaching.

Estratégias para o ensino de instrumento musical: breve background teórico.
Após uma longa e romantizada relação entre mestre-aprendiz no ambiente de
ensino de instrumento musical (HARNONCOURT, 1988), relação essa que dificilmente
transcendia às estratégias empíricas e à estagnação do senso-comum (PERSSON,
1996), a pedagogia da performance musical tem experimentado um exponencial
crescimento como área de estudo acadêmico. Dessa forma, o ambiente de ensino
tutorial passou a ser observado criticamente por pesquisadores de diversas áreas do
conhecimento (GAUNT, 2008; KURKUL, 2007; NERLAND, 2007; PRESLAND, 2005;
PURSER, 2005), e as diversas estratégias de ensino que nutrem essa relação
professor-aluno têm sido objeto de sistematização teórica.
Nesse profícuo diálogo científico, tem havido considerável acordo no sentido de
que o sucesso no ambiente de ensino de instrumento musical depende, em grande
medida, do uso conjunto das diversas estratégias de ensino empregadas pelos
professores, sejam essas estratégias verbais ou não verbais. Nesse sentido, Woody
(2006) encontrou que modelagem aural, instrução verbal de propriedades musicais
concretas e instrução verbal com o uso de imagens e metáforas são abordagens
complementares de ensino para a obtenção de expressividade na performance musical,
cada uma com seus pontos fortes e pontos fracos. Sheldon (2004) reforça que a
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terminologia musical concreta e a linguagem figurada são estratégias verbais que se
complementam no ensino da expressividade musical. Outros estudos apontam na
direção que, quando o professor sente alguma dificuldade em verbalizar sobre seus
conhecimentos musicais, eles frequentemente recorrem à modelagem aural e à
imitação (EBIE, 2004; JUSLIN; PERSSON, 2002). Essa complementaridade encontra
ressonância em estudos da neurociência da música, que afirmam que diferentes formas
de treinamento ativam diferentes partes do cérebro (ALTENMÜLLER; GRUHN, 2002).
Uma atenta revisão da literatura pertinente ao assunto mostra que, além da
modelagem

aural

e

da

imitação

(algumas

vezes

também

entendidas

como

demonstração vocal, demonstração instrumental e audição de gravações), as
estratégias não verbais também podem assumir a forma de contato físico (ZORZAL;
LORENZO, 2017), comportamentos gestuais, expressões faciais e relação de
proximidade (KURKUL, 2007; SIMONES et al., 2015; ZUHKOV, 2012), contato visual
(WILLIAMON; DAVIDSON, 2002), feedback audiovisual (LINDSTRÖM et al., 2003),
marcações na partitura, ou mesmo o silêncio (YARBROUGH, 1995).
Da mesma forma, as estratégias verbais podem ser classificadas em três
diferentes formatos: 1) instrução verbal com uso de termos de propriedades musicais
concretas; 2) instrução verbal com o uso de imagens e metáforas; e 3) instrução verbal
denotativa. A instrução verbal com uso de termos de propriedades musicais concretas
pode ser entendida como uma estratégia que utiliza a terminologia técnica da música
para o ensino da performance. Sob a égide dessa estratégia, o professor buscará um
vocabulário apoiado em conceitos técnicos-expressivos que ajudam o aluno a construir
um texto musical inteligível. Esse tipo de estratégia verbal orienta, por exemplo, o
manuseio consciente de recursos expressivos (pulso, tempo, andamento, timing,
acentuação, articulação, dinâmica, timbre, vibrato e sustentação do som), aspectos da
teoria musical (motivo musical, análise harmônica, análise fraseológica, entendimento
da textura musical) e recursos técnicos relacionados à mão esquerda (postura, saltos,
aberturas, digitação e execução de ornamentos e ligados), à mão direita (postura,
ângulo de ataque e digitação), à coordenação entre as mãos, ou à propostas para criar
etapas técnicas para a execução da obra (diminuição do andamento, desmembramento
técnico do dedilhado, etc.).
A instrução verbal com o uso de imagens e metáforas, que também pode ser
definida como o uso da linguagem figurada no ensino de instrumento musical, pode ser
entendida como uma estratégia que procura estabelecer diferentes níveis de relação
entre um novo estímulo e a experiência do estudante (SCHIPPERS, 2006). Tais
relações podem ser altamente subjetivas (e.g. pense no fluxo desta música como um
rio de águas calmas), situada entre a imaginação pura e o pensamento lógico (e.g.
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imagine um violinista executando essa frase), ou mesmo uma comparação direta e
pontual (e.g. sua mão deve atuar no formato de uma concha).
Por fim, a instrução verbal denotativa engloba o discurso verbal do professor
não incluído nas duas categorias anteriores (ZORZAL, 2014). Em geral, essa estratégia
lida com explanações sobre o contexto geográfico, social, político e/ou cultural no qual
a obra executada pelo aluno foi composta. Da mesma forma, informações biográficas
do compositor e/ou referências a outras edições ou interpretações da obra executada
pelo aluno, ou a outras obras musicais, teóricas ou literárias, com o objetivo de
oferecer algum tipo de suporte ao aluno, são dadas denotativamente.
A breve construção teórica exposta acima indica que um melhor entendimento
das estratégias utilizadas pelos professores em um ambiente natural de ensino de
instrumento musical pode trazer contribuições significativas para a pedagogia da
performance. Diante da complexidade com a qual se apresenta esse ambiente e do
cronograma definido para a realização desta pesquisa, este projeto delimitará apenas
as estratégias verbais como seu objeto de interesse. Com isso, espera-se iniciar um
processo de compreensão das interações verbais que ocorrem entre professor e aluno
na construção do conhecimento na performance musical.

Justificativa para o estudo das estratégias verbais de ensino de instrumento
musical.
Tem-se sugerido o aumento da consciência aural e do conhecimento dos
estudantes em relação à expressão emocional como uma meta crucial para a educação
musical (JUSLIN; TIMMERS, 2011). Além disso, aponta-se a expressão emocional
como um aspecto que merece especial atenção na relação entre professor e estudante
de instrumento (BONASTRE et al., 2017). Todavia, percebe-se que “real-world
investigations of instrumental teaching are still rare” (KARLSSON; JUSLIN, 2008, p.
310, oferecem duas pertinentes razões para isso) e, como consequência dessa
escassez, vê-se a profissão da educação musical pouco equipada com conhecimentos
que

expliquem

mais

precisamente

porque

alguns

estudantes

tornam-se

emocionalmente engajados em seu repertório, em contraste com outros que não
demonstram esse engajamento durante sua prática (WOODY; MCPHERSON, 2011).
A

partir

desse

cenário

de

aparentes

contradições,

pesquisadores

têm

apresentado robustas evidências comprovando que uma aula de instrumento musical
tem uma estrutura bem estabelecida, ou seja, a fala do professor é seguida pela
performance do aluno (ZORZAL et al., 2011). Diante de tais evidências, professores
de instrumento musical têm enfrentado um grande desafio. Por um lado, a literatura
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científica aponta que uma importante estratégia para o ensino da expressão musical é
a cuidadosa escolha e uso do vocabulário (TAIT, 1992), com a preocupação de se
adaptar a linguagem para termos expressivos à idade do estudante (BONASTRE et al.,
2017; TAN et al., 2010). Além disso, dentro desse vocabulário, há uma recomendação
expressa para o emprego de “‘emotion words’ and emotional analogies in order to focus
students’ attention on the expressive features of musical patterns” (ELLIOTT, 2005, p.
102).

Por

outro

lado,

professores

consideram

difícil

a

verbalização

sobre

expressividade musical de uma forma que seja completamente acessível ao estudante
(LINDSTRÖM et al., 2003). Talvez por esse motivo, há resultados empíricos que
revelam que palavras que dizem respeito aos aspectos expressivos da performance
(e.g., caráter, comunicação, emoção, expressão, interpretação, significado) ocorram
com certa raridade durante as aulas (KARLSSON; JUSLIN, 2008).
Pelo exposto, revela-se a necessidade de um estudo profundo e centrado em
um ambiente completamente natural acerca do discurso verbal empregado pelo
professor

para

o

ensino

da

performance

musical.

Esse

estudo,

validado

ecologicamente, pode lançar uma luz sobre o processo de construção teórica da
pedagogia da performance e pode, num futuro não muito distante, contribuir para a
formação de professores com uma mais sólida base pedagógica.

Objetivos
Geral 2: Sistematizar o discurso verbal do professor em um ambiente natural de
ensino da performance musical.
Específicos: 1) Identificar as diferentes estratégias verbais utilizadas pelos
professores em master classes de violão; 2) Buscar relações entre as diferentes
estratégias verbais utilizadas pelos professores com outras variáveis de interesse da
pesquisa (nível de performance do aluno, conteúdo musical trabalhado, etc.); e 3)
Propor uma estrutura teórico-conceitual para a pedagogia da performance musical.

Abordagem metodológica
A intenção de investigar o discurso verbal do professor e a necessidade de
estudo in natura do objeto de interesse trazem consigo indicações do desenho

2 O objetivo geral aqui apresentado diz respeito ao projeto como um todo. Todavia, este artigo está circunscrito ao
segundo objetivo específico acima elencado.
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metodológico da pesquisa em tela. O estudo de caso, que as especificidades deste
projeto também o colocam como pesquisa naturalística (COZBY, 2006), permite uma
imersão no tema proposto. Porém, ainda é necessário definir se trataremos de um
único caso ou se selecionaremos vários casos. A possibilidade de uma replicação,
tanto literal quanto teórica, em projetos de casos múltiplos é um benefício analítico
que torna essa opção a mais indicada. Estudos de casos múltiplos podem ser
chamados de estudos de casos coletivos (ROULSTON, 2006; STAKE, 2000). De uma
maneira geral, o estudo de caso coletivo oferecerá maior suporte às conclusões deste
trabalho, uma vez que representará uma variedade maior de assuntos abordados em
master classes.
No estudo de caso coletivo o pesquisador estuda conjuntamente alguns casos para
investigar um dado fenômeno, podendo ser visto como um estudo instrumental
estendido a vários casos. Os casos individuais que se incluem no conjunto estudado
podem ou não ser selecionados por manifestar alguma característica comum. Eles
são escolhidos porque se acredita que seu estudo permitirá melhor compreensão,
ou mesmo melhor teorização, sobre um conjunto ainda maior de casos (ALVESMAZZOTTI, 2006).

A quantidade de casos estudados chega em seu número ideal quando,
durante a análise dos dados, não surgirem mais informações que despertem
interesse para os propósitos da pesquisa (KOKOTSAKI, 2003). No escopo deste
trabalho, cada master class será entendida como um caso. A Tabela 1 apresenta,
resumidamente, as ferramentas de coleta e os procedimentos analíticos que têm
sido desenvolvidos ao longo deste trabalho. Tais ferramentas/procedimentos
têm sido aplicados em cada caso analisado.
Variável
científica

Forma de
coleta

Tratamento

Ferramentas
computaciona
is

Análise

Discurso
verbal do
professor

Observação não
participativa
com gravação
em áudio e
vídeo

Transcrição,
categorização e
quantificação
dos parâmetros
físicos do som
da voz

NVivo e Sound
Forge

Análise de
conteúdo e
análise das
nuances
vocais

Nível de
performance
do aluno

Avaliação por
juízes
independentes

Variável
intervalar
(níveis de 1 a
5)3

SPSS

Correlação
estatística com
as demais
variáveis do
estudo

3 Os cinco níveis de performance do estudante foram classificados da seguinte forma: nível 1 = iniciante; nível 2 =
intermediário-básico; nível 3 = intermediário; nível 4 = intermediário-avançado; nível 5 = avançado.
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Conteúdo
trabalhado

Avaliação por
juízes
independentes

Categorização
a partir da
literatura
pertinente

NVivo e SPSS

Análise de
conteúdo e
correlação
estatística com
as demais
variáveis do
estudo

Excertos
musicais
trabalhados
pelos
professores

Partituras

Edição musical

Finale

Análise do
conteúdo
musical
apontado pelos
professores

Tabela 1: procedimentos metodológicos para a coleta e análise dos dados (Fonte: autoria própria).

Para este artigo também foi necessário delimitar o discurso do professor
conforme as analogias emocionais e os termos descritores de emoções e/ou estados
afetivos que ele usava. A partir das master classes transcritas, todos os episódios onde
apareceram tais termos descritores foram identificados e categorizados como “emotion
words”. A identificação desses termos foi baseada em listas oferecidas por pesquisas
anteriores (LAUKKA, 2004; JUSLIN et al., 2008; SPITZER; COUTINHO, 2014;
ZENTNER et al., 2008). Após essa identificação, o discurso circunjacente a cada uma
das “emotion words” foi definido e categorizado sob o rótulo de “analogia emocional”.
Assim, cada analogia emocional foi medida em termos de percentual de sua duração
em relação à duração total da master class na qual essa analogia emocional foi
categorizada.

Resultados preliminares
Os primeiros resultados revelam que o discurso verbal do professor pode
diferir significativamente conforme o tipo de estratégia verbal adotada e o nível
de performance do estudante. Nesse sentido, há robustas evidências apontando
que a utilização de analogias emotionais 4 como estratégia de ensino da
expressividade diferiu significativamente entre estudantes do nível avançado
(nível 5) e estudantes do nível básico (nível 1). Ou seja, embora não haja
diferença estatisticamente significativa no percentual da aula em que o discurso
do professor tenha sido direcionado ao ensino da expressividade em relação aos

4 Tipo de estratégia verbal que emprega termos que expressam emoções e/ou estados afetivos. Em outras palavras,
analogias com o uso de emotion words, tais como definidas por ELLIOTT, (2005). O relatório final deste projeto prevê a
definição de todas as categorias de estratégias verbais identificadas.
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cinco níveis de performance, F(4, 34) = 1.53, p = .22, η2 = .17 (p < .05), o nível
5 diferiu significantemente do nível 1, F(4, 34) = 8.92, η2 = .54 p < .0001, em
relação ao emprego das analogias emocionais como estratégia verbal de ensino.
A Tabela 2 resume os dados coletados até o presente momento. Nessa
tabela, as emotion words usadas nas 35 master classes que compõem a amostra
deste estudo são apresentadas conforme os cinco níveis de performance dos
estudantes (ver segunda coluna). À primeira vista, percebe-se um aumento na
frequência do uso de emotion words em relação ao nível de performance (é
possível ver que nenhuma emotion word foi empregada em master classes de
estudantes do nível 1, apenas uma foi empregada em master classes de
estudantes do nível 2, enquanto quinze diferentes emotion words foram usadas
com estudantes do nível 5). Embora essa observação seja um forte indício do
comportamento verbal do professor em relação ao nível de performance do
estudante, ainda é necessário investigar as analogias emotionais mais
detalhadamente.
Para tanto, a terceira coluna da tabela traz os percentuais médios (M),
com seus respectivos desvios padrões (SD), para as categorizações das
analogias emocionais em cada um dos cinco níveis de performance. Esses
dados mostram que, embora todos os níveis apresentem um desvio padrão
relativamente elevado para essa variável, analogias emocionais tendem a
ocupar um percentual mais significativo do discurso do professor para
estudantes do nível mais avançado. A título de exemplo, o excerto abaixo,
extraído de uma das master classes deste projeto, traz uma analogia emocional
inserida em um contexto de ensino da expressividade musical que contextualiza
o uso de três emotion words usadas pelo professor (essas emotion words estão
destacadas em negrito). Nesse excerto, o professor busca uma forma verbal de
ensinar a expressão da obra Ponteio e Tocatina, da compositora brasileira Lina
Pires de Campos.
Depois você compara esse trecho com o trecho correspondente do início da peça,
você vai ver como ela faz só alteração cromática. Engraçado, ela rebaixa uma nota,
sobe a outra. Ela bota os bemóis no lugar errado. Errado não, ela faz de propósito,
obviamente, e a música dá a impressão que entrou em colapso. Ela fica
desconfortável. Porque lá no começo era só uma coisa melancólica e, de repente,
ela fica dolorida. Muito inteligente a maneira como ela faz isso. É a escola de
Guarnieri, né?
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Nível de
performan
ce

Emotion words

Analogias
emocionais M%
(SD%)

Nível 1

-

-

Nível 2

Afobado

0.64 (1.69)

Nível 3

Pálido, afetivo, maturação emocional,
contemplação, neurótico, raiva.

1.05 (2.13)

Nível 4

Febril, apaixonado, contemplativo, blasé,
inquieto, ímpeto.

0.61 (0.97)

Nível 5

Sinistro, desconfortável, dolorida, doce,
agressivo, cruel, imensurável, rigorosa,
gentil, indelicadeza, triste, melancólico,
nostálgico, emotivo, tenro.

2.32 (2.07)

Tabela 2. emotion words e analogias emotionais por nível de performance do estudante (Fonte:
autoria própria)

Uma possível explicação para esse resultado pode residir no fato que a
expressividade é um conceito amplo que é aplicado de forma bastante diferente nesses
dois níveis. Por um lado, pesquisas anteriores mostram que estudantes do nível básico
estão associados ao enfrentamento de certas dificuldades técnicas (e.g., postura –
ZORZAL; LORENZO, 2017), as quais parecem anular a experiência das emoções
musicais (VAN ZIJL; SLOBODA, 2010). Além disso, há indícios que performers menos
experientes ficam mais confusos em relação às mudanças na utilização dos aspectos
acústicos para a comunicação da emoção (JUSLIN; LAUKKA, 2000). Portanto, esses
resultados indicam que estudantes nas etapas iniciais do desenvolvimento das
habilidades da performance musical ainda não criaram relações coerentes entre
emoções e propriedades do som. Por esses motivos, para estudantes do nível básico,
o ensino da expressividade tem sido geralmente direcionado aos gestos mais óbvios
(BRENNER; STRAND, 2013) e tem feito pouco uso de termos relacionados às emoções
ou aos estados afetivos (KARLSSON; JUSLIN, 2008).
Por outro lado, estudantes do nível avançado já desenvolveram as habilidades
necessárias para ligar terminologia emocional com possibilidades sonoras produzíveis
em seus instrumentos (WOODY; MCPHERSON, 2011). Com o tempo, essas
habilidades ajudam os estudantes a construir um repertório de expressões musicais
das emoções que são organizadas em “templates extramusicais” (como sugere
SLOBODA, 1996). Consequentemente, tais templates servirão de suporte para que os
estudantes avaliem e compreendam as, possivelmente inéditas para os estudantes,
analogias emotionais empregadas pelos professores em novas situações de ensino da
expressividade. Portanto, esses resultados indicam que a analogia emotional é uma
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estratégia de ensino aconselhada para estudantes em níveis de performance musical
mais avançados.

Considerações finais
Este texto apresenta somente os primeiros resultados que têm sido obtidos em
um projeto de pesquisa com término previsto para 2020 5. Embora ainda seja
relativamente cedo para que este trabalho faça emergir quaisquer considerações
conclusivas, os dados analisados até o presente momento são promissores e trazem
bons indícios de que determinados padrões comportamentais qualitativos, além de
outras correlações estatísticas, podem surgir a partir da investigação do discurso
verbal do professor de instrumento musical.
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– ARTIGOS –
ESTIGMA, FUNK E EDUCAÇÃO MUSICAL: CONSIDERAÇÕES
SOBRE INTERCULTURALIDADE, EPISTEMOLOGIAS MUSICAIS E
PRÁTICAS DA EDUCAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA BÁSICA
Priscilla Hygino Rodrigues da Silva Donato1
Resumo: O presente artigo é uma reflexão sobre a proposta de uma educação musical
intercultural, baseada em minha prática em duas escolas municipais localizadas em
comunidades da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Para tal reflexão, abordo,
primeiramente, a questão da estigmatização do Funk, utilizando, para isto, o conceito de
estigma de Goffman (1963). Utilizo, também, os trabalhos de Facina (2010) e Silva (2013),
em que as autoras proporcionam a contextualização histórica do gênero musical e de sua
transformação em ritmo estigmatizado na sociedade carioca e brasileira. Recorro às
propostas para uma educação musical intercultural de Queiroz (2015, 2017) e Döring
(2017), como base teórica para minhas considerações sobre a valorização do Funk como
epistemologia musical de meus alunos. Por fim, relato algumas experiências recentes com
duas turmas do ensino fundamental das escolas onde trabalho, relacionando-as aos
conceitos trabalhados anteriormente.
Palavras-chave: funk, estigma, educação musical.

Resumen: El presente artículo es una reflexión sobre la propuesta de una educación
musical intercultural, basándome en mi práctica en dos escuelas municipales ubicadas en
comunidades de la zona norte de la ciudad de Río de Janeiro. Para esta reflexión, voy a
abordar, primordialmente, la cuestión de la estigmatización del Funk, utilizando, para esto,
el concepto de estigma de Goffman (1963). Utilizo, también, los trabajos de Facina (2010)
e Silva (2013), en los que las autoras proporcionan la contextualización histórica del género
musical y de su transformación en un ritmo estigmatizado en la sociedad carioca y
brasileña. Tomo las propuestas para educación musical intercultural de Queiroz (2015,
2017) y Döring (2017) como base teórica para mis consideraciones sobre la valoración del
Funk como epistemología musical de mis alumnos. Por último, relato algunas experiencias

1 Priscilla Hygino é professora de música no município do Rio de Janeiro (SME-RJ). Licenciada em música pela Unirio;
Especialista em Educação Básica - Educação Musical (PRD-CPII) e especialista em Ensino de Histórias Culturas
Africanas e Afro-brasileiras (IFRJ). Mestranda em música - Educação Musical, pela UFRJ, onde desenvolve pesquisa
sobre processos de ensino-aprendizagem afrocentradas a partir do Funk. Integra o Coletivo Pulsando, coletivo de
professores que pensa a educação musical no contexto das escolas municipais do Rio de Janeiro numa perspectiva
intercultural, decolonial e pautada nas variadas experiências de infância dos estudantes.
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recientes con dos clases de enseñanza primaria de escuelas en donde trabajo,
relacionándolas a los conceptos trabajados anteriormente.
Palabras clave: funk, estigma, educación musical.

Abstract: This article is a consideration about an intercultural musical education proposal,
based on my own practice in two public schools located in communities of the northern part
of the city of Rio de Janeiro. For this consideration, firstly I address the issue of the
stigmatization of Brazilian Funk using Goffman's concept of stigma (1963). I will also use
the studies by Facina (2010) and Silva (2013), in which they provide the historical
contextualization of the mentioned musical genre and its transformation into a stigmatized
rhythm in Brazilian society. I will consider the proposals for intercultural musical education
of Queiroz (2015, 2017) and Döring (2017), as theoretical basis for my considerations about
the value of Brazilian Funk as musical epistemology of my students. Finally, I report some
recent experiences with two elementary school groups in the schools where I work, relating
them to the concepts previously debated.
Keywords: Brazilian funk, stigma, music education.

Introdução
O presente trabalho é fruto de conversas e debates estabelecidos na disciplina
Música na diversidade, ministrada pela professora doutora Thelma Alvares, no
programa de Mestrado em Educação Musical na Universidade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ). Em nossos encontros, diversos temas de pesquisa foram trazidos por
cada participante da disciplina para o resto do grupo, proporcionando uma rica troca
de saberes, referenciais teóricos e práticas pedagógicas. Neste contexto, nasce o
desejo de entender mais profundamente, à luz das leituras compartilhadas durante a
disciplina, algumas das implicações, tanto pedagógicas quanto sociais, da valorização
do Funk como musicalidade proeminente no ambiente da escola básica – caminho que
tenho escolhido seguir em minha prática docente.
O debate sobre a valorização do Funk, gênero musical carioca socialmente
estigmatizado, mas que valoriza a voz de uma parcela da sociedade historicamente
silenciada, como se verá adiante, e da experiência artístico-musical de seus adeptos,
os funkeiros, não é novidade. Sua presença dentro das salas de aula da escola básica,
especialmente em escolas que atendem o público proveniente de comunidades
cariocas, como é o caso das escolas onde leciono, é inegável. As próximas páginas
pretendem relacionar os debates teóricos sobre o Funk com a realidade das escolas
municipais onde atuo enquanto professora e com minha prática pedagógica, na
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perspectiva da educação intercultural e antirracista, em que o funk é valorizado como
musicalidade legítima, meio e fim na construção do saber musical das crianças.
Assim, esse artigo é uma reflexão sobre a proposta de uma educação musical
intercultural, baseando-me na minha prática em duas escolas municipais localizadas
em comunidades da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Para tal reflexão, irei
abordar, primeiramente, a questão da estigmatização do Funk, utilizando, para isto, o
conceito de estigma de Goffman (1963). Utilizarei, também, os trabalhos de Facina
(2010) e Silva (2013), em que as autoras proporcionam a contextualização histórica do
estilo musical e de sua transformação em ritmo estigmatizado na sociedade carioca e
brasileira. Recorrerei às propostas para educação musical intercultural de Queiroz
(2015, 2017) e Döring (2017), como base teórica para minhas considerações sobre a
valorização do Funk como epistemologia musical de meus alunos.

Funk carioca e estigma
O surgimento do Funk carioca enquanto gênero musical próprio (e não um tipo
de versão de músicas eletrônicas americanas) pode ser datado no final da década de
1980 e início da década seguinte 2. Desde então, muito se tem produzido sobre o ritmo
e suas transformações, inclusive no contexto dos estudos musicológicos. Dentro deste
universo de produção e pesquisa, é possível encontrar trabalhos que relacionem o
conceito de estigma e a experiência funkeira. Para entender o estabelecimento desta
relação, entretanto, é necessário entender o que é estigma.
O termo estigma carrega em si um valor pejorativo, negativo. Nas palavras de
Goffman (1963), “o termo estigma será (...) usado em referência a um atributo
profundamente depreciativo” (GOFFMAN, 1693, p. 13). Esse atributo, no entanto, não
seria suficiente para estigmatizar, fazendo-o a partir de um contexto em que são
definidos os ideais de normalidade e padrão de um indivíduo ou grupo social, e todos
aqueles que não se encaixam nestes

padrões são discriminados, excluídos,

estigmatizados. Isto é, “um estigma é, então, na realidade, um tipo especial de relação
entre atributo e estereótipo” (ibidem).
De acordo com Silva (2013), a estigmatização dos “adeptos” do funk, isto é, a
criação deste grupo social que carrega características que “escapam (negativamente)

2 Sobre o assunto do nascimento do Funk, cf. NOVAES, Dennis. A relação do funk e a academia – parte I. Portal Kondzilla.
23/07/2018 (a). Disponível online: https://kondzilla.com/m/relacao-funk-e-academia-parte. Acesso em: set. de 2020. E a
roda de conversa entre Vítor Cantuária, Dennis Novaes e Onírica em: https://www.facebook.com/gpnego/
videos/1385925448268692/. Acesso em: 20 set. de 2020.
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à normalidade”, data do verão de 1992, período em que houve uma onda de arrastões
em praias da zona sul carioca.
[...] este fato, ocorrido em 18 de outubro de 1992, instaura um marco nas relações
entre funk e a percepção da violência na cidade do Rio de Janeiro (...) a constituição
de representações sobre determinados tipos sociais. O uso das imagens aliado à
construção de um texto cuja narrativa instaura um quadro de barbárie urbana,
realiza mais que informar sobre o fato (...) cria uma versão, utilizando recursos que
vão desde edição de imagens ao uso das competências de seus âncoras para
produzir o efeito de verdade, objetivo último dos canais midiáticos (SILVA, 2013,
p.11).

[...] o que mudará qualitativamente nas classificações, é que os atributos que
referenciavam os indivíduos vindos do subúrbio, tais como “farofeiro”, serão
substituídos por outros como “hordas funkeiras”. Se havia um certo preconceito em
relação aos primeiros, a convivência com este segundo grupo, revela-se inaceitável
para os moradores. (idem, p. 14).

É importante ressaltar que estes adeptos do funk não eram (e não são) oriundos
de qualquer grupo social. Facina (2010) destaca que a estigmatização do Funk está
associada a uma outra, histórica, contra populações pobres, periféricas, faveladas,
negras.
As opiniões contrárias [ao Funk] lembram muito os juízos que, no século XIX, as
autoridades policiais e os jornais faziam sobre os batuques africanos: locais do
crime, centros do vício e da perdição. Como os batuques, o funk tornou-se carioca
e brasileiro; uma quase unanimidade entre os jovens da cidade do Rio de Janeiro,
da zona sul à zona norte; das favelas às periferias mais distantes (CASTRO; HAIAD,
2009, prefácio).

O Funk, embora não nascido dentro de favelas, mas, há muito, profundamente
associado a essa territorialidade e sua

realidade e que se configura como um dos

principais meios de diversão das populações mencionadas acima, passa a compor o
alvo de repressão social e do aparato policial da cidade: “nessa construção ideológica,
funkeiro, favelado, pobre e preto praticamente se tornam sinônimo de bandido”
(FACINA, 2010, s/p). A sociedade carioca internaliza tal preconcepção, amplamente
divulgada pelas mídias à época, dando corpo e força à estigmatização do Funk: “a
questão de estigma (...) [surge] onde há uma expectativa (...) de que aqueles que se
encontram numa certa categoria não deveriam apenas apoiar uma norma, mas cumprila” (GOFFMAN, 1963, p. 16).
Com o decorrer dos anos, o Funk foi, gradativamente, tornando-se mais
socialmente aceito, lançando, além dos Funks ainda tocados nos bailes de favela,
versões mais leves e mais pop, voltadas para o público “do asfalto”, tendo, inclusive
divulgação nas redes televisivas. Assumindo o papel de expressão musical carioca e
brasileira, solidificou-se como um produto rentável da indústria do entretenimento.
Essas transformações poderiam proporcionar um ambiente propício ao declínio da
estigmatização do gênero musical. Entretanto, o que se pode notar é a continuidade
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da estigmatização do Funk que é feito nas favelas. Além disso, devido à grande
exposição do Funk enquanto estilo brasileiro e carioca, a estigmatização do Funk
encontra outro espaço de legitimidade: o ambiente da crítica musical especializada.
Enquanto essa estigmatização pode acarretar as mais variadas consequências nas
diversas áreas dos estudos musicais, atentarei, aqui, às consequências na Educação
Musical.

Educação intercultural e Funk, epistemologia musical da favela
Uma das grandes contribuições de Facina (2010), não apenas para este
trabalho, mas para a compreensão da juventude funkeira, como ela mesma chama em
seu artigo, está na relação que explicita entre esses indivíduos e a escola. A autora
denuncia o que chama de “Crise da Escola”, o distanciamento entre a escola e a vida
real dos estudantes envolvidos com a realidade do Funk entrevistados por ela nas
comunidades cariocas.
A maioria considera a escola uma instituição importante e muitos dos que compõem
músicas exercitaram seu talento pela primeira vez em redações escolares. No
entanto, eles também consideram a escola muito distante de sua realidade,
sem sentido, as aulas monótonas e os professores “muito chatos” (com algumas
exceções). Em suma, no discurso sabem que a escola é importante, que o estudo
pode mudar a vida de uma pessoa, mas, na prática, não acreditam que isso possa
acontecer com eles (FACINA, 2010, s/p, grifo meu).

Pensando, especificamente, na área da Educação Musical, é possível observar
este distanciamento. Döring (2017) confirma o fato de que currículos universitários
ainda

valorizam

uma

musicalidade

tradicional

europeia

em

detrimento

de

musicalidades locais e contemporâneas. Em decorrência disso, professores de música
saem

destes

centros

de

formação

versados

em

uma

epistemologia

musical

historicamente hegemônica, supressora de outras epistemologias e formas de fazer
musical, que pouco tem a ver com a realidade que provavelmente encontrarão na
escola básica. O Funk, volto a dizer, é, ainda, um fenômeno fortíssimo dentre os
moradores de comunidade. Em sala de aula, não há um dia em que não seja
mencionado, cantado e tocado por meus alunos. Como conciliar estas duas realidades?
A proposta de uma educação intercultural apresenta-se como um meio de sanar
esse desencontro de perspectivas. As discussões sobre uma educação intercultural
têm encontrado terreno fértil nas mais diversas áreas do conhecimento, associadas,
principalmente, aos estudos culturais e sobre decolonialidade e antirracismo. No
campo da Educação Musical, este debate tem ganhado corpo nos últimos anos, sendo
ainda incipiente, embora existam já trabalhos significativos. Queiroz (2015) define a
educação musical intercultural:
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uma educação (...) que conceba a formação em música como pilar fundamental
para a formação humana. Uma formação pautada no pluralismo de ideias e práticas
educativas, que contemple as diferenças na promoção da igualdade e que promova
e fortaleça a diversidade dos humanos e de suas formas de ser, estar e se expressar
no mundo (QUEIROZ, 2015, p. 199).

De acordo com o autor, a educação musical calcada nos princípios da
interculturalidade não afirma uma musicalidade sobre outras, dando espaço e voz a
diferentes experiências musicais. A educação intercultural não foge aos conflitos
advindos da diversidade, mas os expõe e os trabalha com vistas ao conhecimento da
epistemologia musical do outro. Não se trata, portanto, de descartar toda forma de
pensamento que tem ocupado a posição de hegemonia até o presente momento,
negando-lhe o valor e o alcance que tem dentro da sociedade e, por conseguinte, na
escola. É, antes, quebrar esta hegemonia, dando igual espaço e protagonismo a outras
formas e objetos do saber, a outras práticas de ensino e aprendizagem.
Priorizar e protagonizar o funk não significa, portanto, não trazer outras
musicalidades para a apreciação das crianças.
O contexto escolar não pode se superestimar em pensar que vai determinar os
comportamentos e gostos musicais de crianças e jovens ao oferecer uma aula de
música intercultural, num universo de culturas e cenas juvenis que estão em
permanente transformação e fortemente influenciado e manipulado pelas mídias
comerciais e sociais. Por outro lado, os educadores (musicais) deveriam ter a
consciência de que a liberdade das escolhas e concepções sobre si mesmo e os
mundos ao redor depende da oferta de escolhas e mais ainda do acesso, do
reconhecimento e da decodificação dessas ofertas (DÖRING, 2017, p. 34).

É importante dizer que há, sim, o contato com outros ritmos, gêneros e estilos
musicais, principalmente brasileiros. Entretanto, é visível que meus alunos os
interpretam e compreendem a partir de sua epistemologia primeira, de seu sotaque
musical

(SWANWICK,

2003).

Dessa

forma,

é

possível

criar

conhecimento

contextualizado, “encorpado e situado”, não se tratando “de conteúdos decorados e
gestos imitados, mas de como aprender: da construção estética do acesso à
realidade” (DÖRING, 2017, p.39, grifo da autora).
Assim, acredito que meu objetivo enquanto professora de música não seja fazer
com

que meus

alunos

passem

a gostar

de outros

tipos

de música,

tidos,

pretensiosamente, como de melhor qualidade. Minha intenção é, antes, disponibilizar
conhecimentos, ferramentas, que lhes permitam uma fruição cada vez mais plena e
mais consciente das músicas que eles já escutam e muitas vezes já produzem.
Cabe aos professores de Artes, então, uma cuidadosa reflexão sobre a forma de
estabelecer a ponte entre a cultura do educando e cultura autodenominada
“universal” (a cultura ocidental imposta). O aluno já vem para a escola com um
potencial criativo; a escola não precisa induzi-lo, sua função é trabalhá-lo. (SILVA,
2005, p. 125, 126, grifo da autora).
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Nossa música é um Funk!
Dentro da perspectiva exposta até o momento, tenho proposto, em minhas aulas,
preconizar o Funk como forma de conhecer música de meus alunos. A partir desse
gênero e por meio dele, acessamos outras formas de fazer musical, outras estéticas,
outras matrizes de pensamento. Em grande parte das vezes, senão em todas, nosso
ponto de chegada é também o Funk. O processo criativo e de conhecimento, porém,
nos faz voltar ao funk de maneira diferente daquela em que iniciamos.
Leciono a disciplina de Educação Musical em duas escolas municipais na zona
norte da cidade do Rio de Janeiro desde o início de 2017. As duas escolas onde se
dão os episódios a serem narrados, próximas uma da outra, atendem as crianças de
comunidades da zona norte da cidade do Rio de Janeiro. Como tem se tornado comum
nessa cidade, a realidade dessa localidade inclui incursões policiais e conflitos
armados com certa regularidade, um índice de desenvolvimento humano muito baixo,
dificuldade de acesso aos serviços públicos.
Apesar de tudo, há ali muito talento, criatividade e sonhos. No primeiro semestre
de 2018, tive a oportunidade de mediar, enquanto professora de educação musical, a
composição de peças musicais em duas turmas (uma em cada escola) para um
concurso de canções autorais que acontece anualmente dentro da rede municipal de
ensino. Em ambas as turmas ficou decidido que fariam um Funk.
Na primeira turma (Figura 1), de 4º ano, com crianças de idades entre 10 e 13
anos, nossa performance era composta de acompanhamentos vocais e instrumentais:
agogô, pandeiro e tamborim. Esses instrumentos, característicos de outras expressões
musicais, nos permitiram acessar conhecimentos sobre história da música brasileira,
gêneros musicais brasileiros, prática em conjunto, arranjo, experimentação e
manipulação de sons e materiais sonoros distintos, escuta ativa, etc. Tudo isso para
que realizássemos ainda melhor o Funk que havíamos idealizado.
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Figura 1: Apresentação no Festival da Canção com a turma 1401, do CIEP Antônio Candeia Filho
(Fonte: autoria própria).

Com a segunda turma (Figura 2), uma turma de 5º ano, com idades entre 10 e
13 anos, o foco escolhido na criação do Funk foi a performance vocal e nas
possibilidades sonoras do próprio corpo, um interesse trazido e explicitado a partir de
outras práticas culturais de fora da escola além do Funk, como cantar na igreja.
Interculturalidade é, portanto, um fenômeno que se consolida pelo diálogo e a
interação entre diferentes culturas, com vistas a promover, de fato, a composição
de um mosaico multifacetado de conhecimentos e saberes compartilhados.
Conhecimentos e saberes que emerjam de diferentes culturas e propiciem a
integração entre elas, sem o estabelecimento de hierarquias e dominações de uma
sobre a outra (QUEIROZ, 2017, p. 102, 103).

A música deste grupo era, durante a maior parte, apenas cantada por eles e
acompanhada por mim ao ukulele, instrumento harmônico que utilizo nas aulas, para,
em determinado momento, adicionarmos um dos ritmos característicos do funk com
sons do corpo. Apesar disso, para meus alunos não havia (e não há) dúvidas de que a
música é um Funk e é assim que eles apresentam sua composição sempre que
perguntados sobre ela, o que, para mim, caracteriza a ideia de que Funk, para além
de gênero musical, é uma epistemologia, uma forma de conhecer e produzir
conhecimento musical.
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Figura 2: Apresentação no Festival da Canção com a turma 1502, do CIEP Dr. Adão Pereira
Nunes (Fonte: autoria própria).

Como, então, com o material que tínhamos (sons do corpo), podíamos transmitir
a personalidade da composição para o público? Durante as aulas, esse aspecto, além
de fornecer subsídios para a experimentação do fenômeno sonoro, suscitou debates
sobre valor da e em música, apreciação e reflexão, possibilitou a utilização da
criatividade e da procura de soluções estéticas para a transmissão da ideia musical.

Considerações finais
A proposta da educação intercultural se mostra cada vez mais necessária para
a diminuição da distância entre a “vida real” dos indivíduos que frequentam a escola e
a vida escolar: a “Crise da Escola”, como chama Facina (2010). O Funk é um dos
caminhos que tenho encontrado, enquanto docente e pesquisadora de minha prática,
para dar corpo aos pressupostos da interculturalidade, valorizando os saberes e a
cultura que meus alunos carregam e trazem aos nossos encontros e rompendo com a
lógica da histórica estigmatização social e epistemológica das populações negras,
pobres e periferizadas.
É de extrema e urgente importância que os centros de formação de
educadores musicais e de formação continuada se abram a esses debates, equipando
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os profissionais com conhecimentos necessários a uma prática docente que realmente
tenha valor para as crianças que encontraremos, em especial nas escolas públicas da
cidade. É mister que sejamos preparados para valorizar epistemologias e o direito à
diversidade. Acredito que isto contribuirá não apenas para uma educação musical mais
rica e plural, mas para a construção de uma sociedade mais aberta e respeitosa às
diferenças.
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– ARTIGOS –
DIVERSIDADE CULTURAL E CULTURA MUSICAL: REFLEXÕES
PARA PRÁTICAS PEDAGÓGICAS EM EDUCAÇÃO MUSICAL
A PARTIR DA REALIDADE RURAL
Márlon Souza Vieira1
Resumo: O tema diversidade cultural nos coloca atualizados com as discussões presentes
nas instituições educacionais. A busca por esclarecimentos do que somos culturalmente é
ampla e distinta. Nesse conjunto de questões, este artigo reflete, a partir de uma pesquisa
teórica, a potencialização da Educação Musical como possibilidade colaborativa para com
os elementos culturais que, sendo fenômeno universal e linguagem comunicativa, conjuga
com as questões resultantes de processos culturais: diferenças, diversidades e pluralidade.
Dessa forma, ajuizamos que a Educação Musical agrega elementos que conduz ao
repensar daquilo que é introduzido diariamente nas práticas pedagógicas dos alunos que
normalmente são dirigidos por condicionantes e outros dominantes sociais. Trouxemos
para este trabalho uma amostragem do gosto musical dos alunos dos 3º, 4º e 5º anos de
uma escola rural do município de Seropédica, o que acentuou a importância das relações
educacionais com a diversidade cultural, a ruralidade e a dimensão desta temática.
Palavras-chave: diversidade cultural, educação musical, ruralidade.

Resumen: El tema de la diversidad cultural nos actualiza con las discusiones presentes en
las instituciones educativas. La búsqueda de una aclaración de quiénes somos
culturalmente es amplia y distinta. En este conjunto de preguntas, este artículo busca
reflexionar, a partir de una investigación teórica, la potencialización de la educación musical
como posibilidad colaborativa de elementos culturales que, al ser un fenómeno universal y
lenguaje comunicativo, se aúnan con las problemáticas derivadas de los procesos
culturales: diferencias, diversidad. y pluralidad. De esta manera, juzgamos que la educación
musical agrega elementos que nos llevan a repensar lo que se introduce cotidianamente en
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las prácticas pedagógicas de los estudiantes que suelen estar dirigidos por limitaciones y
otros dominantes sociales. Hemos traído a este trabajo una muestra del gusto musical de
los alumnos de 3er, 4º y 5º años de una escuela rural del municipio de Seropédica, que
enfatizó la importancia de las relaciones educativas con la diversidad cultural, la ruralidad y
la dimensión de esta temática.
Palabras clave: diversidad cultural, educación musical, ruralidad.

Abstract: The cultural diversity subject brings us up to date with the discussions present in
educational institutions. The search for clarification of who we are culturally is wide and
distinct. In this set of questions, this article reflects, based on theoretical research, the
potential of music education as a collaborative possibility for cultural elements that, being a
universal phenomenon and communicative language, conjugate with the issues resulting
from cultural processes: differences, diversity and plurality. In this way, we consider that
music education adds elements that leads to rethinking what is introduced daily in the
pedagogical practices of students who are usually directed by constraints and other social
dominants. We brought to this work a sample of the musical taste of students from the 3rd,
4th and 5th grade of a rural school in the municipality of Seropédica, which emphasized the
importance of educational relationships with cultural diversity, rurality and the dimension of
this subject.
Keywords: cultural diversity, musical education, rurality.

Introdução
Desde a Grécia Antiga, a história da educação busca conceitos capazes de
solidificar a formação do homem, relacionando, essencialmente, aos modos de sentir,
viver e potencializar as diversidades. Naquela época, a música, a poesia, a história e
a cultura eram os elementos possíveis para uma educação própria. Diferentes ciências
como a Sociologia e a Antropologia procuram entender a relação entre cultura e
educação por diferentes caminhos. Refletir sobre essas questões, possivelmente,
envolve a continuidade de investigação dessa trajetória em que a educação e cultura
são elementos balizares e fundamentais para a compreensão.
Nessa trama, encontra-se a música que, nos dias atuais, faz parte ativa na vida
das pessoas. Ela está presente em diversas ocasiões, momentos e espaços em que a
humanidade se constitui. À medida que ela se mostra pertencente a história da
humanidade, também se perpetua como fenômeno universal. Avaliamos que a música,
como linguagem comunicativa, conjuga com as questões resultantes desses processos
culturais.
Diversidade cultural, alteridade e diferença são temas debatidos constantemente
no dia a dia dos sistemas educacionais, porém, de modo geral, sendo confrontados

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 95
pelas noções que cada um detém. Essas implicações são reafirmadas quando
refletimos que ao mesmo tempo que somos um, somos todos. Efetivamente,
entendemos diversidade cultural como uma manifestação da humanidade.
Nesse contexto, este trabalho considera as possíveis maneiras de contribuir com
as questões que envolvam perspectivas culturais e sociais, criando uma trajetória por
meio da arte como ferramenta educacional. Reflete sobre as experiências vivenciadas
em escola da rede municipal de Seropédica – escola rural – buscando compreender os
processos de subjetivação dos elementos que são pontos profícuos para provocações
culturais por meio da Educação Musical. O município de Seropédica/RJ tem a
ruralidade como modo de vida, assim, bricolar a Educação Musical à cultura musical
local foi dialogar com realidades e identidades em um contexto em que o processo de
ensino e aprendizagem nem sempre é ligado a outros saberes.
Outro evento válido, que colaborou em favor deste trabalho foi o alinhamento
com as políticas públicas reforçando a significação do vínculo da arte-educação com
a cultura em geral, a Lei Nº 12.287, de 13 de julho de 2010, que alterou o artigo 26 da
LDB 9.394, afirma que o ensino de Arte deve “promover o desenvolvimento cultural do
aluno” (BRASIL, 2010).
Dessa forma, este trabalho veio ao encontro das perspectivas que temos
desenvolvido no espaço escolar, da nossa inquietude pela busca do saber e da nossa
experiência em sala de aula enquanto profissional da Educação Musical, relacionando
com as questões culturais que, de fato, puderam contribuir com a Educação Básica
daquele município. Quando apreciamos a amplitude existente no âmbito da educação,
identificamos a atribuição do conteúdo música junto com toda a sua pertinência no
transcurso de atividades musicais: a identificamos como uma potencial ferramenta
colaborativa para com as questões culturais. Refletimos que é necessário recusar a
hierarquização das expressões culturais em meio as articulações das culturas
dominantes repensando a cultura musical e modificando, assim, a visão do processo
cultural existente na atualidade a partir do processo educacional vivenciado nas
escolas.
Portanto, o trabalho em questão se constitui em uma pesquisa teórica agregado
a um relato de experiência de uma prática pedagógica em Educação Musical
vivenciada com alunos da rede municipal de Seropédica/RJ. Tem por objetivo refletir
sobre a atual cultura musical presentes nas práticas pedagógicas em Educação
Musical, como também, por meio de resultados de pesquisa, apresentar elementos que
possam contribuir com professores para desenvolver esta temática no espaço escolar.
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A música como fenômeno universal e as contribuições para a cultura
Desde sempre a música se apresenta como um importante elemento cultural, já
que faz parte do modo da vida global de uma sociedade. Segundo Schafer (2011,
p.175), “[...] a música é, sobretudo, nada mais que uma coleção dos mais excitantes
sons concebidos e produzidos pelas sucessivas operações de pessoas [...]”.
Na medida em que a música se mostra pertencente a história da raça humana,
é preciso esclarecer aspecto essencial para melhor compreensão: mesmo a música
sendo fenômeno universal, ela ocorre de forma diferenciada em face ao momento
histórico de cada civilização. Cada grupo social seleciona o seu material sonoro
planejado para sua estruturação e organização musical. É por isso que na música
ocidental agrega-se elementos da base tonal – escala diatônica, e na música oriental
escala pentatônica. 2 Assim, música não se configura uma linguagem universal, porém,
uma acepção ainda maior, pois os significados são variáveis dentro de cada cultura.
Dessa forma, a música é um fenômeno universal, já que cada cultura constrói a sua
própria música a partir do material sonoro. Isso é fundamentado por Penna quando
afirma que:
[...] a música não é uma linguagem universal. É, sem dúvida, um fenômeno
universal, mas como linguagem é culturalmente construída. Se a música fosse uma
linguagem universal, seria sempre significativa – isto é, qualquer música seria
significativa para qualquer pessoa –, independente da cultura, e desse modo a
estranheza em relação à música do outro não existiria. (PENNA, 2008, p. 22).

Tendo a música como fenômeno universal, é possível transparecer que surge
um cenário híbrido com códigos e sinais pertencentes a determinados grupos que se
apresentam em processos complexos a partir de formas culturais peculiares de
diferentes sociedades construindo, assim, uma cultura musical. Nesse sentido,
incidimos que a música como linguagem comunicativa conjuga com as questões
resultantes desses processos culturais: diferenças, diversidades, divergências e
pluralidade.
Ao considerar, especificamente, a sociedade brasileira, é sabido que a
diversidade é vasta.
De fato, diferentes estudos, provenientes de quaisquer das regiões ou estados,
elaborados nas variadas áreas, nos apresentam um Brasil diverso, composto por
muitos elementos culturais distintos. [...]. Somos o resultado de uma combinação de
experiências, leituras, informações construídas e obtidas cotidianamente nos
grupos sociais. (GOBBI; NASCIMENTO, 2012, p. 11).

2 Oriundo da China a Escala Pentatônica é um conjunto de cinco notas devidamente organizadas.
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Ainda sobre a amplitude cultural brasileira, Silva destaca que:
A partir da cultura popular, é possível pensar um outro país, uma ou várias
alternativas de Brasil. Isto porque a cultura popular brasileira é um estoque
inesgotável de conhecimentos, sabedorias, tecnologias, maneiras de fazer, pensar
e ver nossas relações sociais [...]. (SILVA, 2008, p. 9).

Dessa forma, temos que a arte musical reúne um repertório que é despejado
diariamente nos alunos que são conduzidos por condicionantes e outros dominantes
sociais que designam uma concordância estética e, nesse sentido, se cria uma cultura
musical que precisa ser repensada, principalmente, em espaço escolar.
Sobre a relação da arte, cultura e educação, Lima destaca que
[...] a arte é uma produção cultural que tem acompanhado os indivíduos desde
sempre. Não priorizar sua função integradora e auxiliar para o desenvolvimento
efetivo do indivíduo, traz para a educação alguns desacertos. (LIMA, 2012, p. 180).

Todas as pessoas têm interesse em que a sensibilidade pessoal seja entendida
por todos como adequada, ou seja, um empenho em transformar o prazer pessoal em
preceito coletivo; isto se dá porque esse processo reflete em força política, poder e
adesão. Quando permanecemos solitários em nossos conceitos, apreciações e
princípios, somos politicamente fracos e, naturalmente, influenciados. Existe, assim,
um confronto entre agentes sociais, pela definição da cultura musical, que decorre de
interesses de alguns em que todos somos afetados pela apreciação do outro.
Desse modo, talvez, o aluno chega ao fim de sua trajetória sendo vítima de uma
opressão musical que, sem ajuda educacional, nada pode fazer, senão, aceitar como
evidência. Em vista disso, refletimos que por meio da Educação Musical é possível
oferecer subsídios próprios e pertinentes para que a cultura musical estabelecida por
culturas dominantes seja reconsiderada.

A diversidade cultural e a cultura musical na escola
O ensino de música vem passando por transformações que acompanham o
processo de globalização – relações políticas, econômicas e interpessoais que incidem
diretamente nas questões culturais. No cenário das Políticas Públicas, a música,
enquanto disciplina, foi a que mais sofreu com transições e mudanças estando de
diferentes formas, presente ou ausente, nos currículos das escolas do Brasil.
O ensino específico de música se tornou obrigatório com a Lei 11.769, de 18 de
agosto de 2008. Após dois anos, houve nova alteração no Art.26, com a Lei Nº 12.287,
de 13 de julho de 2010. Em 2 de maio 2016 é sancionada a Lei Nº 13.278 que altera a
LDB em seu artigo 26, constituindo no componente curricular do ensino de Arte, as
linguagens específicas: artes visuais, dança, música e teatro (considerando o prazo
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de cinco anos para que os sistemas de ensino implantem as mudanças decorrentes e
necessárias).
Esses aspectos históricos-normativos do ensino de música – expostos por meio
de diferentes normas gerais – culminam na informação de fatos que interferem
diretamente no ensino de música nas escolas brasileiras. Conhecer esse caminhar
histórico resulta em elementos positivos e, ao mesmo tempo, desafiadores: os
resultados demostraram que é preciso maior reflexão para compreender o que é ter a
música como componente curricular. Sua função social é fundamental, visto que
oportuniza o acesso ao patrimônio cultural produzido por determinada comunidade. A
sala de aula se coloca em condição ideal para fomentar, por intermédio da música e
suas práticas, a formação de identidades com vistas a uma concepção de sociedade
em similaridade com explícitas particularidades sociais e culturais que, com certa
frequência, são determinadas a favor daquele que se mostra dominante.
A transitoriedade cultural é cada vez mais perceptível: as novas tecnologias e
as diferentes formas de comunicação e informação resultam em troca cultural,
determinando, também, mudança social. Nesse sentido, enfraquece-se o corpo social
– mais antigo ou aquelas que estão em desenvolvimento – em detrimento da
valorização de culturas dominantes que se ampliam mediante estratégias centradas
em sexualidade, religiosidade, etnia, gênero, origem e outros quadrantes sociais
configurando-se um problema.
Candau afirma que:
No âmbito da educação também se explicitam cada vez com maior força e desafiam
visões e práticas profundamente arraigadas no cotidiano escolar. A cultura escolar
dominante em nossas instituições educativas, construída fundamentalmente a partir
da matriz político-social e epistemológica da modernidade, prioriza o comum, o
uniforme, o homogêneo, considerados como elementos constitutivos do universal.
Nesta ótica, as diferenças são ignoradas ou consideradas um “problema” a resolver.
(CANDAU, 2011, p. 2).

Em sala de aula, é preocupante a interferência na manifestação dos próprios
modos de vida, no ritmo e no rumo do desenvolvimento do aluno. Qualquer
possibilidade de revolução cultural seria definitivamente imprevisível. Certamente, os
conhecimentos são também adquiridos pela interação com o outro na relação existente
entre os elementos históricos e culturais que os cercam. Consequentemente, o que
refletimos é que se faz necessário conhecer a cultura musical dos alunos que vivem
na ruralidade com o propósito de intervir nos processos para que se constituam
práticas pedagógicas imparciais e menos excludentes. Assim, segundo Kramer e Leite,
nessa conformidade, interessa-nos que:
[...] crianças e adultos possam aprender com a cultura e a arte guardadas nos livros,
com os textos, com a história, com a experiência acumulada. Ainda que
ideologicamente marcados, tendo todos eles uma linguagem jamais isenta de
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preconceitos, a experiência com a produção cultural contribui de maneira básica na
formação de crianças, jovens, e adultos, pois resgata trajetórias e relatos, provoca
a discussão de valores, crenças e reflexão crítica da cultura que produzimos e que
nos produz, suscita o repensar do sentido da vida, da sociedade contemporânea e,
nela, do papel de cada um de nós. (KRAMER; LEITE, 2001, p. 15).

Temos a escola um ambiente favorável para desenvolver reflexões causadoras
de efetivas experiências: um ensino de música que possa ser independente,
democrático, autônomo e legítimo.
[...] a escola como ponto de partida torna-se uma questão teórico-metodológica que
possibilita investir de maneira inovadora e que fornece condições de incluir toda
uma série de novos personagens. (FERNANDES, 2009, p. 61).

Ainda nessa perspectiva,
Os conhecimentos produzidos pelo homem podem ser apropriados por todos os
membros da sociedade por dois caminhos básicos: pela convivência e pelo contato
com o grupo social – ou seja, de maneira informal –, e também pelo acesso às
produções históricas, por meio de uma instituição também criada pelo homem,
denominada escola. (LIMA; ZANLORENI; PINHEIRO, 2012, p. 21).

Sendo a escola o “ponto de partida” para a inserção de novos eventos, vemos
que gerar possibilidades para que haja a mediação da Educação Musical multicultural
que promova uma formação crítica diante da diversidade cultural deve ser incentivada,
uma vez que reflete em grande desafio para a educação.
Sobre o papel da escola e sua função social, Souza destaca que:
As discussões de Sacristán e Pérez Gómez (2000) acerca da função social da
escola suscitam que é preciso compreender que os mecanismos de socialização do
conteúdo cultural de que a escola se utiliza estão condicionados à dinâmica social
hegemônica do meio em que ela está inserida. No cenário social contemporâneo,
marcado pela globalização numa perspectiva neoliberal, onde as fronteiras culturais
diminuem aumentando as interinfluências e os mecanismos de poder não só entre
os grupos econômicos, mas também entre os grupos étnicos, culturais e entre as
nações, vemos a escola sendo tensionada a reproduzir a mesma lógica na formação
dos seus alunos. (SOUZA, 2012, p. 20).

Dessa forma, refletir e operacionalizar processos didáticos em escola com
característica rural, com vistas a concentrar esforços que interfiram nas questões que
envolvam a cultura musical e a diversidade mostra-se relevante e imediato, de igual
forma, desafiador.
Segundo Medeiros,
[...] o conceito de ruralidade se define tanto no plano sociológico como no geográfico
e, é definido originalmente como um espaço habitado por pequenas comunidades
humanas, com valores mútuos e história comum que giram ainda em torno da
fidelidade e do pertencimento a um meio, a um território e a família. Ali se reencontra
uma dinâmica distinta e práticas sociais, culturais e econômicas fundadas sobre a
proximidade, a convivialidade, a ajuda e a cooperação. Esta comunidade humana é
muitas vezes representada pela forma de viver que associa o território, às relações
de vida e à coesão social. Este tipo de população mantém um laço estreito com seu
ambiente, valoriza a cultura identitária das diferentes comunidades. (MEDEIROS,
2017, p. 181).
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Portanto, construir práticas pedagógicas que sirvam como disparadores,
pensando em outras realidades que possam ter a ruralidade como viés, faz com que
essa tecnologia social possa ser profícua.
Assim, conhecer, expressivamente, a predominância do modelo cultural e rural
dos alunos da rede municipal de Seropédica nos provocou a reflexão sobre os modelos
estabelecidos durante a infância resultantes das práticas pedagógicas e metodológicas
dos docentes. Com isso, coadunamos com Penna,
[...] deixemos para trás as práticas fixas da tradição, buscando construir alternativas
que atendam às necessidades dos diferentes contextos em que a educação musical
pode atuar, comprometendo-se sempre com um projeto de democratização do
acesso à arte e à cultura. (PENNA, 2008, p. 63).

Portanto, a cultura musical permite aos alunos, neste caso, encontrar seu lugar
inteligentemente no espaço musical – que é complexo – mobilizando certo número de
referências, consciente ou não, que possam guiá-lo em seu comportamento, o que
torna o papel do professor de Educação Musical, na escola, de suma importância.

O retrato do gosto musical na escola
Designamos este capítulo do trabalho para comunicarmos o gosto musical
dos alunos na escola. Pensamos ser importante este compartilhar, haja vista, serem
os educandos, os principais sujeitos do processo educativo. Esta verificação contribuiu
para que identificássemos as músicas que os alunos apreciam em seu cotidiano e que
trazem como significativas para si. Assim sendo, tomamos o vivenciado por alunos dos
3º, 4º e 5º anos do primeiro segmento do ensino fundamental de uma escola da rede
pública do município de Seropédica.
A escolhida foi a Escola Estadual Municipalizada Francisco Rodrigues
Cabral. Situada na Zona Rural de Seropédica, mais especificamente na área limítrofe
entre os municípios de Paracambi e Piraí, ambos no Estado do Rio de Janeiro.
Com sete turmas, sendo duas de Educação Infantil e cinco do primeiro segmento
do Ensino Fundamental, todas as turmas são contempladas com as aulas de Educação
Musical que se desenvolvem em turno único. A escola tem aproximadamente 30 alunos
no total e algumas turmas são multisseriadas 3. As turmas dos 3º, 4º e 5º anos que
escolhemos possuem, juntas, 17 alunos com idade entre 8 e 13 anos.

3 A multisseriação é uma forma de organização da escolarização previamente determinada pelos sistemas de ensino em
que tempos de escola, tempos de formação/escolarização podem estar didaticamente divididos.
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Para introduzir o tema aos alunos, levantamos a seguinte questão: “Vamos
realizar um festival de música na escola em que cada criança e turma será premiada.
Precisamos que todo aluno informe a música que gostaria de cantar”.
Prontamente, todos ficaram animados e até agitados; entenderam a atividade
como uma brincadeira ou um jogo musical, o que em parte, contribuiu para a
espontaneidade das falas.
Não foi colocado nenhum tipo de regra quanto ao fato de se escolher alguma
música já selecionada por outro colega. Dos dezessete alunos, apenas dois, não
quiseram responder ou dizer nenhum tipo de música que gosta. Quando os outros
alunos começaram a dizer suas músicas, percebemos que a partir do que
pronunciavam,

diferentes

categorias

precisariam

ser

construídas

para

melhor

organização e entendimento dos resultados. Para tanto, criamos gráficos e tabelas
fundamentados na proposta de classificação de Duarte (2010) 4, que relacionada forma
a seguinte lista:
•

Música erudita ou música de concerto

•

Música popular ou MPB

•

Música instrumental

•

Música folclórica

•

Músicas do mundo

•

Música popular estrangeira

•

Música da mídia ou popularesca

•

Música religiosa

Desse modo, organizou-se, a partir dos resultados, não havendo menções de
músicas que contemplassem todas as classificações, ficando da seguinte forma:
•

Gráfico 1 - Quanto à classificação das músicas escolhidas pelos alunos.

•

Tabela 1 – Quanto aos nomes das músicas e intérpretes referente à
classificação Música Popular Brasileira - MPB escolhidos pelos alunos.

•

Tabela 2 – Quanto aos nomes das músicas e intérpretes referente à
classificação Música Religiosa escolhidos pelos alunos.

4 Trata-se de apresentação lógica de construção dos critérios de classificação do repertório musical baseada na teoria
das representações sociais que resultou em material de aporte para formação do Centro de Educação Superior a Distância
do Estado do Rio de Janeiro, para a disciplina de Música e Educação no consórcio CEDERJ.
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Tabela 3 – Quanto ao nome da música e intérprete referente à

•

classificação Música Popular Estrangeira escolhidos pelos alunos.
Tabela 4 – Quanto aos nomes das músicas e intérpretes referente à

•

classificação Música da Mídia ou Popularesca escolhidos pelos alunos.

Segue o resultado:

Quanto à classificação das músicas escolhidas
pelos alunos
2

Música Popular Brasileira - MPB

4

Música Religiosa

5

Música Popular Estrangeira
Música da Mídia ou Popularesca

1

Não escolheram

5

Gráfico 1: Quanto à classificação das músicas escolhidas pelos alunos (Fonte: o autor).

NOME DA MÚSICA

INTÉRPRETES

Qui Nem Jiló

Luiz Gonzaga

Anunciação

Alceu Valença

Eu só quero um Xodó

Luiz Gonzaga

Ai que Saudade D’ocê

Zeca Baleiro

Tabela 1: Quanto aos nomes das músicas e intérpretes referente à classificação Música Popular
Brasileira – MPB (Fonte: o autor).

NOME DA MÚSICA

INTÉRPRETES

Advogado Fiel

Bruna Carla

Ninguém Explica Deus

Preto no Branco

Atos 2

Gabriela Rocha

Raridade

Anderson Freire

Canção do Céu

Anderson Freire

Tabela 2: Quanto aos nomes das músicas e intérpretes referente à classificação Música Religiosa
(Fonte: o autor)
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NOME DA MÚSICA

INTÉRPRETES

A Thousand Years

Chistina Perri

Tabela 3: Quanto ao nome da música e intérprete referente à classificação Música Popular
Estrangeira (Fonte: o autor)

NOME DA MÚSICA

INTÉRPRETES

Nosso Amor

Mc Pedrinho

Linda Morena

Mc Pedrinho

Show das Poderosas

Anita

Balada do Vaqueiro

Mano Walter

Festa de Vaquejada

Mano Walter

Tabela 4: Quanto aos nomes das músicas e intérpretes referente à classificação Música da Mídia
ou Popularesca (Fonte: o autor)

Considerações finais
Apesar da investigação ter acontecido em apenas uma escola, ela apresenta
aspectos sociais e culturais de determinada comunidade. A importância desta
verificação mostra os caminhos de convivência sociais que agregam elementos por
intermédio de determinada produção cultural constituída que envolvem as relações
educacionais, principalmente, no contexto do espaço escolar.
Foi possível constatar que um repertório musical vem se estabelecendo na
escola e que este reflete significativamente na cultura musical dos alunos da realidade
rural. Do mesmo modo, revela que os processos culturais vêm sofrendo interferências
e transições, sendo uma das áreas mais afetada, a da música.
Em sua maior parte, esse problema ocorre por interesses de instituições
dominantes que disputam com ambição o monopólio de mercado nos diferentes níveis
sociais. Com isso, os alunos se mostram, talvez, potencialmente alvos fáceis, sendo
induzidos e orientados aos uníssonos parâmetros do que deve ser considerado belo.
No entanto, o trabalho também apresenta o movimento contrário desse
processo, em que o professor de música se estabelece como um militante de
resistência, contrariando as poderosas forças de ação que sucumbem a autonomia e
o pensamento crítico-reflexivo do aluno. De igual modo, o professor de música
manifesta-se como possibilidade oportuna para atenuar as resultantes dessas
questões, isso, por meio de uma atuação atenta e efetiva, que é primordial e
imprescindível para a democratização da escola. Inesperadamente, a pesquisa expôs
que de todas as músicas escolhidas, quatro delas – ‘Qui Nem Jiló’, ‘Anunciação’, ‘Eu
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só quero um Xodó’ e ‘Ai que Saudade D’ocê’ – foram aquelas trabalhadas em
atividades desenvolvidas em aulas de músicas anteriores.
Igualmente, devemos ressaltar que músicas apreciadas pelo entorno da escola,
no âmbito da comunidade escolar, também foram citadas, o que promove a troca de
saberes da cultura rural com a cultura escolarizada. Foram elas: ‘Balada do Vaqueiro’
e ‘Festa de Vaquejada’, dialogando com a realidade cotidiana dos alunos.
Levando em conta que a grandeza cultural é pertinente aos processos
educacionais

e,

se

considerarmos

a

potência

existente

nos

processos

de

aprendizagem construídos pelo professor de música, que significa, reconhece e
valoriza a cada um dos sujeitos como resultado dessa ação, identificaremos o
favorecimento das relações socioculturais e da construção de identidades culturais
isenta de qualquer hegemonia, abertas e independente, que valorize os sujeitos
envolvidos a partir do diálogo intercultural.
Concentrado nas questões sobre o papel do professor de música em detrimento
da cultura musical provocada nas escolas rurais, outros estudos darão continuidade a
essa pesquisa procurando sempre contribuir com os caminhos que percorrem uma
escola justa e democrática.
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– ARTIGOS –
UM ESTUDO COM EGRESSOS DE LICENCIATURA EM MÚSICA
SOBRE A INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO E A
REMUNERAÇÃO RECEBIDA
Leonardo Borne1
Leandro Sousa Araújo2
Resumo: O presente trabalho apresenta resultados parciais de uma pesquisa longitudinal
e contínua de acompanhamento de egressos. Busca responder a pergunta “como está a
inserção no mercado de trabalho e qual a remuneração recebida dos egressos da
Licenciatura em Música da UFC-Sobral?”. É um trabalho de natureza metodológica
interpretativa, que se apoia nas respostas dadas por nove participantes a um questionário
online autoadministrado. Entre outros, os resultados mostram que, com a graduação
finalizada, os participantes tiveram uma melhora na remuneração recebida e na
formalização do trabalho. Por outro lado, não todos os egressos laboram com docência
musical, e apesar de âmbitos formais, os contratos de trabalho ainda são por tempo
determinado, o que não garante uma continuidade no seu trabalho.

1 Educador musical, pesquisador e flautista. É graduado em Música e mestre em Educação pela UFRGS, e doutor em
Educação Musical pela Universidad Nacional Autónoma de México, além de ter estudos em Musicoterapia pela
Faculdades EST. Atuou e tem experiência profissional nas áreas de musicoterapia, educação infantil, educação especial
e inclusão, experiência científica e profissional em desenvolvimento infantil, contextos não-formais, formação de
professores e educação continuada, educação à distância e pedagogia universitária. Atualmente é Professor Adjunto da
UFMT, tendo passado pela UFC-Sobral, dedicando-se ao ensino, pesquisa e extensão nas áreas de educação musical,
avaliação, teoria musical, percepção e solfejo, canto em grupo. Também se preocupa com os debates e a produção
musical e educacional latinoamericana. Sua produção científica tem sido apresentada e publicada em diversos contextos
regionais, nacionais e internacionais, destacando-se o FLADEM, a ISME, a ABEM e a ANPPOM.
Contato: leo@ufmt.br
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Resumen: Este trabajo presenta los resultados parciales de una investigación longitudinal
y continua sobre el acompañamiento de egresados. Busca responder la pregunta “¿cómo
está la inserción en el mercado laboral y cuál es la remuneración recibida por los egresados
de la Licenciatura en Educación Musical de la UFC-Sobral?”. Es un trabajo de naturaleza
metodológica interpretativa, que se apoya en las respuestas dadas por nueve participantes
a un cuestionario online autoadministrado. Entre otros, los resultados muestran que, con su
titulación, los participantes tuvieron una mejora en la remuneración recibida y en la
formalización laboral. Por otro lado, no todos los egresados laboran con la docencia
musical, y a pesar de los ámbitos formales, los contratos de trabajo aún son por tiempo
determinado, lo que no garantiza una continuidad laboral.
Palabras clave: egresados, mercado laboral, remuneración, educación musical.

Abstract: This paper presents partial results of a longitudinal and continuous research
about alumni follow up. It intends to answer the question “how is the job situation and how
much are the earnings received by alumni from the music education program from UFCSobral?”. It is an interpretative study, which is based on the answers given by nine
participants to an online self-administered questionnaire. Among other, results show that,
with graduation, participants had an increase of their earnings and an improvement in the
formalization of their workplaces. On the other hand, not all alumni work as music teachers,
and, despite the formal context, the work contracts are still fixed termed.
Keywords: alumni, jobs, earnings, music education.

Pensamentos iniciais
Com o advento de políticas de oferta, acesso e permanência do ensino superior
nos primeiros quinze anos do segundo milênio, as áreas de Música e de Educação
Musical foram objeto de crescimento imensurável tanto em graduação como em pósgraduação (BORNE, 2017). Nesse mesmo contexto que em 2011 surge a licenciatura
em Música da UFC-Sobral, com a função de formar professores de música na região
norte do estado do Ceará, com ingresso anual de 40 estudantes. Ao longo dos anos
de atuação do curso, mais de 20 pessoas egressaram do curso com a formação e a
titulação para atuar como educadores musicais em diferentes contextos e realidades.
Entretanto, ao estar em contato com esses egressos, notamos que talvez a sua atuação
não estava acorde com a formação e titulação recebida, pelo que desejamos saber
mais sobre a inserção no mercado de trabalho e a remuneração recebida destes
graduados.
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Ao buscar estudos no nosso contexto, localizamos o de (omitido), que aponta
que a docência musical nesta realidade beira a uma perspectiva informal e autônoma,
dado que a estabilidade dos professores nas escolas é baixa, e estes trabalham
basicamente por contrato de prestação de serviços, o que se reflete em diversos
aspectos, como a faixa salarial e as perspectivas de atuação docente futuras. A maioria
dos professores recebe até dois salários mínimos mensais, ainda que a carga horária
na rede educacional privada seja menor que na pública, o que sugere uma melhor
valorização do docente na rede privada. Ademais, a rede pública parece exigir melhor
formação docente que a privada, dado que a maioria dos graduados se situavam nesse
contexto.
Nesse sentido, o estudo de egressos é uma ferramenta importante – tanto do
ponto de vista acadêmico, como do institucional – para conhecer e analisar os
caminhos dos profissionais seguidos, o que pode gerar uma retroalimentação da e para
a prática e do desenho curricular, assim como das ações formativas extracurriculares,
com dados consistentes para a tomada de decisões de possíveis mudanças. Segundo
Fresán Orozco (2003), este tipo de investigação também é uma ferramenta para
conhecer a realidade e traçar estratégias sobre a qualidade dessa inserção laboral: o
tipo de posto assumido, a perspectiva de crescimento laboral e salarial a partir da
titulação, etc. Dessa forma, a oferta educativa “deve ser sustentada pelos resultados
de estudos que permitam conhecer a aceitação ou rejeição dos egressos da educação
superior no mercado laboral, e analisar as suas causas” (FRESÁN OROZCO, 2003, p.
23).
Com isso em mente e como parte de uma pesquisa mais ampla em andamento 3,
elaboramos este escrito que busca responder a pergunta como está a inserção no
mercado de trabalho e qual a remuneração recebida dos egressos da Licenciatura em
Música da UFC-Sobral?
Então, o objetivo do presente trabalho é apresentar dados preliminares de um
recorte temporal e temático da pesquisa mais ampla mencionada, enfocando na
inserção no mercado de trabalho e a remuneração obtida pelos egressos que colaram
grau até agosto de 2017 na UFC-Sobral. Esperamos que este estudo possa alimentar
debates vindouros a nível regional, estadual e nacional sobre a formação do licenciado
em música e sua inserção e atuação profissional. Tendo estabelecido o nosso objeto,

3 Pesquisa realizada pelo grupo Musa – Música e Ação, que busca fazer um acompanhamento longitudinal e contínuo
com todos os egressos do referido curso de música, focando o mercado de trabalho, a qualidade da formação, as
perspectivas formativas e laborais futuras, entre outros, e que tenham realizado sua graduação a, pelo menos, seis
meses antes de participar da pesquisa.
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nas próximas seções apresentamos caminhos metodológicos seguidos para, a seguir,
os resultados e análises preliminares. Ao final, tecemos breves conclusões, porém,
dado o curto espaço de tempo entre o fim da coleta de dados (que concluiu em
julho/2018) e o fechamento da presente chamada, optamos por apresentar apenas
algumas considerações gerais discutidas pelo grupo de pesquisa nesta primeira rodada
de avaliação, comprometendo-nos em complementar estas considerações no período
de correções.

Detalhamento metodológico
Dentro de uma perspectiva ampla, o estudo de egressos é uma das facetas
constituintes dos processos de avaliação curricular, dado que os resultados indicam
possíveis ações a serem tomadas pela instituição visando a aproximação da formação
e do mercado laboral. A pesquisadora Fresán Orozco diz que os currículos “requerem
diagnósticos sobre as fortalezas e as debilidades institucionais de educação superior
[...] [e os estudos] sobre o desempenho de egressos constituem uma alternativa para
o autoconhecimento e para o planejamento de processos de melhora e consolidação
educacional” (2003, p. 19). Ademais, não é apenas a proposta curricular que influencia
na empregabilidade; sexo, idade, etnia, personalidade, habilidade verbal e experiência
prévia são fatores cruciais nesse fenômeno (NAVARRO LEAL, 2003). Outros fatores
que parecem ser igualmente importantes são: o status ocupacional (socioeconômico)
dos pais e sua correlação com as conquistas acadêmicas, e a instituição de formação.
(NAVARRO LEAL, 2003).
Tradicionalmente as pesquisas com egressos são quantitativas e estatísticas
(NAVARRO LEAL, 2003; PIMENTEL, 2015), porém definimos este estudo dentro do
âmbito qualitativo, apoiados nas características definidas por Bogdan e Biklen (1994)
– o ambiente natural e não laboratorial, a busca da compreensão da realidade, o
enfoque no processo (de formação e de inserção laboral), a análise indutiva e a
preocupação com as perspectivas dos participantes. Dita eleição também se dá pelo
fato que o número de participantes desta investigação inicial não é estatisticamente
significativo do ponto de vista dos estudos quantitativos (n=9 de um total de 15
participantes potenciais).
Os participantes desse estudo são definidos como adultos maiores de idade, que
são egressos do curso de licenciatura em UFC-Sobral O único critério de inclusão e,
consequentemente, de exclusão da mostra de participantes é exatamente o mesmo:
haver cursado e concluído a referida graduação (além de, é claro, consentir em
participar da pesquisa). Se o participante não concluiu a graduação, não poderá ser
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incluído. Do início do curso (em 2011) até o final do primeiro semestre de 2017, apenas
três gerações poderiam haver titulado, o que representa um número total de 120
possíveis egressos. Em lista preliminar disponível junto ao sistema de administração
acadêmica da UFC-Sobral, podemos vislumbrar um total de oito (n=9) egressos que,
somados aos futuros graduados resultantes das gerações vindouras durante o período
desse estudo, comporão a amostra a ser focada no convite à participação. Essa
amostra pode ser caracterizada como não-probabilística por escolha racional, não
pretendendo realizar uma saturação dos dados nesse momento (FONTANELA et al.,
2011).
Mudando o centro de atenção à estratégia e ao instrumento de coleta de dados,
o survey é um tipo de estudo que parece ser o adequado para examinar este tipo de
população, pois é capaz de fornecer dados sobre os fenômenos focados na
investigação. Com a intenção de descrever a realidade e suas respectivas condições,
o survey pode identificar modelos e compará-los, assim como determinar relações
entre eventos específicos (WOLFFENBÜTTEL, 2004). Além disso, é utilizado para
“estudar um segmento ou parcela – mostra – de uma população para realizar
estimativas sobre a natureza da população total da qual a mostra foi selecionada”
(BABBIE, 1999, p. 113).
O instrumento escolhido foi um questionário autoadministrado, realizado
virtualmente através do site GoogleForms, que foi encaminhado por e-mail aos
participantes. Essa opção se deu no sentido de facilitar que o participante responda
as perguntas no seu próprio tempo, tendo espaço para reflexões sem pressão externa.
As perguntas giraram em torno a três temáticas, que surgiram tanto da literatura
acadêmica como das experiências dos pesquisadores: a) dados gerais, de formação
acadêmica e sociofamiliares; b) empregabilidade e remuneração; c) atuação docente
e qualidade da formação recebida. No presente escrito, nos focamos em apresentar as
respostas dadas à segunda temática.
Para a organização dos dados, foram confeccionadas tabelas com as
informações para buscar as tendências e as particularidades, tomando como base a
própria organização proposta pela literatura referenciada nas seções anteriores. A
análise tomará em conta preceitos expostos por Peña Vera e Pirela Morillo (2007) e
outros autores pertinentes. Os procedimentos de Peña Vera e de Pirela Morillo (2007)
tratam de organizar e dar sentido aos dados conforme os próprios dados vão surgindo,
sendo divididas em etapas de: a) omissão das informações com pouca relevância; b)
seleção dos elementos textuais relevantes; c) generalização propositiva de conceitos
e de novas informações; e, finalmente, d) a integração das informações a partir da
dedução e da indução, gerando conceitos mais gerais e totalizadores do discurso. Em
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outras palavras, é uma análise de: redução dos dados, apresentação dos dados, e
conclusões in(ter)feridas por mim. Tendo descrito a metodologia adotada, na próxima
seção exploraremos as principais conclusões chegadas.

Resultados e breves conclusões
Nesta seção apresentaremos alguns dos principais resultados, além de
exemplificá-los com as respostas obtidas. Antes de ingressar na graduação em música,
esta era a situação profissional dos participantes da pesquisa ao serem questionados
se estavam no mercado de trabalho:

Sim. Música. Tocava em bandas de forró e na banda municipal de minha cidade. Tinha um
bar junto com meu irmão.
Sim, Professor de Informática/Profissional em TI
Sim, professor de música
Não estava trabalhando
Não.
Sim, era ajudante de produção, industria.
Sim, monitor de artes/música do Programa Música na Escola (projeto de contraturno
escolar facultativo aos alunos, atendendo cerca de 50 alunos em uma escola de ensino
básico)
Não
Professor formador de musicalização infantil para professores do ensino infantil da rede
pública de Sobral
Tabela 1: situação laboral antes da graduação (Fonte: dados da pesquisa).

Verificamos que a grande maioria já estava no mercado de trabalho, porém no
âmbito da educação musical eram apenas três, ou seja, 1/3 dos egressos. Já ao
terminar a graduação, passados pelos menos seis meses da colação de grau, a área
de atuação laboral estava mais focada na educação na grande maioria, porém ainda
não há a totalidade atuando na área de educação musical, área de formação do
estudante. Também há uma latência de alguns meses entre formatura e início no
emprego para aqueles que não estavam empregados ou que mudaram de área.
Vejamos os dados:
Educação
Informática/Tecnologia da Informação
Música
Música
Arte-Educação e Musicalização Infantil
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No segudo ano após o término (2016) comecei a dar aulas de religião na Escola
Fundamental São Francisco (Escola das Freiras de Cruz)
vendendo planos de saúde
Ensino de geografia
Educação
Tabela 2: atuação laboral após a titulação (Fonte: dados da pesquisa).

Zero meses
Eu sempre trabalhei
Já estava atuando
11 meses
24 meses.
Até agora não consegui.
1) Perdi o emprego principal no ano seguinte (2015) onde a prefeitura demitiu cerca de
25% dos professores (inclusive todos os de músca), a prefeitura alegou não ter condições
financeiras de manter o Projeto. 2) Comecei a dar aulas de música na Igreja Matriz de
Aracaú.
13 meses
Me mantive no emprego da rede pública com o ensino de geografia, a formação com
música foi suspendida
Tabela 3: tempo decorrido para a contratação (Fonte: dados da pesquisa).

Mudando o foco para o setor de atuação, o nível de ensino, e especificamente o
que tem sido lecionado, temos uma multiplicidade de contextos e ambientes, como
podemos verificar nos dados.

Figura 1: setor e nível de atuação (Fonte: dados da pesquisa).
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Figura 2: áreas de atuação (Fonte: dados da pesquisa).

Quando o foco é o ensino de instrumentos, os participantes apontam os
seguintes instrumentos (em ordem decrescente de menção): violão (4), teclado/piano
(3), flauta doce (3), violino (1), baixo elétrico (1), bateria (1), guitarra (1), canto (1). É
interessante notar que dentro da oferta curricular da UFC-Sobral, não há disciplinas
específicas para flauta doce, baixo elétrico, guitarra ou bateria. Exceto pelo baixo
elétrico, estes outros instrumentos têm ou tiveram ações de extensão que trabalham
com eles. Essa formação inicial no instrumento, no entanto, foi feita paralelamente e
não dentro da instituição.
Por outro lado, há a questão do ingresso no emprego e a carga horária de
trabalho. Diferentes formas foram mencionadas pelos participantes, conforme dados:
40
36h
11 horas semanais
9 horas.
4 horas
35
30hrs/s
No momento. Não estou atuando com o ensino de música
Tabela 4: carga horária dedicada à docência em música (Fonte: dados da pesquisa).
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Figura 3: ingresso no emprego (Fonte: dados da pesquisa).

Figura 4: requisito para acesso ao emprego (Fonte: dados da pesquisa).
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Figura 5: formalização do emprego (Fonte: dados da pesquisa).

Como último dado, perguntamos aos egressos qual era a faixa salarial individual,
em salários mínimos, recebida quando ingressaram na graduação e no momento atual
(aos que estavam empregados). Claramente houve um incremento, porém é
preocupante que se nota que não há salários individuais superiores a quatro salários
mínimos, o que na época da pesquisa era equivalente a, aproximadamente, R$
3.600,00.

Figura 6: renda individual no início da graduação (Fonte: dados da pesquisa).

Figura 6: renda individual no momento da coleta de dados (Fonte: dados da pesquisa).
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De maneira geral, nas discussões realizadas no grupo de pesquisa já pudemos
identificar algumas tendências e considerações, cujas quais apresentamos a seguir de
maneira resumida:
a) uma parte dos egressos já estava no mercado de trabalho antes durante a
graduação, e a outra parte teve bolsas de diversas naturezas durante sua formação
(especialmente de iniciação à docência). Os que já trabalhavam, o faziam de maneira
informal ou no mercado de trabalho formal através de contrato com tempo determinado;
b) após a formatura, quase todos estão empregados com contratos formais,
destes, todos (exceto um) no âmbito educacional, e a maioria com tempo determinado.
Porém nem todos atuam com educação musical (há egressos que atuam com geografia,
português, religião, ensino técnico). Além de escolas de educação básica privadas e
públicas, há egressos trabalhando em como docentes em escolas especializadas de
música (próprias ou do poder público), em igrejas, como músico autônomos, ou ainda
como comerciários;
c) apesar de alguns egressos haverem apontado a importância do diploma para
poder conseguir aceder à vaga de trabalho, eles apontaram que não foi esse o principal
requisito, mas sim a sua rede de relacionamentos;
d) dos que não estavam no mercado durante a graduação, houve uma espera
entre 11 e 24 meses para conseguir ingressar ao mercado de trabalho formal. Há um
egresso que ainda não se posicionou no mercado de trabalho;
e) a grande maioria dos egressos trabalha em um ou dois lugares distintos,
formal ou informalmente, públicos ou privados. Nestes, como docente de música se
desempenha entre 4-40h semanais (30h mediana);
f) por fim, a renda individual parece ter aumentado do início da graduação (entre
zero e um salário mínimo para mais da metade dos egressos) à situação atual (entre
dois e três salários mínimos para dois terços dos egressos).
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– DOSSIÊ –

MÚSICA DE CONCERTO E FEMINISMOS: UMA PERSPECTIVA
INTERSECCIONAL
Antonilde Rosa Pires1
Resumo: As experiências das mulheres no campo da música de concerto, são marcadas
por diversas formas de opressões e isso adensa quando direcionamos o olhar para as
mulheres negras. Desqualificações e silenciamentos sobre as produções de mulheres;
principalmente das negras, no contexto musical, apesar da repercussão e amplitude
alcançada pelos debates no momento, ainda assim, é algo naturalizado e reproduzido no
campo. Há uma prática histórica de silenciamento e invisibilização das mulheres negras
resultante do racismo patriarcal e da misoginia instituída nos imaginários e na estrutura
social brasileira. Isso traz em si como resultado, a ideia construída na falácia legitimadora
de estigmas e estereótipos em todas as dimensões da existência, competência,
desenvolvimento cognitivo e intelectual da mulher negra. Adotar como critério metodológico
de pesquisa a perspectiva da interseccionalidade é algo relevante para se desnaturalizar
essa narrativa negativa sobre as mulheres negras, pois, elas formam um dos grupos que
sempre foram atuantes nesse campo. Isso é uma realidade não só comprovada pelo tempo
e os documentos históricos, mas pela presença de inúmeras musicistas negras desde o
período colonial até a atualidade. Vários documentos apresentam registros de mulheres
negras escravizadas de boa voz atuando como cantoras/atrizes nos palcos dos salões da
corte e na Capela Real no Brasil colonial. Sobre as compositoras, de quem mais se escuta
falar é da Chiquinha Gonzaga. A pergunta que fica é: será se não há outras mulheres
negras compositoras, pianistas, etc?
Palavras-chave: música, feminismos, interseccionalidade.

1 Preta, feminista e nordestina. Mestra em Música na área de Musicologia Histórica do Programa de Pós-Graduação em
Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Bacharelado em Canto pela Universidade Federal de GoiásUFG. Membr@ Associada do Grupo de pesquisa sobre música, relações de gênero e feminismos da Universidade Federal
da Integração Latino Americana- Unila- GMGF. Integrante do Coletivo Rosa Parks que desenvolve Estudos e Pesquisas
sobre Raça, Etnia, Gênero, Sexualidade e Interseccionalidades e do Coletivo Feminismos Negros do Maranhão. Interesse
por temáticas que abordam os protagonismos e legados de artistas negras e negros ao longo da história do Brasil no
campo da música de concerto.
Contato: nildeantoniufrjmestrado@gmail.com
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OS SONS DO MARACÁ: VOZES DA ANCESTRALIDADE INDÍGENA
Edson Kayapó1
Resumo: Os sons dos instrumentos, os cantos e as danças na tradição indígena são
expressões indissociáveis, oriundas das nossas ancestralidades. Elas que se manifestam
coletivamente nos momentos de resistência, em tempos festivos e para o fortalecimento
das nossas identidades étnicas, sempre associadas ao chamamento dos nossos seres
encantados, presentes nas forças da natureza. O som do maracá reproduz o momento da
criação do universo e religa cotidianamente as nossas vidas às cosmovisões que herdamos
dos nossos antepassados, perpetuando o nosso compromisso com o equilíbrio
socioambiental e com o respeito Mãe Terra.
Palavras-chave: maracá, cosmovisões, ancestralidade.
URL Live: https://youtu.be/0ijHNHQWUDw?t=230

1 Edson Kayapó, pertence ao povo Mebengokré, nascido no estado do Amapá, ativista do movimento indígena. É doutor
pelo programa pós-graduado em Educação: História, Política, Sociedade, na PUC-SP, fez mestrado em História Social
na mesma instituição. É Graduado em História pela Universidade Federal de Minas Gerais, com pós-graduação lato sensu
em História e Historiografia da Amazônia, pela Universidade Federal do Amapá. Atualmente é professor efetivo do Instituto
Federal da Bahia (IFBA), atuando como docente na Licenciatura intercultural Indígena. É professor credenciado no
Programa de Pós-graduação stricto sensu em Ensino e Relações Étnico-raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia.
É autor de artigos e livros sobre a temática indígena, tendo publicações premiadas pela UNESCO e pela Fundação
Nacional do Livro Infantil e Juvenil.
Contato: edsonbkayapo@gmail.com
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EPISTEMOLOGIAS DO SUL (DECOLONIAIS) EM MÚSICA:
TRANSFORMANDO A VISÃO DE MUNDO DO EDUCADOR
MUSICAL
Harue Tanaka1
Resumo: Esta narrativa foi pensada em problematizar algumas questões que atendessem
aos anseios por respostas em tempos de pandemia; pensando principalmente nos ouvintes
e nxs alunxs que participam ativamente da minha vida, não só da questão docente, mas
como ser humano. O que poderia impactar a vida dessas pessoas positivamente e ajudar
os problemas escancarados nesse momento ímpar da história da humanidade. E sobre que
“humanidade” estamos falando? Sobre algo que é atravessada/ transpassada pela
diversidade humana. Resolvi fazer um breve relato de minha trajetória a fim de repensar a
práxis dxs educadorxs. Para além, inclusive, das esferas que habitam o nosso ser, há o
papel de professora educadora, sendo desse lugar que falamos. A primeira parte da fala
tratou sobre como fui moldada a um tipo de concepção de ensino musical e segui na
contramão das expectativas que criaram (a de pianista), de inicial formação – a
performance. E na segunda parte, demonstrar como somos frutos do pensamento que
construímos. Quais as lutas que queremos encampar diante de novos e velhos desafios?
Quais os nossos credos? Que convicções nos movem? Sobre como temáticas como
“epistemologias do Sul”, “pedagogias abertas”, “decolonialidade”, “musicar” (musicking),
sobre racismo estrutural, feminismo, gênero e música… Como todos esses temas se tecem
e criam tessituras próprias no sentido de um pensamento contra-hegemônico. Como uma
tese em música chega “às ruas”? Enfim, uma fala totalmente visceral, além de individual,
endêmica, posto que traduz a vivência cultural dessa pesquisadora e música (feminino de
músico).
Palavras-chave: educação musical, gênero e música, epistemologias decoloniais.

1 Nasceu em São Paulo, mas chegou com 1 ano e 4 meses de idade em João Pessoa (PB). Considera-se paraibana.
Professora na Universidade Federal da Paraíba (UFPB), desde 1993, onde se graduou no Bacharelado em Música
(Piano). Especialização em Artes. Mestre em Educação Popular pela UFPB (2003) e doutora em Educação Musical pela
Universidade Federal da Bahia (2012) com doutorado sanduíche no Instituto Politécnico do Porto (IPP-Portugal). Pianista
(professora de piano em grupo), atua nos grupos musicais: Fulô Mimosa e Orquestra Sanfônica Balaio Nordeste (sanfona);
Nação de Maracatu Pé de Elefante e Baque Mulher JP (tambor de maracatu). Pesquisadora na área de música e gênero,
etnomusicologia e educação musical, trabalhando suas interfaces. Nos últimos encontros da ANPPOM, coordena o
simpósio temático em Música e Gênero. Líder do grupo de pesquisa MUCGES (Música, corpo, gênero, educação e
saúde). Livro: Diário de uma ritmista aprendiz. Atualmente representa o Fladem Brasil - Paraíba).
Contato: hau-tanaka@hotmail.com
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MÚSICA, JUVENTUDE E A CONSTRUÇÃO DE GÊNERO NO
ESPAÇO ESCOLAR: MEMÓRIAS OU REALIDADE?
Helena Lopes da Silva1
Resumo: Ainda que a temática da construção social da identidade de gênero tenha
avançado significativamente no âmbito dos direitos legais de homens e mulheres na última
década, o assunto gênero ainda é visto com desprezo, preconceito e até mesmo com pudor,
quando se trata de discuti-lo nas políticas públicas de educação. A pesquisa que deu origem
ao livro Música, juventude e a construção da identidade de gênero no espaço escolar,
dedicou-se a compreender as relações existentes entre a identidade de gênero e as
preferências musicais declaradas por jovens no contexto da aula de música de uma escola
pública. Como a identidade de gênero se faz presente na aula de música? Como o espaço
escolar constrói as identidades de gênero? Qual a relação entre as escolhas musicais dos
jovens e a construção da identidade de gênero? Estas foram algumas das perguntas
problematizadas neste estudo e contempladas em minha apresentação. Realizado por
meio de entrevistas e observações da aula de música, trago cenas emblemáticas que
revelam a importância do tema para a elaboração de propostas de ensino de música para
a escola. Os dados demonstraram que declarar preferências musicais na aula de música
era uma questão de sobrevivência para muitos dos jovens que ali estavam, pois precisavam
estar em consonância com grupos de amigos ou colegas de turma. Outro aspecto
ressaltado nas análises, foi o rótulo generificado atribuído às meninas como “muito
sentimentais” e “pouco racionais” - tanto pela professora quanto pelos colegas de turma devido ao fato de relacionarem-se com a música por meio da dança e por meio da adoração
pelos ídolos musicais. Esta visão acabou comprometendo a participação das meninas nas
atividades de música, pois sentiam-se incapazes de emitir opiniões analíticas sobre os
repertórios musicais trabalhados. Paradoxalmente, os meninos também sofriam por não
poderem compartilhar suas reais preferências musicais em sala de aula por medo de serem
taxados como “afeminados”. Embora este estudo tenha sido realizado há 20 anos atrás, os
dados ainda se mostram atuais em muitos sentidos, quando por exemplo, ainda
percebemos a baixa procura de mulheres pelos cursos de bacharelado em composição ou
mesmo, a pouca adesão delas à performance de instrumentos de percussão, contrabaixo,
1 Graduada em Educação Artística-Licenciatura Plena em Música - Escola Superior de Artes Santa Cecília (1989), Mestre
e Doutora em Música pela UFRGS (2000; 2009). É professora da Escola de Música da Universidade Federal de Minas
Gerais (UFMG) atuando como docente no Curso de licenciatura em Música e no Programa de Pós-Graduação em Música.
Desenvolve pesquisas na área de educação musical, contemplando temáticas ligadas à formação de professores de
música, processos de ensino e aprendizagem musical em contextos diversos, mediação da escuta musical, juventude e
música. Pesquisadora do Grupo de Pesquisa Aprendizagens Musicais na Contemporaneidade (APREMUS/CNPq/
UNESP). Coordenadora regional (região Sudeste) da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM).
Contato: helopesster@gmail.com
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entre outros. Sendo a escola o lugar democrático do acesso ao conhecimento para todos e
todas, a temática da construção da identidade de gênero faz-se necessária e urgente para
que as diferenças sejam acolhidas e respeitadas, e as escolhas e práticas musicais de
meninos e meninas sejam, de fato, estimuladas e legitimadas.
Palavras-chave: jovens, música, identidade de gênero.

URL Live: https://youtu.be/PmQMc4su8CA?t=270
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MÚSICA DE CONCERTO E LIBERDADE: UMA ARTICULAÇÃO
POSSÍVEL?
Hudson Lima1
Resumo: A construção de um espetáculo musical envolve diversos agentes que,
intencionalmente ou não, acabam obscurecidos pela atividade fim, o concerto e seus
protagonistas. Apesar de alguns esforços que obtiveram êxito, podemos afirmar que ainda
não é uma prática comum elaborar análises detalhadas sobre os ensaios e concertos das
orquestras sinfônicas no Brasil. Muitas vezes essas análises voltam-se às figuras em
destaque como maestros, solistas, críticos e compositores, deixando em segundo plano os
diversos mecanismos que envolvem a elaboração da performance, bem como o trabalho
propriamente dito de todos os agentes responsáveis pela cena. Lançar luz às diversas
atividades exercidas até o resultado apresentado no palco é estabelecer um conjunto de
dados e categorizações que podem ser elucidativos para refletirmos sobre a formação do
músico e suas atividades profissionais e de que modo a educação musical pode contribuir
para a melhoria do ambiente de trabalho. Através das respostas de um questionário
enviados para músicos de orquestra sinfônica e músicos cameristas brasileiros; este texto
visa trazer colaborações que possam orientar uma análise sobre a articulação entre Música,
Trabalho e Educação.
Palavras-chave: performance musical, orquestra sinfônica, segregação.
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1 Hudson Lima é doutorando em Música na linha Documentação e História da Música (UNIRIO), Mestre em Música Etnografia das práticas musicais (UFRJ), Bacharel em Música - Habilitação violoncelo (UFRJ), Músico violoncelista (OSN
UFF) e Psicanalista - Orientação Lacaniana.
Contato: hudsonemusica@yahoo.com.br
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TRABALHO, MÚSICA E GÊNERO
Luciana Requião1
Resumo: A partir da narrativa de 19 mulheres musicistas busco discutir questões
prementes ao mundo do trabalho no campo da música. São mulheres que vivenciaram uma
intensa transformação no mundo do trabalho na transição do século XX ao XXI. A ideia
principal é identificar a forma como tais transformações afetaram a vida laboral, tendo o Rio
de Janeiro como o locus central de atuação dessas trabalhadoras. Aqui não há a intenção
de generalizar, mas buscar, por meio de recorrências nas falas dessas mulheres, subsídios
para a compreensão de suas trajetórias, o que nos leva a perceber marcas da desigualdade
de gênero.
Palavras-chave: música, mundo do trabalho, gênero.
URL Live: https://youtu.be/fz4bKaG4oSE?t=2115
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1 Luciana Requião é musicista, professora e pesquisadora. Integra a Orquestra Lunar e a coletiva Primavera das
Mulheres. É professora associada da Universidade Federal Fluminense e vem atuando junto ao Programa de PósGraduação em Música da UNIRIO, ao Programa de Mestrado Profissional em Ensino das Práticas Musicais também da
UNIRIO e ao Programa de Pós-Graduação em Cultura e Territorialidades da UFF. Coordena o Grupo de Estudos em
Cultura, Trabalho e Educação e está como diretora do Sindicato dos Músicos do Estado do Rio de Janeiro na gestão
2019-2022.
Contato: lucianarequiao@id.uff.br
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PRÁXIS DA FORMAÇÃO EM MÚSICA E OS DILEMAS DA
FORMAÇÃO HUMANA EM CENÁRIO DE REPRESSÃO E
VIOLÊNCIA
Micael Carvalho dos Santos1
Resumo: Live em que contextualizo o cenário político internacional e nacional a partir dos
aprofundamentos das desigualdades sociais desveladas pela pandemia causada pela
Covid-19. Retomo as poucas conquistas dos movimentos democráticos no Brasil nos anos
que sucedem o período denominado processo de redemocratização. Em especial, situo as
conquistas das últimas décadas com relação à democratização do ensino e a política de
cotas nas universidades brasileiras. Apresento breves elementos para reflexão sobre o
papel dos regimes autoritários e suas relações com a educação e a arte, destacando o
exercício de controle, censura e enquadramento dos conteúdos morais, políticos e
ideológicos. Aponto os limites na concepção e estruturação de currículos que consigam
romper com o tradicionalismo e o eurocentrismo, na perspectiva da diversidade cultural.
Apresento, por fim, indicações dos possíveis usos da música e da educação musical para
enfrentar a barbárie e todo tipo de autoritarismo nos diversos espaços.
Palavras-chave: educação musical, formação humana, educação musical democrática.

1 Professor de Música do Colégio Universitário da UFMA. Mestre em Educação pela Universidade Federal do Maranhão
- PPGE/UFMA (2020); Licenciado em Música pela Universidade Federal do Maranhão - UFMA (2015). Especialista em
Educação Musical pela Universidade Cândido Mendes - UCAM (2017). Desenvolve estudos nas áreas de formação
docente; currículo em música; políticas públicas e educação; culturas populares; manifestações culturais maranhenses.
É membro associado do Fórum Latinoamericano de Educação Musical (Fladem Brasil) e Associação Brasileira de
Educação Musical (ABEM). Atual Coordenador Regional Nordeste e Coordenador de Comunicação do Fladem Brasil
(Fórum Latinoamericano de Educação Musical - Secção Brasileira).
Contato: micaelmusic@gmail.com
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FUNK CARIOCA E EDUCAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA BÁSICA:
UMA PROPOSTA CONTRA-COLONIAL
Pedro Mendonça1
MC Mano Teko 2
Resumo: Acreditando que determinadas práticas negras, baseadas, produzidas e
protagonizadas pela população de favelas e periferias da cidade do rio de Janeiro,
apresentam para nós, educadores, existências que confrontam diretamente com a
colonialidade, logo contra-coloniais em sua essência, propomos aqui uma discussão sobre
suas presenças e (in)visibilidades na escola básica, nomeadamente nas aulas de educação
musical. Trabalhamos na perspectiva de que o Funk Carioca é um destes gêneros que nos
apresentam, na diáspora africana do Rio de Janeiro, ferramentas que confrontam com os
saberes coloniais que ainda hegemonizam os currículos e práticas educativas.
Debateremos então, a partir dos encontros de saberes de dois educadores, um professor
do ensino institucional, e um MC de reconhecida carreira no gênero Funk Carioca, como o
gênero pode contribuir na construção de alternativas contra-coloniais na educação musical
da escola básica.
Palavras-chave: funk carioca, educação musical, contra-colonialidade.

1

Pedrinho Mendonça é professor de educação musical do primeiro segmento do Colégio Pedro II campus Tijuca I e
doutor em Etnomusicologia pela Unirio. Tem se dedicado ao exercício de reflexão sobre infâncias, contra-colonização,
música e educação, se relacionando com a música urbana preferencialmente.
Contato: pedrinho_violao@yahoo.com.br

2 Mano Teko tem 26 anos de Mc do Funk, compositor e produtor cultural. Participa de iniciativas que ajudam na discussão
do Funk enquanto Cultura e por Direitos. Criou junto a alguns profissionais uma Associação e a partir dela algumas
ferramentas que ajudam nessa proposta de diálogo. Roda de FUNK, Sarau Divergente, Oficina A Responsa, além do
evento Baile Spring Love.
Contato: mcteko@hotmail.com
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URL Live: https://youtu.be/Agc2rMcyPAA?t=632

Referências
MENDONÇA, Pedro Macedo et al. Funk carioca, política, gênero e ancestralidade no sarau
divergente: uma pesquisa-ação participativa. 2018. Tese (Doutorado em Música) - Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
MENDONÇA, Pedro; ROCCA, Ralphen; MC MANO TEKO. O funk e a educação: etnomusicologia
e pesquisa-ação participativa em contextos diversos. Debates, n. 19, p.191-207, nov. 2017.
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UMA LIVE MÃO NA MASSA COM RECURSOS DIGITAIS PARA O
ENSINO DE MÚSICA
Priscilla Battini Prueter1
Resumo: Esta live procurou apresentar de forma prática, com participação dos ouvintes
em tempo real, várias possibilidades do uso de ferramentas digitais para o ensino de música
online, principalmente durante a adaptação das atividades musicais para o formato virtual
durante o isolamento social de 2020. A live contou com ferramentas como o Chrome Music
Lab e demais ferramentas do Google for education, tais como: Google Forms, Google Docs,
Google Classroom e Google Planilhas. O complemento Flat for Docs também foi
apresentado como recurso de notação musical tradicional dentro de um editor de texto. O
conceito de documento colaborativo também foi abordado como exemplo de estratégia
pedagógica a fim de simular as práticas em conjunto presenciais no meio virtual.
Palavras-chave: recursos digitais, ensino remoto, Google for education.

URL Live: https://www.youtube.com/watch?v=DVQpMmZiwd0

1 Uma das pioneiras da educação musical remota no Brasil, a maestrina Priscilla Prueter tem uma longa experiência como
educadora e regente coral. Maestrina do Coral da Universidade Tecnológica Federal do Paraná desde 2009 e assessora
de cultura e comunicação da Pró-reitoria de Relações Empresariais e Comunitárias na mesma instituição. Mestre em
música pela UFPR e especialista em regência coral pela EMBAP, possui licenciatura em música pela EMBAP, magistério
superior pela Vizivalli e bacharelado em canto pela UNESPAR - EMBAP. Em 2017 recebeu a mais alta condecoração
como Comendadora, da Sociedade Brasileira de Artes, Cultura e Ensino: Mérito Cultural Carlos Gomes e no ano seguinte
recebeu o Prêmio Arte e Educação da FUNARTE, órgão do Ministério da Cultura, com o espetáculo Fronteiras (2017) que
foi classificado entre os dez melhores projetos de arte e educação do país. No ano passado foi a única selecionada como
Innovator na área de educação musical no Brasil para desenvolver o primeiro projeto de música e tecnologia no Brasil
sob tutoria do Google. Com o advento do Covid-19, Priscilla Prueter conta com uma agenda lotada dividindo seu tempo
em ministrar palestras, aconselhamentos para educadores e escolas para todo o Brasil, assim como produz atualmente
um vasto material no Youtube para auxiliar os profissionais de ensino sobre educação remota.
Contato: pris@utfpr.edu.br
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FUNK, DIÁSPORA AFRICANA E AFROCENTRICIDADE NAS AULAS
DE MÚSICA NA ESCOLA BÁSICA
Priscilla Hygino1
Resumo: A fala apresentada nesta live é um recorte de minha pesquisa de mestrado em
que penso-pratico-pesquiso-proponho uma educação musical afrocentrada a partir do
Funk, entendendo esta musicalidade no contexto das culturas produzidas na Diáspora
Africana. Proponho alguns conceitos analíticos que penso serem chaves importantes para
as musicalidades afrodiaspóricas e, por conseguinte, para as propostas em sala de aula
que pretendam explorar tais expressões artísticas e culturais. Pincelo estes conceitos - a
saber, o ritmo, o corpo e a palavra - com algumas possibilidades mais concretas para a sala
de aula, pautando-me em minha vivência com meus alunos em uma escola pública da zona
norte da cidade do Rio de Janeiro.
Palavras-chave: educação musical, funk, escola básica.

URL Live: https://youtu.be/Agc2rMcyPAA?t=2395
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1 Priscilla Hygino é professora de música no município do Rio de Janeiro (SME-RJ). Especialista em Educação Básica Educação Musical (PRD-CPII) e especialista em Ensino de Histórias Culturas Africanas e Afro-brasileiras (IFRJ).
Mestranda em música - Educação Musical, pela UFRJ, onde desenvolve pesquisa sobre processos de ensinoaprendizagem afrocentradas a partir do Funk.
Contato: priscillahygino@gmail.com
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OUVIDO DE TUBERCULOSO: EDUCAÇÃO MUSICAL E A
DESCOLONIZAÇÃO COM O SILÊNCIO
Samuel Lima1
Resumo: Quais serão os barulhos da rua que estarão nas escolas do Brasil pós-Covid 19?
Em defesa da população negra brasileira e suas coletividades, a conversa ofereceu a
expressão popular “ouvido de tuberculoso” para pensar a prática musical pesquisadora
como audição capaz de oferecer o silêncio como barulho que não aconteceu, mas
escutamos, logo, a presença social contraditória dos sons que exclamam o “Somos todos
iguais!”. O requisito da educação assumida entre o silêncio e o barulho é invocada pela
“descolonização” em Frantz Fanon (1968) e “libertação” em Paulo Freire (1987), parte da
base de reflexões sobre a crise ontológica dentro da escola, o que oportuniza a
recomendação de ações de ruptura, os acolhimentos do desconhecido geralmente tratado
como desnecessário, desqualificado, condenado, oprimido. Descolonizar é ouvir o silêncio,
o som dos sonhos que permitem práticas de histórias próprias, possibilitando acolhimentos
necessários dentro de uma escola, porque são acolhimentos necessários da vida, logo, fora
da escola.
Palavras-chave: silêncio, descolonização, educação.
URL Live: https://youtu.be/VJaxKl94Ggk?t=1696
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1 Doutorando em Educação (ProPED), Mestre em Cultura, Comunicação e Educação (FEBF), Assistente Social
(UNISUAM). Produtor Executivo do selo Lotação Records. Produtor MC Beiblade, MC Robin Rude e Antiéticos.
Contato: lotacaorecordslimas@gmail.com
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___. Pedagogia do oprimido. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1987.
GILROY, Paul. O Atlântico Negro: modernidade e dupla consciência. São Paulo: Editora 34,
2012.
HALL, Stuart. Da diáspora: identidade e mediações culturais. Belo Horizonte: Editora UFMG,
2013.
KRENAK, Ailton. Ideias para adiar o fim do mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 2019.
LIMA, Samuel da Silva. Práxis Sonora e Etnografia da Madrugada para a onomatopeia funkeira e
piXadora na escola. Revista Periferia, v. 11, n. 4, set.-dez. 2019.
MBEMBE, Achille. Crítica da Razão Negra. Lisboa: Antígona, 2014.
___. Necropolítica - Biopoder, soberania, estado de exceção, política da morte. São Paulo: n-1
Edições, 2018.
MOURA, Clóvis. Sociologia do negro brasileiro. São Paulo: Editora Ática, 1988.
NASCIMENTO, Abdias. O Genocídio do Negro Brasileiro: processo de um racismo mascarado.
São Paulo: Perspectiva, 2016.
SIMAS, Luiz Antonio; RUFINO, Luiz. Encantamento sobre política de vida. Rio de Janeiro:
Mórula Editorial, 2020.
___. Flecha no Tempo. Rio de Janeiro: Mórula, 2019.
SHAFER, Raymond Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Universidade Estadual Paulista,
1991.
VIANNA, Hermano. O Mundo Funk Carioca. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997.

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 137

– DOSSIÊ –

ENCONTROS ONLINE TEMÁTICOS PARA APROFUNDAMENTO E
REFLEXÕES DO REPERTÓRIO (CORO JUVENIL)
Daniel Reginato1
Resumo: Com base no contexto de caráter inédito dos afastamentos das atividades
presenciais por conta do isolamento social essa live discutiu acerca das possibilidades de
interação nos processos de ensaios remotos. Apresentando e exemplificando ferramentas
como painel digital (Padlet), nuvem de palavras e banco de imagens que foram utilizados
para fortalecer vínculos dos integrantes com relação ao trabalho e manter contato com seu
importante processo de fruição musical.
Palavras-chave: coro juvenil, interação, fruição musical.
URL Live: https://youtu.be/IdIw8GWVQjM?t=2816

1 É bacharel em Composição Musical pela Universidade de São Paulo (ECA/USP) e mestre em Educação pela
Universidade Pontifícia Católica (PUC/SP) na área de currículo. Tem atuado na área de regência coral desde 1997,
iniciando seus estudos na Universidade Livre de Música Tom Jobim e com alguns maestros como Lincoln Andrade, Aylton
Escobar, Juan Tony Gusmán e Eduardo Fernandes. Desenvolve intensa produção de arranjos vocais para coros e grupos
vocais presente em álbuns como: AFRO-SAMBAS (Coral Unifesp), VÉSPER NA LIDA (quinteto Vésper Vocal), SOM NA
CABEÇA (Grupo Canto Ma Non Presto) entre outros. Atualmente atua como: regente com o Coro Juvenil da Escola do
Auditório, e do Coro Juvenil do Instituto Baccarelli; como educador musical nas área de percepção melódica e harmônica
na Escola do Auditório Ibirapuera, e na educação básica no Colégio Anglo 21 e no Instituto Eurofarma; e também, como
pesquisador e formador de professores pelo Instituto d’OPASSO.
Contato: danreginato@gmail.com
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Fladem Brasil, Rio de Janeiro, v. 01, n. 02, p. 137, jul. 2020.

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 138

– DOSSIÊ –

CINCO NOTAS PARA ESCOLHER: PRINCÍPIOS E PARÂMETROS
PARA O FAZER / SENTIR / PENSAR MUSICAL NUMA
PERSPECTIVA CRÍTICA E CRIATIVA ATRAVÉS DO VIOLÃO EM
TEMPOS DE DISTANCIAMENTO SOCIAL
Vandersom Ricardo da Cruz1
Resumo: Nesta live discutimos e exemplificamos os princípios e parâmetros para a
elaboração e execução em plataformas virtuais de um plano de ensino destinado ao
aprendizado musical por meio do violão, pautado numa perspectiva pedagógica que
considera o aprendiz ativo no processo de construção e aprimoramento de seus saberes
valorizando a criticidade e a criatividade dos mesmos, em tempos de distanciamento social
através da apreciação crítica da vídeo aula Cinco notas para escolher. Na vídeo-aula em
questão são abordados como conteúdo o aprendizado da escala pentatônica de sol na
primeira região do violão, execução de uma pequena canção neste modo e uma proposta
de criação de um improviso sobre esta melodia. Esta proposta está dividida em três
pequenos vídeos (com duração de aproximadamente 3 minutos cada) e se destina a
aprendizes iniciantes de violão com idade mínima sugerida de 8 anos. A relevância deste
trabalho se dá pela ampliação de possibilidades de democratização ao acesso à educação
musical proporcionado pelas plataformas virtuais. Em um passado não muito remoto
estudar música requeria quase que sempre um deslocamento aos grandes centros
urbanos, hoje com os recursos tecnológicos disponíveis torna-se um desafio para nós
educadores (as) a apropriação técnica e utilização inovadora destes recursos de forma que
o conhecimento musical possa chegar até o nosso público-alvo. Desta forma, as
experiências amalgamadas neste trabalho oferecem subsídios para um debate bem como

1 Vandersom Ricardo da Cruz, violonista, pedagogo e pós-graduado em psicopedagogia, iniciou seus estudos musicais
no conservatório ¨ Davino Tardelli da Silva ¨, instituição onde lecionou e foi diretor entre os anos de 2000 a 2010. Desde
o ano de 1997 trabalha na Sustenidos, Organização Social de Cultura, onde até 2015 exerceu a função de educador de
violão e a partir de então até os dias atuais passou a ocupar a função de Coordenador Técnico Artístico Pedagógico,
sendo responsável pela elaboração de planos pedagógicos, gestão e processos de capacitação a equipes de supervisores
educacionais e educadores musicais da área de cordas dedilhadas. Em 2017 coordenou um concerto onde a Camerata
de Violões do Projeto Guri da cidade de Araçatuba recebeu como artista convidado o grande violonista Sidney Molina e
em 2018 teve a honra de acompanhar o mesmo grupo musical para uma apresentação na programação do Fórum Latino
Americano de Educação Musical na cidade de Vitória ES e em 2019 coordenou um espetáculo com a mesma camerata
referida tendo como Artista convidado o exímio violonista Paulo Porto Alegre. É autor dos livros didáticos de Violão das
turmas iniciantes do Projeto e membro do conselho editorial da revista eletrônica aplausos.
Contato: van_cruz@hotmail.com

CRUZ, Vandersom Ricardo da. Cinco notas para escolher: Princípios e parâmetros para o fazer / sentir / pensar musical
numa perspectiva crítica e criativa através do violão em tempos de distanciamento social. Revista Fladem Brasil, Rio de
Janeiro, v. 01, n. 02, p. 138-139, jul. 2020.
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elementos norteadores que podem informar, inspirar e encorajar outros colegas a atuar
valendo-se de meios virtuais.
Palavras-chave: educação musical, aula de violão, ensino em rede.
URL Live: https://youtu.be/CDOd9IKIyLc?t=2982

Revista Fladem Brasil | V. 1 | N. 2 | Jul 2020 140

– DOSSIÊ –

B A R U L H A R:
A MÚSICA EM ESTADO DE ENCONTRO
Dulcimarta Lemos Lino1
Resumo: A conversa virtual sublinha o “barulhar” (LINO, 2008) como a música das culturas
infantis. Compartilha o brincar com sons experimentados dentro da escola pública de
educação infantil entre crianças e adultos ao colocar a música em estado de encontro.
Marca narrativa de brincos, orins, maçambiques e Slams que tomam o corpo que se lança
à sensibilidade de soar na convivência mundana. Aqui a escuta é o som do sentido,
presença vincular e coletiva do imaginário criador que sublinha pluralidade e diversidade
sem separações. Também apresenta músicas que a educadora recebe de seus alunos
durante a pandemia: composições e música feita no celular.
Palavras-chave: barulhar, música com crianças, música na educação infantil.
URL Live: https://youtu.be/6YhJv-s0EbA?t=2468

1 Dulcimarta Lemos Lino é pianista e professora de Educação Musical no Curso de Pedagogia da Faculdade de Educação
da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Área de Educação Infantil. Criou em 1983 o Coletivo do Espaço de Criação
Musical, escola de música que investiga os processos de escuta e criação musical na experiência de barulhar. Tem no
exercício da convivência em pequenos grupos de trabalho, tempo e espaço para experimentar a improvisação livre.
Contato: dulcimartalino@gmail.com

LINO, Dulcimarta Lemos. B A R U L H A R: a música em estado de encontro. Revista Fladem Brasil, Rio de Janeiro, v.
01, n. 02, p. 140, jul. 2020.
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O USO DO APLICATIVO MAKE IT COMO FERRAMENTA PARA AS
AULAS DE MÚSICA
Tábata Lima1
Resumo: O aplicativo foi desenvolvido para criar jogos, atividades, histórias e
questionários. Possui uma interface clara e intuitiva. Seu sistema vem com estrutura prévia
de jogos para que o usuário possa criar atividades gameficadas, do seu jeito e de forma
rápida, usando imagens próprias, sons e vídeos. Além disso o app também oferece uma
biblioteca própria para ser utilizada. Tendo em vista a ampla demanda de aulas à distância
devido ao distanciamento imposto no ano de 2020, a live tem como objetivo oferecer um
recurso a mais para os educadores, recurso este que vem acompanhado de interatividade,
item essencial quando falamos de aprendizagem.
Palavras-chave: game, jogos musicais, educação musical.
URL Live: https://youtu.be/UEGkf1yNGyA?t=3135

1 Licenciada em Música pela Faculdade Paulista de Artes (2012), Pós-Graduanda em Psicopedagogia e Análise do
Comportamento Aplicada para Autismo e Deficiência Intelectual, é professora de violoncelo no Projeto Guri há 8 anos e
atuou como Artista- Educadora do (PIÁ) Programa de Iniciação Artística da Cidade de São Paulo. Certificada pela
Associação Suzuki de São Paulo na turma do professor David Evenchick (Canadá), atuou como violoncelista no
espetáculo Calungá ao lado de Naná Vasconcelos, integrou o corpo de instrumentistas da Orquestra Filarmônica Senai
São Paulo, Orquestra do Porto de Santos, Fukuda Cello Ensemble e atualmente é violoncelista no grupo Trio Paulistano.
Contato: tbtlima@hotmail.com

LIMA, Tábata. O Uso do Aplicativo Make It como Ferramenta para as Aulas de Música. Revista Fladem Brasil, Rio de
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O TAMBOR SOPAPO: HISTÓRIA, RITMOS E PROPOSTAS PARA
SALA DE AULA
Lucas Kinoshita1
Resumo: A Live procurou contar parte da história do instrumento percussivo de origem
afro-sul riograndense, o sopapo, alternando entre falas, fotos, áudios, trechos de trabalhos
acadêmicos, demonstração de toques, slides e trechos do documentário O Grande Tambor.
O Sopapo é um tambor cônico de grandes dimensões, tendo em média 1m de altura e 50cm
de diâmetro. Ele é confeccionado manualmente a partir de um compensado de madeira,
anéis e puxadores de metal e couro animal. Segundo Mário Maia (2008), o primeiro registro
que se tem desse instrumento data de 1851, em uma aquarela feita por Hermann Rudolf
Wendroth da região de Pelotas. A proposta da Live foi ressaltar a importância da
preservação do conhecimento em torno dessa cultura que foi quase extinta, mostrar parte
de sua história, alguns percalços e curiosidades. Hoje, o instrumento é reconhecido como
patrimônio imaterial nacional pelo IPHAN e Pelotas reconheceu o instrumento como
representante simbólico da sua cidade. O tambor sopapo é um instrumento de extrema
importância para a cultura local, sobretudo a tão esquecida herança afro (MAIA, 2008).
Serraria (2013) chama a atenção para a lei 10.639, que torna obrigatório o ensino do
conteúdo sobre História e Cultura Afro-Brasileira, e questiona: por que não fazê-lo com foco
na nossa cultura local? O objetivo deste trabalho, portanto, foi incitar a reflexão sobre como
ensinar um conteúdo que tem sua raiz na oralidade em um ambiente formal, de maneira
que se torne um aprendizado significativo e desperte a curiosidade dos alunos.
Palavras-chave: sopapo, cultura afro-gaúcha, percussão.

1 Lucas Kinoshita é graduado em Licenciatura em Música pelo Centro Universitário Metodista IPA e atua como professor
de percussão nos projetos sociais Ouviravida e Santa Zita de Lucca. Integra o Grupo de Pesquisa Educação Musical e
Cotidiano, e o Grupo de Estudos em Educação Musical do IPA. Tem como tema de interesse as culturas afro-percussivas,
tendo o seu RCC (2009) com foco no sopapo, tambor afro-gaúcho. Em 2010, dirigiu as percussões da trilha sonora do
documentário sobre o sopapo O Grande Tambor. Desde então, tem ministrado oficinas sobre o instrumento. Foi produtor
musical de discos dos artistas Alexandre Vieira, Richard Serraria e Orestes Dornelles em seu estúdio, o Tamborearte.
Como instrumentista, atuou ao lado de artistas como Giba Giba, Marcelo Delacroix, Sebastián Jantos, Dany López, com
a sua banda Trem Imperial e os trabalhos de Arthur de Faria & Orkestra do Kaos e a Orquestra de Câmara da Ulbra.
Contato: lucaskino@gmail.com

KINOSHITA, Lucas. O tambor sopapo: história, ritmos e propostas para sala de aula. Revista Fladem Brasil, Rio de
Janeiro, v. 01, n. 02, p. 142-143, jul. 2020.
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URL Live: https://youtu.be/RSvVXdrIjJI?t=2279
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UM SÓ VOCALISE, DIVERSAS POSSIBILIDADES DE PREPARO
VOCAL PARA CRIANÇAS
Juliana Melleiro Rheinboldt1
Resumo: A live teve como objetivo partilhar reflexões e estratégias de ensaio e de preparo
vocal, utilizadas logo início da pandemia de 2020, no coro infantil [Grupo KIDS] do Projeto
Canarinhos da Terra-UNICAMP (Campinas-SP). Nesta live, também foi abordado o
vocalise “Japão-Sushi”, o qual foi composto pela autora e consta em sua tese de doutorado
(UNICAMP, 2018). Dentre as propostas de trabalho com este vocalise, encontram-se o
canto em uníssono, com modulações, com a associação de manossolfa e com a supressão
de algumas palavras; bem como o canto em vozes, em cânone e em quodlbet
(sobreposição de quatro melodias distintas). Tais propostas evidenciam o potencial técnicovocal, lúdico e musical de um simples vocalise, o qual pode ser amplamente explorado em
nossas práticas pedagógicas remotas e/ou presenciais.
Palavras-chave: preparo vocal, coro infantil, voz infantil.
URL Live: https://youtu.be/JXe9ErJWzgA?t=3096
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VOCES QUE VUELAN
Arisbe Martinez1
Resumo: Esta presentación desarrolla, a manera de carta, una reflexión que parte del
poema Vuelo de voces del poeta tabasqueño Carlos Pellicer. Relata la experiencia y
reflexiones de una educadora musical mexicana durante su práctica educativa en entornos
virtuales en el periodo de confinamiento por el COVID-19, retomando los mensajes emitidos
por Esteban Moctezuma, Secretario de Educación Pública en México. Recupera un texto
previo, de la misma autora, referente a la voz como elemento fundamental para el educador
musical y se reconfigura en este trabajo como un vínculo identitario y transformador en
tiempos de crisis.
Palavras-chave: voz, colectividad, educación musical en México
URL Live: https://youtu.be/drxwjEkv7n8?t=436
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JOGO CÊNICO MUSICAL: CHORO NO RESTAURANTE
Karine Freire Teles Alves1
Resumo: A prática sonoro musical Choro no Restaurante foi idealizada no contexto do
distanciamento social, na pandemia da COVID-19 em 2020, como atividade virtual mediada
por tecnologia da informação e comunicação. Direcionada a crianças na faixa etária dos 07
aos 09 anos, que por meio de um jogo cênico personificam 03 personagens típicos de um
restaurante (garçom, cliente e cozinheiro) e se movimentam, atuando e percutindo
utensílios domésticos, ao som do Choro de Zequinha de Abreu (1880–1935) Tico-Tico no
Fubá, visando estimular a experiência estética do gênero utilizado. A atividade propicia aos
sujeitos da aprendizagem uma vivência orgânica da forma choro, mediante processos
criativos e lúdicos significativos fundamentados na educação musical ativa de Dalcroze
(música e movimento) e Orff (arte integral), desenvolvendo o diálogo entre música e
movimento e uma percepção da forma musical utilizada. A proposta foi formatada para um
encontro sincrônico, pela plataforma Zoom Cloud Meetings, com utilização de objetos do
cotidiano como panela, colher, corpo e prato, e, mídias digitais como áudio, vídeo,
backgrounds e slides. Cabe ressaltar que o jogo cênico possibilita aos brincantes
assumirem papéis distintos, estimulando a empatia e a compreensão do “mundo do outro”
e o diálogo com realidades distintas, bem como a experiência lúdica do “desconfinamento”,
tão necessária nesses meses de privação de liberdade
Palavras-chave: educação musical, aula on-line, jogo cênico musical.
URL Live: https://youtu.be/dpX1tQihzLc?t=3279
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formação, consultoria e desenvolvimento de recursos pedagógicos musicais e musicoterápicos. Tem experiência com
atendimento em musicoterapia grupal materno infantil e preventiva infantil, bem como cuidados individuais com pessoas
com deficiências intelectuais, autismo, paralisia cerebral e demências em geral, e, no contexto da saúde mental.
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EDUCAÇÃO MUSICAL BIXA - OU UMA PEDAGOGIA MUSICAL DA
MONTAÇÃO
Glauber Resende Domingues1
Resumo: Na minha participação na live problematizei algumas questões acerca de uma
Educação Musical Bixa e como seria possível pensar uma pedagogia musical da montação.
No início da fala busquei trazer uma experiência incorporada, trazida nas minhas
lembranças no que diz respeito às minhas lembranças dos variados coiós, mas também de
uma memória auditiva, falando um pouco de minha experiência de escuta fortemente
heteronormativa e masculina na infância. Com vistas a ampliar o debate abordei temas que
dizem respeito aos imperativos éticos, políticos e estéticos de uma Educação Musical Bixa.
No primeiro imperativo fiz um debate mais voltado a pensar que uma ética bixa pode ajudar
as bixas a operarem suas condutas no tecido da construção social e educacional da música.
No segundo fiz um debate acerca de como as bixas criam novas políticas sensíveis para o
campo da arte e mais especificamente para o campo da música. E, por último, fiz um debate
sobre o fato de sabermos e postularmos que bixas têm voz e saberes musicais que
precisam entrar no jogo político. Por fim sinalizei que, por mais estejamos vivendo um
momento de amplo retrocesso, as bixas irão continuar resistindo, como sempre fizeram, e
irão povoar o mundo com seu som e seu glitter.
Palavras-chave: educação musical, gênero e sexualidade, bixas.
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UERJ) e da Rede Municipal de Educação da cidade do Rio de Janeiro. Integra o Grupo de Pesquisa Currículo e Linguagem
Cinematográfica na Educação Básica. É o atual vice-presidente do FLADEM Brasil (Foro Latino-Americano de Educación
Musical - Seção Brasil). Membro do GT 24 (Educação e Arte) da ANPEd. Tem interesse pelos estudos acerca dos
processos pedagógicos de escuta em experiências estéticas, com foco na Música e no Cinema, nas Epistemologias
Latino-americanas do Ensino da Música e nos estudos LBGTI+ dentro da área de Música.
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POR UMA EDUCAÇÃO MUSICAL CONTRACOLONIAL
Leonardo Moraes Batista1
Resumo: Por que a morte das pessoas negras não causa uma crise étnica? Levando em
conta a ciência que o Brasil é um país racista e colonial, o debate entre questões étnico
crítico racial, educação musical e discussões contracoloniais se faz urgente nessa terra
Pindorama. O universo pedagógico musical que ainda se pratica nos espaços educativos,
seja na educação básica, ensino superior, projetos sociais, conservatórios e outros espaços
o mecanismo colonial que fundamenta a violência epistêmica é presente como pacto que
se estabelece na égide o pacto narcísico de políticas de branquidade. Pensar, estruturar e
propor caminhos outros, para uma pedagogia musical aberta, flexível e atenta ao que a
contemporaneidade tem apresentado, a partir das vivências daquelas e daqueles que
frequentam esses espaços educativos têm demonstrado a urgente demanda para um novo
paradigma para o campo da Educação Musical.
Palavras-chave: educação musical, questões étnico raciais, debate contracolonial.
URL Live: https://youtu.be/dvfSLKns9PE?t=3749
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O FLADEM E SEUS PRINCÍPIOS EDUCAÇÃO MUSICAL E
CONTEMPORANEIDADE
Adriana Rodrigues Didier1
Resumo: Esta live destaca, além dos princípios do Foro Latinoamericano de Educación
Musical, sua proposta em ser um espaço de reflexão, troca e formação; de apresentação e
sugestões de novas ideias. Traz informações sobre o apoio do FLADEM às seções
nacionais contra a desvalorização e cortes sofridos pela educação musical nas escolas,
assim como aos financiamentos a projetos, à cultura e à educação. Por tratar-se da primeira
live do Fladem Brasil realizada durante o isolamento social causado pelo covid19, foi
constatada a importância dos educadores musicais de se reinventarem em aulas não
presenciais, para que, além de não perderem seus empregos, pudessem dar conta de todas
as demandas exigidas assim como a lidar rapidamente com as novas tecnologias.
Apresenta a enorme preocupação em relação às aulas remotas, já que a maioria da
população latino-americana não possui a aparelhagem necessária e nem o acesso à
internet. Ler e reler os princípios e objetivos do FLADEM servem não só para inspirar, como
para unir e fortalecer os educadores musicais, principalmente em tempos de pandemia e
de governos pandemônicos, como o do Brasil neste momento.
Palavras-chave: FLADEM, educação musical, princípios do FLADEM.
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