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A novidade 

Que tem no Brejo da Cruz 

É a criançada 

Se alimentar de luz 
Alucinados 

Meninos ficando azuis 

E desencarnando 
Lá no Brejo da Cruz 

Eletrizados 

Cruzam os céus do Brasil 
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Assumem formas mil 

Uns vendem fumo 

Tem uns que viram Jesus 
Muito sanfoneiro 

Cego tocando blues 

Uns têm saudade 
E dançam maracatus 

Uns atiram pedra 

Outros passeiam nus 
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RESUMO 

 

Com o tema ensino de música em projetos sociais governamentais, este trabalho discute as 

concepções do ensino de música que permeiam as práticas educativo-musicais presentes no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, do Complexo Dom Bosco, em Natal-

RN. Objetiva-se refletir sobre as concepções do ensino de música e as relações entre as trocas 

de conhecimentos musicais e a cultura. Para isso, problematizam-se as concepções de ensino e 

aprendizado de música nos projetos sociais governamentais através de pesquisa de 

referenciais teóricos e da investigação em campo. Após essa etapa, estudam-se os aspectos 

culturais que participam do cotidiano das instituições que influenciam no aprender música no 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, e como tais aspectos se fazem 

presentes na constituição dos paradigmas que envolvem o ensino de música. Para isso, foi 

empregada a abordagem qualitativa e o estudo de caso como tipo de pesquisa. Como 

ferramenta de captação de dados utilizou-se o registro etnográfico, fotográfico, realização de 

entrevistas com a Facilitadora de música e com os usuários do serviço, gravações de áudio e 

vídeo de situações de aprendizagem musical. Para o aporte teórico, buscaram-se autores que 

estudam a complexidade, cultura e ensino de música em projetos socioassistenciais. Por fim, 

conclui-se que a aprendizagem musical, dentro do SCFV, é envolto em concepções culturais 

que se remetem ao espaço do Oratório Dom Bosco e ao mesmo tempo a política pública 

socioassistencial. Sendo por vezes conflitantes, as concepções como disciplina, protagonismo 

e combate à exclusão social se remetem ao holograma cultural dialógico das instituições 

envolvidas no processo educativo.  

Palavras-chave: Ensino de música em serviços socioassistenciais. Música e cultura. Ensino 

de música e complexidade. Facilitadores de música. Música e projetos sociais. 
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ABSTRACT 

 

 

This present research focus at the teaching of music in social programs, it discuss about the 

teaching concepts that permeates the educational-musical practice presents in Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV), of Complexo Dom Bosco, in Natal-RN. 

The Objective is to reflect upon the music teaching concepts and the relations between 

musical knowledge and culture. For this, it was problematized the concepts of music teaching 

and learning in governmental social projects through theoretical and empirical research. After 

this step, it was studied the cultural aspects involving the routine in the institutions the 

influenced the music learning at Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos,  

furthermore, and how these aspects are present in the constitution of the paradigms that 

involve music teaching. For this, it was used  a qualitative approach and a case study as type 

of research. As data capture tool it was used the ethnographic write, photography, interviews 

as a Facilitator of music with the students of the program, and video recordings of musical 

learning situations. Theoretical support it was used authors  who study the complexity, culture 

and music teaching in social projects. Finally, the conclusion is that musical learning, in the 

SCFV context, is involved of cultural conceptions steeped to the Oratório Dom Bosco space 

and the same time the Brazilian Social Assistance Policy. Sometimes these concepts are 

contradictory: discipline, leadership and combat social exclusion refer to dialogical cultural 

hologram of the institutions involved in the music education process. 

Keywords:  Music education in social assistance services. Music and culture. Teaching music 

and complexity. Music facilitators. Music and social projects. 
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INTRODUÇÃO 

Nas últimas três décadas, houve a multiplicação de espaços assistenciais e 

comunitários de trocas de experiências musicais no Brasil. Esses espaços geralmente se 

utilizam da arte como mecanismo promotor de respostas sociais voltadas para a 

transformação, ascensão e/ou inclusão social. Nesse sentido, há também o crescimento do 

número de oficinas de música em hospitais, organizações não governamentais - ONGs, 

creches, hotéis, grupos livres de estudo, associações comunitárias, casas de passagem
1
, 

abrigos
2
, centros sociais vinculados a igrejas, associações empresariais, entre outros. 

Em grande parte, isso ocorre devido ao movimento de conscientização da importância 

da aprendizagem de música como garantia de direitos e de desenvolvimento humano 

preconizado nas leis brasileiras, como o Estatuto da Criança e do Adolescente (BRASIL, 

1990). Essa conscientização tem como protagonistas associações civis que fomentam e são 

fomentadas pela política pública. Outra vertente que auxilia na legitimação da utilização da 

música nos mais diversos espaços como medida de intervenção social é o seu reconhecimento 

como um campo de conhecimento de possibilidades científicas e que ao mesmo tempo é um 

bem cultural a que o cidadão deve ter acesso, como direito constitucional. A importância da 

arte e da música para o desenvolvimento humano é reconhecida no caderno de Orientações 

Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos para Crianças e 

Adolescentes de 6 a 15 anos (BRASIL, 2010a).  

Reconhecermos a importância do desenvolvimento cognitivo e das habilidades sociais 

dentro dos projetos sociais, atrelados à concepção de música como bem e direito que deve ser 

acessado pelos sujeitos. Assim, o ensino de música é um direito que tem potencial formativo 

social e cultural que concomitantemente desenvolve diversas habilidades: musicais, sociais, 

cognitivas, neurais.  

Tais habilidades musicais, cognitivas e neurais estão vinculadas às concepções 

governamentais de intervenção e aos contextos nos quais ocorrem. São reforçados 

determinados valores que envolvem os contextos em detrimento de outros, nos quais não se 

encaixam as concepções de ensino de música. 

                                                             
1 Local de Acolhimento Institucional voltado para crianças, mulheres ou idosos vítimas de algum tipo de 

violência, que precisem ser retirados do convívio cotidiano. É no cotidiano e nas relações mais próximas que a 

violência se faz presente, e portanto, é dever do Estado proteger tais pessoas vítimas de violência, oferecendo 

além do abrigo, suporte psicossocial e de reinserção profissional, se for o caso. 
2 Instituições que recebem crianças e idosos sem determinação de prévia de tempo. Antigamente chamados de 

Orfanatos e Asilos, entretanto, como esses nomes possuem uma carga ideológica depreciativa e não só abrigam 

pessoas órfãs, o nome foi modificado a partir da promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA, 

1992. 
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Em relação aos projetos, serviços e programas assistenciais existentes, podemos 

classificá-los como: intervenções governamentais e intervenções não governamentais. Essa 

classificação não é dicotômica e nem absoluta, pois muitas ONGs recebem verbas do erário 

público para operacionalização de serviços oferecidos, entretanto, para que isso ocorra, suas 

ações precisam estar afinadas com a política pública. 

Esse é o caso do Complexo Dom Bosco, situado no bairro Lagoa Azul, Conjunto 

Gramoré, na cidade de Natal/RN. Tal instituição oferece oficinas de corte e costura, operador 

de caixa, panificação, estética e beleza, técnica de vendas, telemarketing, informática e 

qualificação profissional, além do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, 

SCFV. 

Apesar das ações da ordem Salesiana existirem no Brasil desde 1883, a rede Salesiana 

foi fundada em Natal em 1936. Inicialmente foi fundado o Oratório São José no bairro da 

Ribeira, que atendia a crianças carentes da cidade de Natal. Já o atual prédio do Complexo 

Dom Bosco foi fundado no ano de 1988.  

O Complexo Dom Bosco em Natal é uma instituição sem fins lucrativos que faz parte 

da Rede de Obras Salesianas de Dom Bosco, atuante no mundo todo. Em suas instalações 

funciona o Oratório Dom Bosco que atende a 800 crianças e adolescentes, divididas entre o 

período matutino e vespertino. 

O Complexo Dom Bosco faz parte da Rede Salesiana de Ação Social (RESAS), 

composta por mais de 80 entidades. Em cada uma delas há projetos que vão do 

acompanhamento e reforço escolar, atividades esportivas de lazer e culturais, a cursos 

profissionalizantes e atendimento psicossocial à comunidade.  

As ações do SCFV no Oratório Dom Bosco em Natal ocorrem no contraturno escolar 

através de oficinas de apoio pedagógico, reforço escolar, artesanato, esportes, maculelê
3
, 

desenho, capoeira, teatro, informática e música. Tais oficinas acontecem dentro da perspectiva 

da política pública assistencial, recebendo, inclusive, apoio dos governos federal, municipal e 

estadual para sua execução. 

A aprendizagem musical acontece no Oratório em dois momentos: na acolhida e nas 

oficinas. Na acolhida aprende-se música espontaneamente, as formalidades existentes na 

oficina dão espaço para o canto em conjunto, envolto pela dança e demais expressões sonoro-

corporais possíveis, como bater palma, pular, bater os pés. Nas oficinas é possível aprender 

música com maculelê, capoeira e nas oficinas específicas de instrumentos musicais. Focamos 

                                                             
3 Dança muito comum no nordeste brasileiro na qual são utilizados bastões e simula-se um confronto entre 

índios. Os bastões têm um interesse percussivo-musical e estético, compondo a música e a dança. 
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nossos estudos nas oficinas de música, observando nas quintas-feiras, o ensino de violão, 

baixo e bateria. O contato entre o instrumento e os usuários se dá pela prática orientada pela 

facilitadora de música de duas horas nas terças e quintas-feiras. Ademais, é permitido em 

outros dias que as crianças estudem livremente os instrumentos, podendo, assim, exercitar as 

atividades propostas nos dias de oficina.  

A equipe responsável pelas oficinas de música é composta por duas facilitadoras do 

sexo feminino. Além disso, ambas são moradoras da mesma comunidade onde está instalado 

o Complexo Dom Bosco, o que demonstrou uma aproximação com o cotidiano dos usuários 

do serviço. Entretanto, as particularidades de cada uma das facilitadoras influenciam no 

desenvolvimento das ações musicais, seja na acolhida ou nas oficinas: A primeira é formada 

no curso técnico em regência da UFRN e começou a ministrar oficinas no início do ano de 

2014 juntamente com o desenvolvimento desta pesquisa. Assim, ela prefere a utilização de 

estratégias de canto coral e flauta doce como vertentes de ensino de música; Já a segunda 

facilitadora de música começou a ministrar oficinas no SCFV ano de 2011, apesar de não 

possuir nenhuma formação formal em música, ela trabalha com bateria, baixo elétrico e 

violão. Ambas as facilitadoras ministram mais de um instrumento nas oficinas ao mesmo 

tempo, o que exige delas uma metodologia que abranja o trabalho com múltiplos instrumentos 

em um mesmo espaço-tempo. Para esse estudo, focamos nossas observações na segunda 

facilitadora, uma vez que esta tem mais tempo de atuação no espaço estudado. 

Já as crianças que participam do SCFV desenvolvido no Oratório Dom Bosco 

possuem idade de 5 a 16 anos. Apesar de este serviço socioassistencial ser destinado a 

crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, há uma abertura que permitiu a inserção de crianças e 

adolescentes de outras idades nas ações, principalmente depois do reordenamento da política 

pública assistencial brasileira, em 2013. Para o estudo realizado, pesquisamos junto ao turno 

vespertino, que conta com crianças de 5 a 12 anos. Em comum, todos os usuários do serviço 

apresentam alguma necessidade de intervenção social, seja sua situação de risco ou 

vulnerabilidade social. Tais situações envolvem desde separações de familiares traumáticas, 

trabalho infantil, exploração sexual, cumprimento de medidas socioeducativas, etc. Logo, o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos é destinado a famílias que estejam 

passando por dificuldades, independentemente da classe social ou renda familiar.  

Contudo, percebemos que em sua grande maioria, os usuários que frequentam 

Oratório Dom Bosco são pessoas que possuem pouco acesso a bens materiais e a políticas 

públicas. Além disso, a maioria dos usuários das políticas públicas educacionais (ensino 

básico), de saúde e assistência social também tem essa característica financeira. Uma das 
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explicações para isso acontecer está no fato de que as famílias mais abastadas preferem pagar 

por tais serviços (SARTORI, 2012). 

Portanto, a composição do perfil dos aprendizes de música das políticas públicas 

socioassistenciais é um misto de quase homogeneidade da renda familiar, e também da 

heterogeneidade de situações de risco e vulnerabilidade.  

Tenho percebido essa diversidade em minha trajetória profissional, pois comecei a 

ministrar aulas de música coincidentemente com o início da operacionalização das 

normatizações dos serviços socioassistenciais governamentais. Desde o ano de 2005 venho 

atuando com o ensino de música nessa política, que teve início em 2004 com a Política 

Nacional de Assistência Social, PNAS (BRASIL, 2004b). Entre 2005 a 2008 fui estagiário de 

música no PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil pela Prefeitura de 

Parnamirim, cidade da região metropolitana da capital potiguar. Entre os anos de 2008 a 2009, 

fui contratado pela Prefeitura de Parnamirim para atuar no Projovem Adolescente e PETI, 

oferecendo oficinas de coral, teclados e musicalização. Em 2010, ano do lançamento do 

caderno de orientações do SCFV/PETI (BRASIL, 2010a), comecei a atuar como assessor 

técnico na referida cidade, assessorando na implementação de políticas públicas voltadas para 

crianças e adolescentes em situação de risco e vulnerabilidade. Além disso, juntamente com 

uma equipe designada pela Secretaria de Assistência Social de Parnamirim, fazíamos o 

monitoramento de tais políticas e também trabalhávamos na elaboração de serviços 

socioassistenciais com o ensino de Música. Essas ações culminaram no lançamento do Projeto 

Arte Talento, no dia 12 de julho de 2012, executado pelo poder municipal em contrapartida 

com recursos do Governo Federal. Em 2013 precisei me afastar da Prefeitura de Parnamirim 

para me dedicar exclusivamente ao projeto de pesquisa e aos estudos do mestrado em Música 

na UFRN. 

A partir dessas vivências, destaco alguns aspectos: o primeiro deles é referente à pouca 

discussão da área do ensino de Música nos ambientes governamentais socioassistenciais, se 

comparado àqueles que ocorrem em ONGs, por exemplo. Outro aspecto refere-se à 

legitimação desses espaços e sua relativa interdependência do ambiente escolar. Alguns 

autores da educação musical se embasam em aspectos próprios dos ambientes escolares para 

refletir sobre o ensino de música em instituições não escolares. Nesse sentido, pode-se deixar 

de levar em consideração que os serviços socioassistenciais possuem outras perspectivas, 

legislações próprias e concepções de atuação singulares. E, por último, e com maior ênfase 

tratada nessa dissertação, é importante destacar que existem diversas visões culturais que as 

instituições e os participantes, usuários e profissionais do serviço socioassistencial possuem. 
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Assim, esses pontos de vista são culturalmente delineados e influenciam nas práticas 

cotidianas da aprendizagem musical nos ambientes socioassistenciais governamentais.  

Pesquisamos o espaço de transmissão musical no qual o ensino de música é envolto 

por concepções de religiosidade, instituições escolares, e com maior ênfase, da política 

pública socioassistencial.  As concepções que envolvem o fazer musical nesse ambiente 

parecem ser dicotômicas, mas são também complementares e dialógicas, além disso, 

influenciam na constituição dos processos de formação musical que acontecem no Oratório 

Dom Bosco.  

Portanto, é na textura densa de acontecimentos multiexpressivos que são interligados o 

fazer musical e o ambiente pesquisado. Assim, consideramos o fenômeno musical em sua 

totalidade, focando nas conexões que o aspecto sonoro-educativo-musical possui com os 

demais elementos presentes.  

Realizamos observações no primeiro semestre de 2014 (de fevereiro a junho), com a 

intenção de captar as concepções e influências presentes nas oficinas de música e perceber as 

relações culturais presentes no ensino de música. Utilizamos a observação participante e o 

registro que ocorreu de forma etnográfica, através de fotos, vídeos e conversas informais. 

Além disso, realizamos pesquisa bibliográfica nas temáticas: cultura, ensino de música em 

ambientes socioassistenciais governamentais, serviço social, práticas em ambientes não 

formais governamentais.  

Para apresentação e discussões dos dados, dividimos essa dissertação em cinco 

capítulos. No capítulo um, apresentamos a metodologia empregada no desenvolvimento da 

pesquisa. Tal metodologia serviu como norteadora para que, enquanto pesquisador, não me 

dispersasse, pois, estava imerso em uma teia complexa de múltiplos olhares e possibilidades 

analíticas que a pesquisa de campo em educação musical no Oratório Dom Bosco nos 

propiciou. 

O capítulo dois é composto pela discussão sobre os conceitos de cultura interligados 

ao ensino de música. Tal seção objetiva relacionar a cultura e a música como transmissões. 

Nesse sentido a música é um aspecto da cultura e, portanto, o ensino de música está envolto 

em pressupostos culturais que permeiam os espaços de ensino. Tais pressupostos envolvem 

concepções e a música se torna um instrumento de transmissão de valores que pertencem aos 

espaços em que sua aprendizagem ocorre. Para isso optamos pelo conceito de cultura de 

Morin (2001; 2002; 2005), por permitir entender a cultura como um normatizador e que se 

remete hologramaticamente aos diversos ambientes, além de ser um processo dialógico. 
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Um dos aspectos da cultura se faz presente nas práticas musicais no Oratório Dom 

Bosco, pois, partem da política pública socioassistencial brasileira. Assim, no capítulo três 

estudamos as leis, normatizações e demais documentos oficiais que permeiam as práticas 

musicais no Serviço.  

No capítulo quatro é estudado o momento da acolhida, no qual se aprende música 

com menos sistematização do que nas oficinas. Entretanto, é na acolhida que acontecem as 

apresentações dos trabalhos realizados nas oficinas. A acolhida no Oratório Dom Bosco, 

chamada de Boa Tarde, é o primeiro momento de contato musical e quando são transmitidas, 

através da música, concepções de religiosidade, de convívio social, etc. 

Outro momento em que se aprende música é nas oficinas. Esse tópico é 

problematizado no capítulo cinco, bem como suas vertentes e concepções. Refletimos sobre a 

metodologia do facilitador de música que precisa ministrar oficina de três instrumentos no 

mesmo espaço-tempo, e como essa metodologia influencia nas atividades, beneficiando 

alguns aspectos e dificultando outros na aprendizagem musical. 

Por fim, é salutar afirmar que essa dissertação não pretende propor caminhos, nem 

tampouco problematizar a postura do professor, mas antes, entender como acontecem as 

práticas musicais e como o aprender música é influenciado pelas concepções culturais. 
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1 A MÚSICA NO SCFV: ESTADO DA ARTE E PERSPECTIVAS 

METODOLÓGICAS DA INVESTIGAÇÃO REALIZADA 

 

1.1 Revisão da literatura 

Os programas sociais governamentais e ONGs têm ganhado destaque nos estudos na 

área de Arte, Educação Musical, Serviço Social, Etnomusicologia, etc., por diversos fatores. 

Podemos classificar tais estudos nas seguintes perspectivas:  

I. Estudos focados na diferenciação das concepções e metodologias do ensino de 

Música nos espaços não formais e espaços escolares e/ou formais (FERREIRA, 2010; 

MARCIEL, 2011; KLEBER, 2006; HIKIJI, 2006).  

II. Estudos que ressaltam o ensino de Música em ONGs e espaços não formais 

interligadas à função do desenvolvimento cognitivo e social de crianças e adolescentes em 

situação de risco e vulnerabilidade social (BRESCIA, 2002; KATER, 2004; FERREIRA, 

2010; ABRAHAMS; ROWLAND; KOHLER, 2012).  

III. Estudos que problematizam a função e a qualidade do ensino de Música em 

detrimento da aquisição de habilidades sociais e do trabalho assistencial (PENNA; MELLO; 

BARROS, 2012; SANTOS, 2007; FUCCI AMATO, 2009). 

IV. Estudos que concebem os espaços socioassistenciais como apoio aos sistemas de 

ensino, tal apoio se operacionalizando no combate à evasão escolar (SILVA, 2008), ou como 

sistema de correção de fluxo (BUFALO, 2008; CÂNDIDO, 2005). 

V. E, por último, estudos que entendem a música e a arte como um bem cultural. 

Nesse sentido tais estudos advogam em favor da difusão do ensino de Música em projetos 

sociais como garantia de acesso ao bem cultural humano que é a música (ARAUJO, 2010, 

2011a, 2011b; CARVALHO, 2008; GOHN, 2009; PURIFICAÇÃO, 2008; MACIEL, 2011; 

MACEDO, 2011). Ou, como bem cultural, advogam em favor da valorização da música na 

comunidade, visto a sua importância para a identidade comunitária e como estratégia de 

conservação do bem cultural (CARVALHO, 2008b; ROBERTSON, 2010; HIGGINS, 2012; 

FOÀ; RIBEIRO, 2013; VEBLEN et al, 2013). 

Este trabalho interliga o desenvolvimento musical à concepção de criança como um 

sujeito de direitos. A Música, como área do conhecimento e bem cultural, capaz de promover 

o desenvolvimento cognitivo e social, deve ter seu acesso garantido pela sociedade e órgãos 

públicos. Como ressaltado no Artigo 4º. da Lei 8.069/1990, mais conhecida como ECA – 

Estatuto da Criança e do Adolescente: 
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Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder 

público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos 
referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à 

profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à 

convivência familiar e comunitária. 
Parágrafo único. A garantia de prioridade compreende: 

a) primazia de receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias; 

b) precedência de atendimento nos serviços públicos ou de relevância 

pública; 
c) preferência na formulação e na execução das políticas sociais públicas 

4
; 

d) destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a 

proteção à infância e à juventude (BRASIL, 1990). 

 

Destaca-se também na mesma Lei o Artigo 54: 

 
É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: [...] acesso aos 

níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a 

capacidade de cada um (BRASIL, 1990). 
 

Assim, a concepção que envolve as leis brasileiras é da criança como sujeito em 

desenvolvimento e dotada de direitos. Elas têm prioridade na construção e formulação de 

políticas públicas sociais. Entretanto, é importante salientar que apesar de destacar a 

“prioridade na formulação” de políticas e a “destinação privilegiada de recursos públicos”, a 

questão da infância e do adolescente ainda precisam avançar no tratamento da prioridade dos 

recursos.  

Uma vertente de estudo sobre o ensino de música nos programas assistenciais acontece 

na ótica dos efeitos psicossociais que tais ações podem proporcionar (FERREIRA, 2010; 

BRESCIA, 2002).  

Hikiji (2006) e Brescia (2002) refletem sobre o ensino de música no Projeto Guri. 

Apesar de ser o mesmo projeto, Hikiji possui uma ótica etnográfica e Bréscia atenta para 

análises voltadas para ações psicológicas. 

Hikiji (2006) estuda a música como intervenção e objeto de transformação de pessoas 

em cumprimentos de ações socioeducativas. A autora expõe que há preconceitos dos próprios 

coordenadores do projeto com os participantes. Tais preconceitos se concretizam em 

dualidades que influenciam no repertório estritamente erudito e na performance musical que, 

por vezes, são acompanhadas por escoltas policiais. A autora não estuda o projeto, nem sua 

institucionalização, mas a relação dos participantes do projeto com o aprender e fazer música. 

Assim, não foi objetivo de sua investigação saber como tais preconceitos são reflexos de 

                                                             
4 Em Itálico destaque nosso. 
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concepções sociais que marginalizam a música dos jovens e sua condição de interno em 

cumprimento de medidas socioeducativas. Tais preconceitos são reflexos culturais das 

instituições sociais que estão presentes no processo de aprender música e no fazer musical.  

 Ao pesquisar sobre o projeto Guri
5
 na ótica da psicologia preventiva, Brescia (2002) 

expõe que há uma expectativa psicológica quanto à música em relação ao desenvolvimento 

cognitivo de crianças e adolescentes. Como efeito psicológico, a pesquisadora percebe que a 

música melhora “o desempenho e a concentração, além de ter impacto positivo na 

aprendizagem de matemática, leitura e outras habilidades linguísticas” (BRESCIA, 2002, p.  

60). 

Também observamos como frequente a análise da utilização da música em pessoas em 

situação de risco, interligando-a aos efeitos psicossociais com base na abordagem do 

Treinamento em Habilidades Sociais – THS. Entendendo como habilidades sociais os 

aspectos que abrangem as relações interpessoais, assertividade, habilidades de comunicação, 

resolução de problemas interpessoais, cooperação e de desempenho interpessoal nas diversas 

atividades (BOLSONI-SILVA; MAURANO, 2002).  

As oficinas de música nesses espaços são elencadas como um elemento agregador 

positivo ao combate da exclusão social, promovendo o desenvolvimento, ao passo que visa 

transformar pessoas à margem da sociedade em protagonistas sociais. Nesse sentido, 

Purificação (2008) e Maciel (2011) avançam na área ao refletir como a música é utilizada, ao 

mesmo tempo, com o objetivo de promover uma ação transformadora em sujeitos 

protagonistas. Contudo, Maciel (2011) percebe que o discurso de inclusão social através da 

música é um discurso que promove a difusão do ensino de música, mas ao mesmo tempo, 

ações da instituição que promovem a inclusão reproduzem o preconceito social para com 

crianças e jovens carentes. Assim, Maciel não propõe que o ensino de música nesses espaços 

é envolto de contradições entre incluir-excluir que são próprios da sociedade na qual está 

inserido. 

Nos serviços socioassistenciais, além das questões pedagógico-musicais, o 

facilitador/professor de música é atento a questões sociológicas, políticas, ideológicas e 

assistenciais de maneira transformadora, tornando os sujeitos protagonistas de sua 

comunidade. 

A maior parte dos autores que estudam a transmissão do conhecimento musical 

enfocam seus estudos nos aspectos reprodutivos ou libertadores voltados para os ambientes 

                                                             
5 Para maiores informações sobre o Projeto Guri, consultar: http://www.projetoguri.org.br/ 
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escolares. Contudo, em relação aos ambientes socioassistenciais governamentais, as pesquisas 

são incipientes, o que torna mais dificultoso o entrelaçamento teórico entre música, cultura e 

serviços socioassistenciais. Nesse sentido concordamos com a percepção de Penna, Mello e 

Barros (2012) que estudou o ensino de música em uma ONG e dois núcleos do Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil em João Pessoa, PETI. Segundo os autores, o ensino de 

música torna-se problemático quando é preconizado como ação redentora.  

Outro problema é a reprodução de práticas excludentes de um ensino tradicional nos 

projetos sociais ao privilegiar a construção de solistas para a performance. Contudo, duas 

problematizações são pertinentes a esse respeito. A primeira se refere ao pouco recurso 

financeiro dessas famílias, que não têm outra perspectiva de ensino de música a não ser em 

projetos sociais. Assim, devido a questões financeiras, para muitos não é possível a inserção 

em um conservatório e os projetos socioassistenciais públicos são a única oportunidade de 

aprender música e se tornarem instrumentistas. Portanto, as famílias depositam suas 

expectativas nesses projetos, que a princípio não objetivam desenvolver o performer.  

O segundo comentário ao trabalho de Penna, Mello e Barros (2012) diz respeito à 

dicotomia com que os autores analisam as questões de desenvolvimento psicológico e social 

em dualidade com o desenvolvimento das habilidades musicais. Entendo que não há 

dualidades se o trabalho com música não estiver sendo realizado de forma eficaz, então o 

sentido da política pública em garantir o acesso ao bem cultural e ao desenvolvimento 

humano não está sendo cumprido. Portanto, desenvolvimento humano/social e o aprendizado 

música são partes integrantes e complementares do processo de transmissão musical que 

acontece nos projetos socioassistenciais. Pressupor que o ensino de música está focado em 

aspectos puramente assistenciais, em detrimento do conhecimento musical, poder ser não 

atentar para a capacidade transformadora que a música detém dentro de projetos sociais. 

Nesse sentido, ensinar música é sinônimo de intervenção social, inclusão, resgate e/ou 

protetividade dos direitos fundamentais das populações em situação de risco social. 

Com exceção do trabalho de Hikiji (2006), que é desenvolvido em abrigos e casas de 

passagens nos quais jovens estão em cumprimento de medidas socioeducativas, e do trabalho 

de Penna, Mello e Barros (2012) que desenvolvem estudos em dois núcleos do PETI, todos os 

outros autores analisam intervenções com caráter não governamentais. As intervenções não 

governamentais geralmente tendem a partir de grupos organizados da sociedade civil, como é 

o caso dos estudos de Kleber (2006) nas ONGs Viva Rio e Meninos do Morumbi. Já as 

intervenções governamentais, como o PETI e o SCFV, tendem a ter um caráter impositivo; 

muitas vezes as crianças e adolescentes frequentam as aulas de música por determinação 
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judicial. Isso requer dos proponentes estratégias de intervenção que venham a despertar nos 

usuários dos projetos sociais governamentais o interesse e a curiosidade em aprender música.  

Portanto, há escassez de pesquisas referentes à educação musical nos atuais serviços 

socioassistenciais governamentais. Podemos elencar três motivos latentes:  

 

I. A recente normatização dos serviços socioassistenciais em todo o território 

nacional, que veio a ocorrer com a Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais, 

publicado no Diário Oficial da União em 25 de novembro de 2009. Esse documento se torna 

importante por desvincular os serviços oferecidos no âmbito do desenvolvimento social 

nacional dos serviços assistencialistas que possuem conotações político-partidárias e 

clientelistas, e, no âmbito das ONGs, por diminuir as ações compensatórias e eleitoreiras
6
; 

 

 II. As orientações técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento de 

Vínculos para Crianças e Adolescentes de 06 a 15 anos (BRASIL, 2010a), que normatizou 

o serviço oferecido à população em situação de risco social nesta faixa etária. Portanto, o 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV pode ser ofertado em Centros 

Sociais, ONGs, Núcleos Específicos, em conjunto com o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil - PETI, ou seja, qualquer espaço que vise à superação do risco social, desde 

que a instituição esteja devidamente registrada no Conselho Municipal de Assistência Social e 

seja regularmente acompanhada pelos Centros de Referência de Assistência Social - CRAS. 

Como é o caso do Centro Educacional Dom Bosco, instituição pesquisada por nós. 

Rossely Spejo Ferreira (2010, p. 34), ao estudar o ensino de música no Centro Social 

Romília Maria em Campinas, relata que há um convênio entre essa ONG e a Secretaria 

Municipal de Cidadania, Assistência e Inclusão Social. Segundo a Política Nacional de 

Assistência Social, o Centro Social Romília Maria deve estar devidamente inscrito na 

Secretaria de Assistência Social do município, através do Conselho Municipal de Assistência 

Social, para receber o repasse mensal citado por Rossely Spejo Ferreira (op.cit).  

O Centro Educacional Dom Bosco está inscrito no Conselho Municipal de Assistência 

Social de Natal, e para receber o repasse referente à operacionalização dos serviços 

oferecidos, dispõe de frequentes intervenções das entidades públicas. Além do município do 

                                                             
6 Assistencialismo e clientelismo são práticas comuns na história dos serviços sociais brasileiros. Suas ações 

consistem em separar “dentre os mais pobres, os mais pobres, colocando o indivíduo em situação emergencial. 

Também são particularistas, pois reforçam as desigualdades sociais ao focalizarem as necessidades dos 

indivíduos. Tal procedimento levou ao uso de práticas clientelísticas comuns em períodos eleitorais onde as 

trocas de favores se proliferam” (SARTORI, 2012, p.53). 
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Natal e do Governo Federal, outros financiadores colaboram para a execução das ações dos 

serviços sociais, como o caso do Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Petrobrás, etc. 

Isso promove uma interação de interesses entre as entidades envolvidas no qual a mediação, 

por vezes, torna-se conflitante
7
. 

Outro motivo que, acreditamos, influencia na escassez de trabalhos que envolvem a 

música e os serviços socioassistenciais é o Reordenamento do Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos que se operacionalizou a partir de 1º de julho de 2013. Tal 

reordenamento é recente e compreende a unificação e a equalização das regras para a oferta 

qualificada do SCFV. O planejamento da execução dos recursos é executado de acordo com a 

demanda local, potencializando a atuação nas situações prioritárias de risco social. Assim, 

cumprem-se melhor as diretrizes de descentralização das ações públicas federais, nas quais os 

municípios ficam responsáveis pela operacionalização e gestão das ações. Entretanto, ao 

passo que o reordenamento contextualiza e flexibiliza a execução do dinheiro público, 

enfraquece também as ações específicas de outros programas como o PETI, que tem sua ação 

enfocada no combate ao trabalho infantil. Esse enfraquecimento ocorre, pois o combate ao 

trabalho infantil não possui mais exclusividade metodológica, nem é uma fonte exclusiva de 

recursos porque os partilha com os outros Serviços Socioassistenciais.  

Assim, é preciso problematizar o ensino de música nos ambientes socioassistenciais 

governamentais, pois esses ambientes possuem objetivos, público-alvo delimitado e um 

trabalho social distinto das ONGs.  

 

1.2 Objetivos  

O objetivo geral deste trabalho consistiu em estudar as relações influenciadoras que 

existem entre o ensino de música e a cultura em um núcleo de um serviço socioassistencial 

governamental em Natal. Para isso, estudamos as concepções de ensino e aprendizado de 

música nos projetos sociais governamentais. Também problematizamos como os aspectos 

culturais participam do cotidiano da aprendizagem de música do SCFV, e como tais aspectos 

se fazem presentes na constituição dos paradigmas que envolvem a transmissão musical. 

 

                                                             
7 Tal conflito pode ser visto no termo utilizado para designar os participantes do espaço que estudamos. Segundo 

a Política Nacional da Assistência Social, os participantes são designados de usuários denotando uma vinculação 

a política pública. Segundo os documentos do Oratório Dom Bosco, os participantes são chamados de 

oratorianos, remetendo-se as concepções Salesianas de instrução e catequização. Ainda, segundo os monitores, 

facilitadores e orientadores que trabalham no espaço estudado, é comum a referência às crianças como alunos, 

remetendo a uma prática escolar altamente institucionalizada. Tais poligramas culturais são antagônicos e 

complementares. 
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1.3 Procedimentos Metodológicos 

Optamos pela abordagem qualitativa, observando o universo de significados e atitudes, 

o que permitiu a percepção mais profunda do objeto de estudo, a partir da análise da 

percepção dos acontecimentos na perspectiva dos participantes (BOGDAN; BIKLEN, 1994, 

p. 51). Utilizamos o Estudo de Caso, pois estudamos as relações da problematização e seus 

efeitos, ampliando o foco para além do evento da aprendizagem, mas abarcando a 

complexidade de suas variáveis e contextos que envolvem o aprender música no SCFV (YIN, 

2010). 

Observamos os processos de ensino no SCFV/PETI. Tal espaço foi escolhido por 

apresentar diversas atividades envolvendo música, como a acolhida aos usuários e as oficinas 

de danças populares, bateria, canto coral, violão e baixo elétrico. Foram observados os 

processos de aprendizagem nas oficinas de música e as propostas de ensino dos 

monitores/facilitadores de música, na perspectiva de investigar como as relações culturais se 

fazem presentes na aula de música. Vale ressaltar que esta pesquisa não pretendeu avaliar os 

envolvidos, mas refletir sobre as conexões entre as concepções culturais que envolvem a 

transmissão de saberes musicais.  

 

1.4 Instrumentos de coleta de dados 

A coleta de dados aconteceu de forma longitudinal, ou seja, os dados foram sendo 

produzidos no decorrer do tempo da elaboração da pesquisa. Para tal, utilizamos de múltiplas 

fontes de evidências que convergiam para a mesma problemática. Tais fontes formaram um 

banco de dados para assim formularmos um encadeamento de evidências (YIN, 2010, p. 127). 

Pesquisa de referências: Pesquisamos autores que tratam dos processos de 

construção do conhecimento nos ambientes não formais, pedagogia do ensino de música, 

sociologia da educação musical, etnomusicologia e educação musical, contemporaneidade, 

triangulando as teorias com a finalidade de aproximar os saberes na constituição de um aporte 

teórico significante. 

Pesquisa em documentos: Levantamos referências junto aos órgãos gestores, de 

acordo com a relevância para essa pesquisa. Foram considerados documentos que orientam os 

processos de ensino nos programas sociais governamentais. Além disso, pesquisamos 

memorandos, recortes de notícias e outros artigos de jornais presentes na mídia relacionados à 

música nos projetos sociais governamentais em Natal. Seguimos as orientações de Yin (2010) 
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ao propor que tais documentos sirvam para corroborar, aumentar ou confrontar evidências de 

outras fontes.  

Entrevistas semiestruturadas: Para que permitissem a elucidação das questões 

propostas por esta pesquisa. As entrevistas foram gravadas, transcritas e catalogadas. Foram 

entrevistados: o coordenador do Oratório Dom Bosco, que operacionaliza o SCFV; a 

facilitadora de música responsável pelas oficinas; cinco usuários que participaram das oficinas 

de música. A entrevista com a facilitadora em música foi de caráter focado, seguindo um 

sentido conversacional derivado dos estudos e questões levantadas nos objetivos. Já as 

entrevistas com os usuários aconteceram no decorrer das oficinas e nas atividades cotidianas 

por acreditarmos que retirá-los do contexto de colegas, separando-os dos demais, poderia 

acarretar uma tensão. Assim, as entrevistas com as crianças aconteceram informalmente e no 

cotidiano, sem hora ou data previamente demarcada; as conversas foram anotadas no caderno 

de campo. 

Observações de ambientes e oficinas: Para a observação participante utilizamos um 

roteiro semissistematizado para evitar a dispersão do pesquisador com eventualidades. 

Consideramos as orientações propostas por Moreira e Caleffe (2006) relacionadas à 

observação dos comportamentos dos usuários nas oficinas e nas atividades cotidianas como 

no acolhimento; dos locais onde foram conduzidas as observações, ginásio e sala de oficina; 

data, duração e demais aspectos relevantes de compreensão da transmissão musical. 

Entendemos que as variáveis e a estrutura da observação otimizaram a captação e análise dos 

resultados. A observação proposta não se limitou apenas “a ver e ouvir, mas também 

examinar os fatos ou fenômenos que se deseja estudar” (TRIVIÑOS, 1987, p. 25), além disso, 

compreendeu o aspecto de interpretar e descobrir como se relacionou a aprendizagem 

musical, seus conteúdos e a cultura dos espaços envolvidos no processo. A observação foi 

feita no sentido de “possibilitar um contato pessoal e estreito do pesquisador com o fenômeno 

pesquisado” (LÜDKE; ANDRÉ, 1986, p. 32).   

Gravações de áudio e vídeo: Além das entrevistas semiestruturadas, foram gravados 

os eventos necessários para o entendimento do tema abordado, como o momento do 

acolhimento, algumas oficinas de música, usuários estudando música e monitorando uns aos 

outros, etc. Após essa etapa foram catalogados por assunto. Por vezes alguns aspectos 

precisam ser gravados em áudio ou vídeo, entendendo que o registro fotográfico não capta 

movimentos e gestos que podem ser de grande importância para a pesquisa e sua análise. 
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Registros fotográficos: Não apenas ilustrando o trabalho, o registro fotográfico 

permite captar aspectos da performance musical, de adereços e detalhes do momento do fazer 

musical, servindo de grande importância para as possibilidades analíticas. 

Caderno de campo: Utilizamos um caderno no qual constam detalhes que não 

puderam ser registrados pelos instrumentos já mencionados. Entendemos que o registro no 

Caderno de Campo pode descrever sensações, sentimentos, gestos e detalhes minuciosos, que 

dentro da descrição da nossa pesquisa são analiticamente importantes e enriquecedores. Dessa 

forma, o caderno de campo acompanhou o pesquisador em seu trabalho fornecendo e 

favorecendo a análise dos dados. 

 

1.5 Instrumentos de análise de dados 

Constituição do referencial teórico: Tendo como base as pesquisas bibliográficas, na 

internet e nos documentos oficiais, os referenciais teóricos produziram os parâmetros para 

fundamentar a análise de dados, possibilitando reflexões contextualizadas e fundamentadas 

das questões que pudessem surgir em torno dos objetivos propostos. 

Triangulação: Foram necessários, como viés analítico, os seguintes tipos de 

triangulação: I. Das fontes de dados; II. Da teoria, ou seja, de perspectivas sobre o ensino de 

música nos ambientes governamentais, bem como algumas transversalidades que se fizeram 

necessárias para esclarecimento das questões de ensino de Música no SCFV. III. Do método, 

realizado na constituição do projeto de pesquisa para definir a metodologia a ser utilizada. 

Classificação dos dados: Utilizou-se o conceito de laboratório no qual as análises 

serão tabuladas e classificadas por assuntos os dados coletados.  

Estende-se a concepção de laboratório para além de uma fria e estéril edificação 

construída para análises controladas de físicos, químicos e geólogos. Laboratório, assim, é o 

lugar comum que reúne instrumentos que estão na base da criação científica, sendo esses 

instrumentos tanto materiais como pipetas, fornos, telescópios, microscópios, quanto outros 

recursos como tabelas estatísticas, tabulação de depoimentos, ideias em discussão, artigos, 

fichamentos, cosmologia de depoimentos dos informantes, saberes adquiridos pelas leituras e 

através de entrevistas, etc. (LATOUR, 2000). Portanto, para esta pesquisa, um laboratório é 

uma ecologia de aspectos, não relacionado apenas ao espaço físico, no qual é possível captar, 

dialogar, analisar o contexto de pesquisa, produzindo o conhecimento científico. Um 

laboratório tanto pode acontecer em uma sala de oficina de música, em uma conversa 

informal na qual aconteça a captação de um depoimento relevante para a pesquisa, na síntese 



29 
 

e análise típicas da triangulação e classificação de dados. Pois ao entrevistar, o investigador 

concomitantemente pré-analisa, conduzindo a entrevista com vistas a otimizar a investigação 

e a reflexão. 

Os dados obtidos, provenientes dos instrumentos de captação de dados foram 

tabulados, classificados por assuntos e triangulados. De acordo com os objetivos propostos, 

conectamos os dados obtidos, os referenciais e as experiências coletadas no decorrer da 

pesquisa com a finalidade de propor reflexões em torno do problema de pesquisa.  
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2 CULTURA E TRANSMISSÃO MUSICAL 

 Ao chegarem aos espaços socioassistenciais de aprendizagem musical, as crianças e 

adolescentes possuem vivências que são exteriores à sala de oficina. São vivências musicais 

escolares, grupos de dança do bairro, participações nos grupos musicais de igrejas, etc. Tais 

ambientes influem na forma como se aprende e como se expressa musicalmente. Além disso, 

esses ambientes possuem concepções culturais que são transmitidas aos aprendizes. A partir 

dessa relação dialógica entre sujeitos e ambientes, entendemos que o ensino música é envolto 

em concepções culturais, sendo assim necessário compreender que diálogos existem entre a 

cultura e as concepções do ensino música no SCFV.  

 A música, como parte da manifestação da cultura, é transmitida e aprendida por um 

complexo de relações através de possibilidades que dialogam com concepções dos ambientes. 

Esse capítulo estuda as noções de cultura, na finalidade de estabelecer relações entre cultura, 

ensino de música no SCFV e suas concepções. 

 A palavra cultura tem sido utilizada com diversos sentidos, às vezes contraditórios e 

ambíguos, tanto no meio acadêmico quanto no senso comum. Ora cultura se refere a 

infraestruturas, ora a superestruturas; ora de caráter simbólico, ora de caráter material. E ainda 

há outro aspecto, observado por Morin (2002), no qual cultura não é considerada nem um 

conceito, nem tampouco um princípio indicativo, mas sim uma forma na qual um problema 

global é vivido e/ou estudado. 

Historicamente, o termo cultura vem sendo empregado em processos agrícolas, como 

a cultura da cana de açúcar e em processos educacionais - fala-se que estudar música é cultura 

e aprender outra língua é ampliar o leque cultural de possibilidades. 

Cultura também tem sido ligada à educação no sentido de inserir um sujeito em outro 

estado de conhecimento. Segundo Azevedo (2009, p. 111) “Educação é cultura”, pois permite 

que as pessoas passem pelo processo de culturalização, ou seja, de educação, fazendo-as se 

apropriarem de um patrimônio humanístico de obras, de saberes, de práticas e de formas 

subjetivas. Nessa perspectiva, cultura e educação são processos de inclusão no universo de 

signos, símbolos e construção de sentidos situados em um determinado grupo social e em um 

momento histórico. 

Cultura também aparece quando são mencionados os produtos intelectuais de uma 

determinada sociedade: diz-se que música é cultura, literatura é cultura, cinema é cultura. O 

termo cultura também está relacionado à transmissão de conhecimentos entre famílias e 

filhos, situada dentro de uma determinada classe social e vinculada à manutenção de formas 
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de poder simbólicas, como o conceito de capital cultural de Bourdieu (2007, p. 42). Dessa 

forma, cultura também tem sido vinculada à posição social e aos privilégios de determinados 

grupos.  

Dada a multiplicidade de significados e concepções, é necessário problematizar o 

conceito de cultura, não extinguindo as possibilidades nem tampouco abarcando todos os 

autores vinculados. Temos como objetivo delinear uma noção de cultura que não seja 

sinônimo de processo, mas que entenda que cultura está em permanente processo, seja de 

mutação, de acomodação, transmissão, normatização e, por vezes, insubordinação; que 

compreenda que cultura não é um produto físico das ações humanas, mas abarca os seus 

processos cotidianos de planejamento, construção e efetivação. E, por fim, que o conceito de 

cultura não esteja necessariamente vinculado à hereditariedade nem à posição social, longe 

dos determinismos biológicos, geográficos e sociais, mas que compreenda as influências das 

teias simbólicas que produzem e são produtoras de conhecimentos, construídas nas tradições 

histórico-sociais. Buscamos uma visão de cultura que envolva a transmissão musical de 

grupos, classes, havendo a possibilidade de brechas e rupturas nesses processos. 

  

2.1 Cultura está vinculada a transmissão 

O termo cultura vem do latim e foi utilizado no vocabulário francês com significado 

ligado ao cuidado empregado no campo. A palavra cultura “aparece nos fins do século XIII 

para designar uma parcela da terra cultivada” (CUCHE, 1999, p, 19). Segundo Denys Cuche, 

no começo do século XVI, cultura não significa mais que um estado ou coisa a ser cultivada, 

ou seja, uma ação. Apesar de ter um uso simbólico pouco conhecido e com reduzido 

reconhecimento acadêmico até a metade do século XVII, foi no fim do século XVI que o 

termo começou conotar um sentido figurativo e cultura passa “a designar então a cultura de 

uma faculdade, isto é, o fato de trabalhar para desenvolvê-la” (CUCHE, 1999, p. 19).  

No final do século XVIII, o emprego do termo cultura entra em oposição ao termo 

natureza (CUCHE, 1999, p. 20). O pensamento iluminista entendia que o homem deveria 

dominar a natureza não apenas através de ferramentas mecânicas, mas conciliado ao domínio 

intelectual do próprio sujeito. O homem pensa então ser possível dominar a sua própria 

natureza, e para tal, indicou-se necessário o desenvolvimento em prol da civilização através 

da transmissão cultural. Nesse sentido a cultura passou a ser “a soma dos saberes acumulados 

e transmitidos pela humanidade, considerada como totalidade, ao longo da história” (CUCHE, 

1999, p. 21). 
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Ao analisar o termo e seu emprego ao longo do século 19 e 20 a tônica presente é a de 

que cultura não é inata ou geograficamente determinada. Parte desses escritos está vinculada 

às teorias da evolução e põe como sinônimos cultura e civilização. 

 Como representante dessa fase, Tylor relaciona civilização a cultura em uma 

perspectiva evolucionista. Segundo o autor de Primitive culture, 

 
Cultura ou civilização, tomada em seu amplo sentido etnográfico, é todo 

complexo que inclui conhecimentos, crenças, arte, moral, leis, costumes e 

quaisquer outras capacidades e hábitos adquiridos pelo homem como 
membro da sociedade (TYLOR, 1871, p. 1) 

8
. 

 

 Para Tylor a cultura é compreendida como um conjunto de fatores e capacidades 

presentes nas sociedades e que a influenciam, sendo transmitidas para os seus membros. O 

avanço na perspectiva de Tylor foi ressaltar que a cultura não é inata, nem tampouco 

biologicamente predefinida havendo a necessidade de um processo de transmissão cultural. A 

concepção de cultura interligada ao processo de transmissão, apesar de ser remoto aos 

franceses do século XVI, inova-se com perspectivas evolucionistas relacionando cultura a um 

processo que envolve “estágios de desenvolvimento ou evolução” 
9
 (TYLOR, 1891, p. 1). O 

pensamento de Tylor ainda afirma existir uma base universal para o desenvolvimento das 

sociedades, e, consequentemente, da cultura e civilização. 

 Cultura passa a significar o conjunto de progressos, avanços, conhecimentos 

empregados para a dominação da irracionalidade e da barbárie, em busca da mencionada 

civilização.  Assim, civilização é definida como:  

 
[...] um processo de melhoria das instituições, da legislação, da educação. A 

civilização é um movimento de estar acabado, que é preciso apoiar e que 

afeta a sociedade como um todo, começando pelo Estado, que deve se 

libertar de tudo o que é ainda irracional em seu fundamento (CUCHE, 1999, 
p. 22). 

 

 Essa seria a explicação evolucionista utilizada para explicar o porquê de alguns grupos 

ainda não terem alcançado o padrão eurocêntrico de civilização e cultura. Contrapõem-se, 

classificando-se hierarquicamente os diferentes grupos em relação ao ideal de cultura e 

civilização. Essa hierarquia também é presente nos estudos que tratam das análises 

sociológicas, como Durkheim. 

                                                             
8 Culture or Civilization, taken in its wide ethnographic sense, is that complex whole which includes knowledge, 

belief, art, morals, law, custom, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society.  
9 Stages of development or evolution. 
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 Segundo Durkheim, a cultura superior do professor é uma primazia de sua 

superioridade em relação à cultura inferior do aluno, tido como sujeito imerso em um estado 

natural de desconhecimento, irracionalidade. 

 

Ora, estas duas condições são realizadas nas relações que o educador 

mantém com a criança submetida à sua ação: 1º) A criança se encontra 
naturalmente em um estado de passividade comparável com aquele no qual o 

hipnotizado se encontra artificialmente mergulhado. Sua consciência ainda 

não contém mais do que um pequeno número de representações capazes de 
lutar contra as que lhe são sugeridas, sua vontade ainda é rudimentar. É por 

isso que ela é tão facilmente sugestionável. Pela mesma razão, ela é bastante 

permeável ao exemplo e à imitação. 2º) A primazia que o professor tem 
naturalmente sobre o aluno, devido à superioridade de sua experiência 

cultural, abastece naturalmente a sua ação com a eficácia que lhe é 

necessária (DURKHEIM, 2011, p.  69, grifo nosso). 

    

 Esse conceito de cultura atinge o cotidiano das instituições de ensino. É no sentido de 

padrão ideal de cultura que Bernard Charlot (1983, p. 153) vê na pedagogia tradicional, uma 

ferramenta de transferência da cultura. Para ele, a transferência de cultura é um esforço para 

atualizar em si a natureza fundamental dos alunos, ou seja, modificar os sujeitos em direção à 

adaptabilidade de assunção da função social que lhes é inerente. Também é um esforço para 

se tornar um homem e se identificar dentro do modelo proposto de Homem Ideal que se eleva 

em direção ao conhecimento superior e absoluto. Entretanto, o conceito de cultura, vinculado 

a um padrão eurocêntrico, como base comum das civilizações é contestado na obra de Lévi-

Strauss.  

Em primeiro lugar, o autor desmistifica o conceito de cultura não relacionado à 

natureza. Lévi-Strauss, em O Pensamento Selvagem, demonstra que o modo de operar dos 

grupos primitivos ocorre de forma classificatória e empírica. O pensamento nesses contextos 

não diferencia homem e natureza, mas insere o homem na natureza compreendendo suas 

relações. O autor apresenta uma proposição para a ciência de: “reintegrar a cultura na natureza 

e, finalmente, a vida no conjunto de condições fisioquímicas” (LÉVI-STRAUSS, 2010, p.  

289). 

Almeida acrescenta essa discussão ao relatar que existe, diferentemente de um 

determinismo, uma relação estreita e consistente entre cultura e natureza. Segundo a autora “a 

separação e oposição entre natureza e cultura, por exemplo, não faz parte dos modelos de 

pensar de populações que vivem em forte simbiose com o meio natural, com o ecossistema” 

(ALMEIDA, 2010, p. 156). 
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 Entretanto, é preciso expandir a noção de natureza e ecossistema, para além da 

biologia a fim de abarcar as possibilidades que interferem na aprendizagem musical. Podemos 

afirmar que a separação entre ecossistemas e cosmologias de acontecimentos, pensamentos, 

tradições e música que transpassam os ambientes não faz parte do pensamento da 

aprendizagem de música. Assim, foi possível observar que na pesquisa empírica que a 

educadora musical, enquanto transmitia acordes, também transmitia pensamentos e tradições 

envoltos no ambiente em que acontecia o processo de ensino de música. 

Natureza, portanto, tem o sentido de ecossistema de acontecimentos e possibilidades 

ao redor do homem e não o sentido evolucionista, determinista-bioquímico interligado à 

gene humana e à sua raça. Os saberes das populações ditas selvagens, investigadas por Lévi-

Strauss, são dotados de artifícios cognitivos investindo nas articulações e retotalizações, pois, 

são orientados por uma permanente dialógica entre homem e natureza (ALMEIDA, 2010; 

LÉVI-STRAUSS, 2010). 

Almeida (2010) apresenta uma análise de como o envolvimento do homem com sua 

cosmologia de possibilidades interacionais influencia na produção de conhecimentos. Ao 

investigar os moradores da Lagoa do Piató, no interior do Rio Grande do Norte, a autora 

elenca saberes baseados na acumulação empírica e na bricolagem de acontecimentos 

relacionados. Tais saberes envolvem a leituras da fauna nativa, leituras da vegetação e as 

leituras dos fenômenos físicos que juntos dão à população local uma ecocomunicação do 

calendário de chuvas do ano corrente. Assim, o grupo pesquisado por Almeida inclui uma 

possível homologia de acontecimentos que permitem abarcar elementos simbólicos e formam 

uma teia de acontecimentos relacionados, como o comportamento das formigas, o vento que 

sopra do leste e as pedras de sal que se formam na lagoa, e que se dissolvem ou não no dia de 

Santa Luzia, devido à umidade do ar. 

Na música, Mendes (2004) percebe as interações entre o ambiente do Congado, suas 

redes estruturantes e sua influência dialógica com os membros de tal manifestação ao afirmar 

que: “O ambiente onde se aprende compõe e influencia profundamente sua vida [a vida dos 

aprendizes do terno] na cultura” (MENDES, 2004, p. 47). 

Portanto, concordamos com a premissa de não separar sujeitos de ambientes nas 

nossas análises, por perceber que muitas das aprendizagens ocorridas no SCFV do Oratório 

Dom Bosco aconteciam a partir dessa interação. 
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2.1.1 Ecologia de acontecimentos musicais 

 

Uma das bases desta pesquisa consistiu em estudar a interação entre sujeitos e/nos 

ambientes. Tal relação pode gerar conhecimentos musicais e influenciar profundamente como 

esses conhecimentos são aprendidos (ALMEIDA, 2010; LÉVI-STRAUSS, 2010; MENDES, 

2004). 

Problematizaremos o seguinte relato tomando como premissa a noção de natureza 

como ecologia de acontecimentos que cercam o ambiente de interações, sejam esses 

ambientes o sertão nordestino, como no caso de Almeida (2010) ou o cotidiano das práticas 

de aprendizagem de música do SCFV. Tais interações possibilitam a construção do saber 

musical a partir da dialógica: Homem  Observação do Ambiente.  

Como exemplo apresento um relato retirado do meu diário de campo. No dia 

21/03/2014, sexta-feira, cheguei ao núcleo do SCFV situado no Complexo Educacional Dom 

Bosco. Conversando com uma das facilitadoras de música, ela me informou que havia faltado 

no dia anterior devido a problema de saúde. Enquanto os usuários tomavam lugar em uma 

parte da arquibancada do ginásio esperando o momento do acolhimento
10

, também chamado 

na instituição de “boa tarde”, continuamos, eu e a facilitadora, conversando para saber o que 

ela havia planejado para a oficina daquele dia. Ela, sentada, tinha um violão em seu colo e à 

sua frente, um pedestal com um microfone, ligados ao sistema de som da quadra. Recebíamos 

as crianças com um abraço e um sorridente “bem-vindo”, enquanto conversávamos sobre 

dedilhado no violão. A movimentação era grande, o momento do acolhimento é sempre 

regido por inúmeros risos, abraços, conversas sobre o cotidiano, envoltos por músicas e 

movimentos corporais. 

Em um determinado momento, uma criança chegou, abraçou a monitora e escutando 

nossa conversa, em pé, relutou a tomar lugar na arquibancada da quadra. Ao terminar de 

relatar sobre o plano daquele dia, a monitora olhou para a criança e falou: - Meu amor, vá 

sentar-se, que já começaremos o nosso “boa tarde”. A criança nos olhou e disse: - Tia, quero 

falar uma coisa, ontem o som não estava bom. 

O sistema de som era composto por quatro caixas grandes no lado oposto da 

arquibancada e que ficavam voltadas para o local onde as crianças sentavam. Além disso, 

havia uma potência, uma mesa de som, um leitor de cd que ficava tocando músicas infantis 

enquanto as crianças lanchavam. Esse sistema ampliava o som para todas as partes do prédio 

e suas alas, distribuído em autofalantes espalhados pelas dependências do Complexo. Além 

                                                             
10 A aprendizagem musical no acolhimento é estudada no capítulo 5. 
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disso, na quadra, no momento do acolhimento, era ligada uma caixa amplificada que ficava no 

início da escada, servia como retorno para o violão e o microfone da facilitadora de música. 

Fiquei curioso em saber o porquê do som no dia anterior não estar bom. Eu realmente 

havia sentido a diferença, mas a explicação da criança estava embasada em aspectos 

empírico-cotidianos que somente uma criança que frequenta o SCFV há algum tempo podia 

ter: “O som estava ruim porque não escutava nada, era só barulho, diferente dos outros dias”.  

De fato, na tarde anterior, o sistema de som não havia sido ligado. O áudio ficou por 

conta da caixa amplificadora que ficava no início da arquibancada da quadra de esportes. A 

percepção de que “o som estava ruim [...] diferente dos outros dias” comporta não apenas 

elementos biológicos, cerebrais, culturais, sociais, históricos. Mas, sobretudo, essa frase só foi 

possível através da complexidade interativa bioantropológica e de uma hipercomplexidade 

sociocultural (MORIN, 2001, p. 23). 

As leituras do homem do campo, estudadas por Almeida (2010) e da criança que 

participava do SCFV aconteceram de forma empírica e compostas por uma homologia de 

acontecimentos que influenciam no cotidiano. E, se o homem do campo consegue prever o 

tempo chuvoso, a mesma operação cognitiva aconteceu na criança que participava do SCFV, 

permitindo saber a diferença na qualidade do som. A criança não tinha conhecimento técnico 

sobre o não ligamento do sistema de som, mas falou de sua impressão estético-auditiva. Tal 

impressão só foi possível a partir de uma convivência empírico-auditiva com o sistema de 

som. Tal experiência acontecia de forma homóloga, ouvindo e comparando dia após dia, 

criando um padrão estético. Além disso, acrescenta-se a ausência da facilitadora, do seu 

violão e de sua voz. Tal padrão estético ao ser confrontado com a experiência nova, não 

homóloga, e ainda, não tão claramente audível, dotou a criança de uma leitura e opinião. Foi 

possível fazer a leitura com base na própria experiência da criança de que o “som não estava 

bom” com base na qualidade estético-auditiva do ambiente de acolhimento, sistema de som 

desligado, agregados à ausência do violão. 

A próxima figura compreende apenas quatro dos elementos que aqui foram 

ressaltados, visando didaticamente explicar como suas relações influenciaram no processo de 

construção de uma informação empiricamente adquirida e operacionalizada a partir da 

observação cotidiana da criança. 
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Figura 1: Relação na cosmologia de acontecimentos 

 

 

Fonte: Caderno de campo 

 

A figura 1 sintetiza o processo e as relações existentes entre a cosmologia de 

acontecimentos, a criança relatada, e a observação estético-auditiva. A cosmologia de 

acontecimentos são todos os ecossistemas e ambientes que a criança vivencia. Tal cosmologia 

compreende o cotidiano de aprendizagem musical no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos, na escola, nos grupos de amigos, ou seja, os diversos ambientes e 

seus componentes em suas possibilidades de interações. Assim, a cosmologia de 

acontecimentos é a natureza no sentido de contextos, pessoas, seres vivos, objetos e ambientes 

de possibilidades nos quais são propiciadas vivências e interações. 

A criança do relato acima faz parte dos diversos ambientes, enquanto sujeito ela é 

única, com gostos preferências e vontades musicais. Mas enquanto criança, participante das 

oficinas de música no SCFV, estudante de uma escola, e vivenciando o constante contato com 

outras culturas, ela é elemento de uma comunidade plural. A aprendizagem musical da criança 

perpassa as seguintes complementaridades: unoplural; usuário com desejos específicos 

participante do coletivo das oficinas de música. 

A observação estético-musical também possui complementaridade, pois ao mesmo 

tempo em que foi para a criança uma das ferramentas para se construir o conhecimento 

estético da qualidade do som, é também o produto inacabado. Produto no sentido de que foi 
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um conhecimento estético-sonoro que foi emitido ao relatar que o som no dia anterior não 

estava bom. 

A criança, a cosmologia de acontecimentos e as observações estético-musicais 

complementaram-se para produzir o resultado cognitivo, no caso para a criança, o saber 

estético-musical. Foi das relações entre os fatores que surgiu o conhecimento. 

A cosmologia de acontecimentos presentes nos ambientes ao redor dos sujeitos dota 

seus integrantes de possibilidades de interconexões, relações entre os saberes musicais e 

religações cognitivas, como demonstrado com a criança do SCFV no relato acima. Portanto 

são necessários, para compreender a relação entre conhecimento musical e cultura, também 

considerar a relação homem e natureza, homem e cosmologia de acontecimentos. 

   

2.2 Cultura como complexidade de relações 

Em relação à complexidade de relações da cultura, percebe-se que a partir do século 

20, o viés evolucionista é lentamente substituído por uma abordagem focada na 

adaptabilidade humana. Franz Boas (1911) começa a refutar a abordagem evolucionista e 

funcionalista do conceito de cultura ao trazer uma perspectiva histórica. De origem Judaico-

alemã, Boas estuda as culturas e seus processos de aquisição e transmissão, nos quais os 

fatores biológicos, como raça pouco influenciam. 

 Em 1950, a UNESCO, preocupada com questões evolucionistas de segregação e 

hierarquização racial que ficaram evidenciadas na Segunda Guerra Mundial, elabora uma 

declaração na qual afirma: 

 

O material científico disponível para nós até o presente momento não 

justifica a conclusão de que as diferenças genéticas são fatores importantes 

na produção das diferenças entre as culturas e as realizações culturais de 
diferentes povos ou grupos. Isto indica, contudo, que a história da 

experiência cultural a que cada grupo foi submetido é o principal fator para 

explicar estas diferenças. A única característica que acima de todas as outras 
tem sido um prêmio na evolução de caracteres mentais dos homens foi 

educabilidade, plasticidade. Esta é uma característica que todos os seres 

humanos possuem. É, de fato, uma característica da espécie Homo sapiens. 

(UNESCO, 1950, p7)
11

.  
 

                                                             
11The scientific material available to us at present does not justify the conclusion that inherited genetic 

differences are a major factor in producing the differences between the cultures and cultural achievements of 

different peoples or groups. It does indicate, however, that the history of the cultural experience which each 

group has undergone is the major factor in explaining such differences. The one trait which above all others has 

been at a premium in the evolution of men’s mental characters has been educability, plasticity. This is a trait 

which all human beings possess. It is indeed, a species character of Homo sapiens. 



39 
 

 O texto da UNESCO é uma tentativa de desmistificação da soberania cultural ariana, 

bem como reforça o que Tylor e Franz Boas anteriormente já haviam relatado: os fatores 

primordiais para o desenvolvimento cultural humano estão relacionados ao fato deles estarem 

sempre aptos a transmitir a educação (educability), e sua capacidade de adaptabilidade perante 

os diversos fatores (plasticity). 

 É, portanto, na experiência cotidiana e histórica que a cultura e as transmissões 

musicais estão presentes. E nesse sentido utilizaremos a noção de cultura, compreendendo 

também os processos de transmissão musical, que não envolvem apenas a transferência do 

conhecimento, mas influenciam na maneira como se aprende e com a qual nos adaptamos às 

diversas situações. 

 Buscamos por uma noção de cultura que compreenda as relações cotidianas de 

transmissão dos conhecimentos musicais, mas que não se limite a isso e que transcenda 

hierarquizações culturais. Queiroz (2004; 2005; 2010; 2012; 2013) vem afirmando em seus 

trabalhos que a música é uma expressão cultural, capaz de agregar  

 
[...] em sua constituição aspectos que transcendem suas dimensões 

estruturais e estéticas, se caracterizando, sobretudo, como um complexo 

sistema cultural que congrega elementos estabelecidos pelos seus 

praticantes, de forma individual e/ou coletivamente (QUEIROZ, 2013, p. 
99). 

 

 A música não se resume ao produto intelectual humano, no entanto está relacionada à 

cultura e a seus processos de transmissão envolvidos em um complexo sistema, no qual a 

música não é o fim, nem o meio, mas faz parte do cíclico elo que influencia as pessoas, e 

recursivamente a própria cultura. Entendida como presente no complexo sistema cultural, a 

música conflui para os processos influenciando ao passo que é influenciada pelas/nas 

sociedades e indivíduos. 

 Os processos de transmissão musical variam de acordo com as concepções de cultura 

de cada grupo, e são determinados pelo contexto em que se inserem, nem sempre de forma 

explícita e declarada (NETTL, 2005). Assim, cada contexto e cultura modelam os processos 

de aprendizagem, variando conforme seus próprios ideais e valores. 

 Segundo Nettl (2005, p. 238), o conceito de cultura como “that complex whole” de 

Tylor (1871) é algo que pode evocar uma unidade complexa, logo, apesar de existir muitos 

componentes na cultura, que exercem influência entre si, eles se unificam em “um todo”. 

Nettl compara tal perspectiva como uma bola de vidro que possui vários componentes, de 

várias cores, e que se pode segurar e olhar a partir de várias perspectivas. Ou melhor, “vê-se 
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todas as subdivisões, mas, dependendo do ângulo em que é olhada, vê-se diferentes 

configurações de cor” (NETTL, 2005, p. 238) 
12

. Entretanto, Nettl reconhece as relações entre 

a música e os demais aspectos. Segundo o autor “para compreender a música, a importância 

da sua relação com o resto da cultura é primordial” (NETTL, 2005, p. 237) 
13

. 

 Assim as cores de Nettl seriam muito mais um bricoleur sobreposto e policromático 

do que uma paleta de cores. (MORIN, 2001; 2002; MOTTA; CIURANA, 2002; ALMEIDA, 

2010). Principalmente nas manifestações populares, é impossível separar as influências 

mútuas entre os sons e dos outros aspectos que participam de uma forma integralizada, 

intencional, influenciando e sendo influenciada. 

Apesar de não usar a abordagem complexa de Morin, Arroyo (1999) estuda de forma 

multidimensional, articulada e percebe as inter-relações existentes nos ternos do Congado de 

Uberlândia. Segundo a autora, no desfile dos ternos,  

 

[...] os cerca de vinte grupos, locais e convidados, produziam um 

contraponto aleatório de diversos padrões de batidas, de patangonga, gungas, 
apitos, cantos. A eles somavam-se cores e movimentos: o colorido das 

vestimentas e estandartes, da trança do pau-de-fitas, das sombrinhas que 

abrigavam do sol causticante; os movimentos energéticos dos braços batendo 

as baquetas sobre as peles das caixas ou sacudindo as patangongas e 
chocalhos; as danças de marinheiros, congos e moçambiques (ARROYO, 

1999, p. 104-105). 

 

Todos esses aspectos formam uma “textura densa de acontecimentos 

multiexpressivos” (ARROYO, 1999, p. 105). O acontecimento musical não envolve somente 

aspectos sonoros, mas transpassa as hierarquias, organizações, desorganizações, ensaios, 

colorido das vestimentas, etc. 

A textura densa de acontecimentos multiexpressivos é interligada ao fazer musical no 

ambiente em que estudamos. Portanto, considerar o fenômeno em sua totalidade é perceber as 

interconexões que o aspecto sonoro-educativo-musical possui com os demais elementos 

presentes na cosmologia de acontecimentos.  

Dessa forma, é impossível refletir sobre a frase da criança de que “o som não estava 

bom”, sem perceber a multiplicidade de acontecimentos e as inter-relações que ocorreram 

para que a ela tivesse essa opinião. 

                                                             
12 One sees all of the subdivisions, but, depending on the angle at which it is held, one sees different 

configurations of color. 
13 For understanding music, the significance of its relationship to the rest of culture is paramount. 
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 Geertz (1973, p. 4), apesar de não negar as multiplicidades e a “força criadora” 
14

, 

afirma que o conceito de “todo complexo” da teoria tyloriana pode levar a uma confusão 

conceitual. Assim, o autor expõe uma visão de cultura abarcando as complexidades culturais 

como parte imbricada das sociedades. Influenciado pelas teorias interacionais de Max Weber, 

Geertz afirma que: 

 
[...] O homem é um animal amarrado a teias de significados que ele mesmo 

teceu, assumo cultura como sendo essas teias e a análise do que ela seja, 
portanto, não é uma ciência experimental em busca de leis, mas uma 

interpretação em busca de significados. (GEERTZ, 1973, p. 5)
15

. 

 

 O autor propõe um conceito de cultura interligado aos processos históricos. Para ele, a 

análise da cultura, em uma perspectiva semiótica, não serve para criar leis com o viés 

experimental de uma ciência à parte dos processos sociais e humanos. Mas, antes, tais redes 

são de viés reinterpretativos, de leitura em busca de significados. Portanto, cultura é algo que 

antecede o homem presente por sua historicidade e através desse contínuo histórico, nem 

sempre retilíneo, são criadas redes que envolvem a vida humana. 

 Nessa perspectiva, cultura não é sinônimo de produtos, como ferramentas, literatura, 

música. Mas se aproxima de estruturas macrossociais de redes que geram processos e que, por 

sua vez, geram tais produtos recursivamente, mas nem sempre linearmente. O conceito de 

cultura de Geertz possui a mesma macroperspectiva de Tylor, entretanto Geertz o atrela a um 

viés interpretativo e semiótico. 

 Utilizando-se da teoria de cultura de Geertz, Queiroz (2013) descreve uma 

recursividade da cultura ao estudar a escola, cultura e o ensino de música. Segundo Queiroz, 

 

Na complexa teia de significados que permeia as práticas escolares na 

contemporaneidade, a música se insere como elemento intrínseco às culturas, 
que retrata padrões estéticos, valores, sentidos e diversos outros elementos 

que constituem esse fenômeno como manifestação humana, social e cultural. 

Assim, a relação entre escola, cultura e educação musical se dá por 

influências mútuas, haja vista que as práticas educativo-musicais e a escola 
são definidas pela cultura, mas também são definidoras de tal fenômeno. 

Nessa perspectiva, a análise desses três pilares da sociedade não pode se dar 

de forma estanque, considerando que estão intrinsecamente imbricados no 
mundo contemporâneo (QUEIROZ, 2013, p. 120, grifo nosso). 

 

                                                             
14 Originative power (GEERTZ, 1973, p.4). 
15 That man is an animal suspended in webs of significance he himself has spun; I take culture to be those webs, 

and the analysis of it to be therefore not an experimental science in search of law but an interpretive one in 

search of meaning. 
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Entendemos que tais teias não só influenciam as práticas escolares, mas também as 

práticas sociais de aprendizagem musical que acontecem em organizações que utilizam o 

ensino de música como o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Assim, a 

relação entre ambientes de aprendizagem de música e cultura sofre influências não somente 

das concepções, normatizações e orientações impostas pelos órgãos oficiais, como no caso 

dos serviços socioassistenciais. Mas incluem concepções culturais que às vezes entram em 

conflito com os próprios entes, como é o caso da concepção de aplicação de medidas 

disciplinadoras que muitas vezes estão em consonância com os ambientes religiosos e 

escolares, mas que entram em conflito com as concepções dos serviços socioassistenciais.
16

   

Esses fatores, às vezes conflitantes, influenciam o cotidiano das práticas educativo-

musicais. A tônica nos textos pesquisados é que a cultura é vinculada a processos de 

transmissão dependentes de amplos fatores presentes nos contextos de aprendizagem. 

Para a análise dos processos de aprendizagem de música que ocorrem no SCFV, 

optamos por utilizar o conceito de cultura na perspectiva da complexidade, pois temos a 

intenção de abarcar um conceito de cultura que remete aos sujeitos, compreendendo suas 

particularidades. Permitindo pensar a cultura, conhecimento musical e os sujeitos 

interconectados, ao mesmo tempo em que influenciadores e influenciados, recursivamente, 

nos processos de aprendizagem de música nos ambientes socioassistenciais. 

 

2.3 Cultura na perspectiva da complexidade 

 A complexidade, abordagem que emerge no século 20, tem o filósofo, antropólogo e 

sociólogo francês, Edgar Morin como seu principal incentivador. 

 O pensamento complexo é de origem epistêmica, pois está na base da construção do 

pensamento. Não compreende o pensamento separado da prática. Antes, articula pensamento, 

epistemologia e prática como sendo vertentes autoinfluenciadoras.  

Segundo Morin, a abordagem complexa, 

 
[...] à primeira vista é um fenômeno quantitativo, a extrema quantidade de 

interações e de interferências entre um número muito grande de unidades. 

De fato todo sistema auto-organizador (vivo), mesmo o mais simples, 

combina um número muito grande de unidades da ordem de bilhões, seja de 
moléculas numa célula, seja de células no organismo [...] Mas a 

complexidade não compreende apenas quantidades de unidade e interações 

que desafiam nossas possibilidades de cálculo: ela compreende também 

                                                             
16 Esse aspecto é abordado no capítulo 5. 
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incertezas, indeterminações, fenômenos aleatórios. A complexidade num 

certo sentido sempre tem relação com o acaso (MORIN, 2005, p. 35). 

 

Considerando que complexidade envolve o tecer, em conjunto, suas interações e 

incertezas, a cultura é considerada um circuito transinterativo que envolve ordem-desordem-

interação-organização. Tal relação propicia as trocas entre indivíduos, sociedade e cosmo. 

Como consequência, esse sistema é frutificador, pois a cultura tem o aspecto fundamental de 

ser produto e produtor (MOTTA, CIURANA, 2002). Morin concebe “a cultura como um 

sistema metabolizante, isto é, que assegura as trocas (variáveis e diferenciadas segundo as 

culturas) entre os indivíduos, entre o indivíduo e a sociedade, entre a sociedade e o cosmo” 

(MORIN, 2002, p. 186). 

A noção de cultura de Morin é diferente dos autores elencados anteriormente, pois 

abarca um ponto de vista dialógico. Morin considera que cultura é “o circuito metabólico que 

une o infraestrutural ao hiperestrutural” (MORIN, 2002, p. 187). Logo, difere das concepções 

que consideram cultura como superestrutura, como a concepção de megaestruturas 

construídas ao longo do tempo e que norteiam a vida cotidiana, ou de infraestruturas, como 

produtos da ação humana.  

A cultura, portanto, é um sistema relacionado ao saber através de intercomunicações 

codificadas do conhecimento e da constituição de padrões-modelos que são elaborados ao 

longo da história humana e transmitidos pela/para a humanidade (MORIN, 2001; 2002). A 

infraestrutura está interligada à produção do saber, às técnicas, etc.; a superestrutura, 

interligada ao imaginário e ao simbólico. De tal modo, cultura é um sistema rotativo que está 

em diálogo entre as conexões com outros sistemas, outras ecologias de saberes de sujeitos e 

outras cosmologias de acontecimentos (MORIN, 2001; 2002; ALMEIDA, 2010). 

Semelhante à abordagem interpretativa, as conexões metabólico-culturais permitem 

entender os contextos musicais de maneiras menos redutoras e unidimensionais possíveis 

(MOTTA; CIURANA, 2002). Cultura se relaciona a mecanismos de interpretação, na gênese 

da construção do pensamento ao passo que se manifesta como um dos elementos de relação 

dos sujeitos e sua cosmologia de acontecimentos. Entretanto, “a cultura não comporta 

somente uma dimensão cognitiva: ela é uma máquina cognitiva cuja práxis é cognitiva” 

(MORIN, 2001 p. 19). Portanto, cultura é um sistema que permite “a comunicação entre uma 

experiência existencial e um saber constituído” (MORIN, 2002, p. 185). Cultura, 

conhecimento e sociedade são mutuamente relacionados.  
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Esse relacionamento se dá através da cultura com as pessoas, chamadas por Morin de 

espíritos individuais. Existem dois princípios influenciadores não indistintos na relação entre 

os espíritos individuais e a cultura: o princípio hologramático e o princípio recursivo. 

O princípio hologramático se operacionaliza na seguinte relação: a cultura está nas 

pessoas, que estão na cultura. Como um holograma no qual a fonte cultural projeta imagens 

para outros espaços e pessoas. Quando projetada, tal imagem pode sofrer interferências, 

problemas com foco, etc. Todavia, a imagem sempre está relacionada à base hologramática.  

O princípio recursivo também se faz presente, pois, 

 

Como os seres vivos tiram sua possibilidade de vida do seu ecossistema, o 

qual só existe a partir de inter-retroações entre esses seres vivos, os 
indivíduos só podem formar e desenvolver o seu conhecimento no seio de 

uma cultura, a qual só ganha vida a partir das inter-retroações cognitivas 

entre os indivíduos: as interações cognitivas dos indivíduos regeneram a 

cultura que as regenera (MORIN, 2001, p. 24). 

 

 A recursividade está nas instâncias do conhecimento de produzirem e se reproduzirem 

e são, portanto, causadores e produtores da própria ação. Assim, aspecto recursivo 

retroalimenta os conhecimentos e a cultura mutuamente. É dessa forma que os homens que 

estão inseridos em uma determinada cultura, produzem cultura que reproduz conhecimento. 

Recursivamente a cultura gera conhecimentos que geram cultura. 

 O princípio hologramático da relação indivíduo-cultura está também impresso na 

concepção de Imprinting cultural que normatiza e impõe tanto o modo de pensar quanto o 

modo de agir dos indivíduos (MORIN, 2001). Tais determinações começam a ser transmitidas 

desde o ventre, com as primeiras influências familiares e perpassam o resto da vida dos 

sujeitos. Morin faz uma analogia na qual existe um grande computador, interligado a 

computadores individuais que acessam seu banco de dados.  

 O grande computador transmite um conjunto de paradigmas, crenças, doutrinas, 

proibições, verdades estabelecidas, normas, visões de mundo, modos de viver o mundo. Tais 

imperativos dominam as formas de pensar e agir cotidianas, classificando e empacotando 

visões que não pertencem necessariamente a aqueles que as têm, mas sim a um conjunto de 

crenças estabelecidas. Como estudado, no capítulo 3, muitos dos ambientes socioassistenciais 

objetivam desenvolver habilidades sociais nos sujeitos através do ensino do comportamento. 

A música, nesse sentido, serve de elemento cultural para ensinar o que se deve ou não fazer 

em determinadas situações sociais. 
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 Segundo Morin (2001) a determinação sociocultural é ao mesmo tempo positiva, pois 

preserva o que se deve pensar e conhecer, e negativa, pois exclui o que não se deve pensar e 

conhecer. Isso se processa, por exemplo, quando o Complexo Dom Bosco proíbe os usuários 

do sexo masculino de usarem brincos, pois na concepção do que deve ou não se deve fazer, 

homem usar brinco não corresponde ao ideal masculino católico buscado pelo Oratório como 

referência de comportamento social. Entretanto, não há um programa sociocultural de regras 

na construção dos conhecimentos e sim um poligrama complexo de regras diferentes, 

influenciando os conhecimentos e sendo influenciado pelos postulados, axiomas ideológicos, 

etc. Tais poligramas podem se tornar antagônicos não apenas dentro de uma sociedade ou de 

uma cultura, mas, também dentro da construção de pensamentos individuais.  

 Entretanto, os computadores podem apresentar vírus, bugs e erros no sistema; os 

hologramas podem sair de foco ou sofrer interferências; e a recursividade pode gerar a sua 

própria descontinuidade ou completa transformação. Desse modo, as normatizações, o 

holograma e o imprinting cultural são falíveis, ou seja, elementos de abertura e de fechamento 

de possibilidades culturais e musicais. Tais falhas ou atenuações ocorrem através: 1) da 

dialógica cultural; 2) da instabilidade cultural; 3) da possibilidade de expressão de desvios 

(MORIN, 2001, p. 33). 

 Com base no princípio recursivo, os sujeitos produzem e reproduzem cultura. Essa é 

uma dupla função: ao passo que reproduz cultura, os sujeitos a modificam, injetando, 

rejeitando, organizando, reorganizando. O imprinting cultural ao mesmo tempo gera 

normatizações, insubordinações e espíritos desviantes. Ao passo que, quando os espíritos 

desviantes geram normatizações, geram também outras insubordinações.  

  

2.3.1 Cultura e conhecimento musical 

 

 Alguns elementos entre cultura e música precisam ser problematizados, a exemplo da 

cultura na perspectiva da complexidade e conhecimento musical inter-relacionado com 

cultura. 

 Tanto a música quanto a cultura possuem um aspecto frutificador e metabólico 

observado por Blacking. Segundo o autor a música está atrelada ao aspecto simbólico, uma 

vez que a música representa um modelo do pensamento humano e sua ação é reflexiva e 

geradora, influenciando tanto o sistema cultural como a capacidade humana (BLACKING, 

1995, p. 323-324). 
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 Os indivíduos utilizam a música como escolhas relacionadas tanto à cultura quanto 

às individualidades. A relação culturasujeitos também está entrelaçada pela 

individualidade e suscetíveis a normatizações e aspectos simbólicos. 

 Ao estudar como as crianças aprendiam música nos programas televisivos, Ramos vê a 

possibilidade de aplicação de critérios de escolhas musicais que vão além dos gostos musicais 

familiares. Segundo a autora, as crianças estudadas possuem vários critérios para a escolha de 

seu repertório musical. 

[as crianças] são capazes de selecionar os programas televisivos, os grupos e 
os gêneros musicais que lhe agradam. Ana [uma das crianças entrevistadas] 

afirma conhecer os programas televisivos que apresentam os funks e que, 

para ela, ensinam algo (RAMOS, 2002, p. 107). 

  

 Esses critérios variam de acordo com os depoimentos coletados pela pesquisadora. 

Elementos como atmosfera romântica da temática das músicas, beleza física do cantor, e seu 

caráter são mencionados e postos como critérios. Contudo, Ramos (2002) relata que outra 

criança participante de seu estudo possui um critério distinto. Segundo o garoto, a música 

precisa “abalar”
17

. 

 As escolhas musicais dessas crianças estão estruturadas em aspectos afetivos que 

remetem a sua vida cotidiana. Abalar nesse sentido é dançar uma coreografia, não ficar parado 

e expressar-se corporeamente, ou projetar-se simbolicamente enquanto artistas famosos. 

 As crianças estudadas por Ramos querem ser famosas, jogadoras de futebol, vestir-se 

como seus ídolos televisivos componentes dos grupos de pagode e funk. Dançar e “abalar” 

abarcam a cultura, a cognição, a corporeidade além de servirem como ferramenta de projeção 

simbólica: dançar uma coreografia do “É o Tcham”
18

 abre a possibilidade de levá-los “a 

pensar que são como É o Tcham” (RAMOS, 2002, p. 152). 

 Em nosso modo de ver, tais critérios funcionam como fatores de efervescências que 

desestruturam as normatizações e o imprintig cultural. Concomitantemente, tais escolhas são 

feitas em desacordo com outros padrões usualmente estabelecidos pelos seus familiares e 

professores. Logo, os fatores intrapessoais são efervescentes e frutificadores de outras 

possibilidades musicais. 

 Entretanto, se cultura no pensamento complexo são frutos de inter-relações entre 

indivíduos, gostos e conhecimento, é necessário discutir também o que são esses 

                                                             
17 Depoimento de Joel a Silvia Ramos (2002, p.145). 
18 Um dos grupos musicais relatados pelos entrevistados de Ramos (2002). 
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conhecimentos. E como os conhecimentos musicais perpassam as individualidades e 

coletividades dialogicamente. 

 Para Almeida (2010) conhecimento é uma informação tratada, ou seja, 

 

É o resultado de uma ação e de um trabalho ao mesmo tempo árduo e 

prazeroso do pensamento para estabelecer elos entre os dados, obervar 
aproximações e afastamentos, procurar encaixes entre indícios e sinais que 

reconhecemos como informações sobre um fenômeno, um tema. 

Conhecimento é manipulação cognitiva, trabalho artesanal do pensamento, 
como se o pensamento tivesse mãos para dar forma ao que vemos, ouvimos, 

sentimos, tocamos, apreciamos (ALMEIDA, 2010, p. 71). 

  

 Assim, conhecimento popular e saberes da tradição, termos utilizados nos trabalhos 

que tratam da complexidade diferem de senso comum. Segundo Morin, os conhecimentos 

retirados da experiência social se emancipam e se transformam. Morin utiliza Bronowski 

afirmando que o conhecimento científico nem sempre pode passar sem noções do senso 

comum, muito embora o conhecimento tenha transformado o senso comum impondo uma 

nova visão de mundo. Portanto, “a ciência não cortou o cordão umbilical com o senso 

comum, embora se afaste dele, por vezes, ao extremo” (MORIN, 2001, p. 71). Já o senso 

comum é “um conhecimento cotidiano pouco lapidado, casual, fruto de impressões primeiras, 

não refletido metodicamente, sem crítica” (ALMEIDA, 2010, p. 66).  

Senso comum e saberes ou conhecimentos da tradição, por vezes, têm sido utilizados 

como sinônimos, havendo, pois, a necessidade de diferenciá-los. Segundo Almeida, “os 

saberes da tradição arquitetam compreensões com base em métodos sistemáticos, experiências 

controladas e sistematizações reorganizadas de forma contínua” (ALMEIDA, 2010, p. 67). 

Com base nos experimentos e conhecimentos empíricos é que o povo Suyá, estudado 

por Seeger (1987), desenvolveu suas práticas de dança e música que alteram e ressignificam o 

cantar, demonstrando assim aspectos da performance que recria aspectos da organização 

social, do tempo social, ritualmente articulados com um sistema cosmológico. Assim, para 

Seeger (1987) o canto Suyá expressa status e sentimentos daqueles que o produzem, 

colocando-os em evidência para toda a comunidade. A música para o Suyá não é apenas uma 

das opções, mas se constitui como parte da vida social e cultural. 

Para Mendes (2004), conhecimento, ambiente e cultura são componentes intimamente 

relacionados do processo de aprendizagem musical no Terno de Catopês em Montes Claros – 

MG. Segundo ele: “O conhecimento corrente nessa estrutura pertence aos seus integrantes, 

não se constituindo a ideia de que é um conhecimento à parte de seu mundo de importância” 

(MENDES, 2004, p. 47). Dessa maneira, o Terno se organiza de tal forma que existe uma 
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hierarquia explícita nas apresentações dos Catopês em filas de acordo com o instrumento 

musical. O pandeiro é o instrumento dos iniciantes, posicionados ao fundo e no centro das 

filas. Logo após, na fila, encontram-se os tamborins, instrumentos destinados aos sujeitos que 

têm já alguma experiência significativa na música do Terno. Na frente, os chamas ou caixas, 

instrumentos de maior destaque e destinados àqueles que possuem mais tempo ou espaço no 

Terno. E puxando o Terno encontra-se a figura do Mestre do Terno. Entretanto, essa 

disposição varia, permitindo que os integrantes experimentem as trocas de instrumentos.  

O Terno de Catopês e seu conhecimento experimental, hierárquico, estético e, 

principalmente, cultural, faz dispor de forma não aleatória a posição dos instrumentos e 

integrantes nos desfiles. 

 Conhecimento e senso comum possuem as mesmas bases, um busca no outro suas 

reelaborações. Nesse sentido agregamos em nosso senso comum palavras que possuem um 

significado científico e que nem sempre temos o total domínio de sua dimensão
19

. Entretanto, 

o contrário também acontece, transformamos palavras do senso comum em conhecimento 

científico, por exemplo, aprender música no cotidiano, termo estudado por Jusamara Souza 

(2008). Diferenciando de dia a dia, aprender música no cotidiano abarca aspectos cognitivos, 

psicossociais e sociológicos que envolvem tal prática. Outro exemplo é o rearranjo, verbete 

trabalhado por Maura Penna (2012) que expande o arranjo musical englobando “uma 

estratégia criativa planejada, concretizada em um roteiro de ação, que visa promover a 

reapropriação ativa de uma música brasileira, popular, da vivência do aluno” (PENNA, 2012, 

p. 173). 

 Outro aspecto do conhecimento musical é que esse se relaciona dialogicamente e 

hologramaticamente com a cultura. Assim, “um ato cognitivo individual é ipso facto, um 

fenômeno cultural e todo elemento do complexo cultural coletivo atualiza-se em um ato 

cognitivo individual” (MORIN, 2001, p. 24). 

 Ao pesquisar em dois projetos de integração sociocultural de pessoas em situação de 

risco que utilizam a prática musical, Foà e Ribeiro reafirmam o caráter coletivo e individual 

da música. Segundo as autoras,  

 

A música pode ser interpretada como uma ferramenta através da qual o 

indivíduo exerce escolhas identitárias, estéticas e de estilo de vida, 

corroboradas pela comunidade alargada e o sistema sociocultural que 

exercitam o controle social, confirmam a sua validade, atribuindo-lhes a sua 
marca de aprovação social (FOÀ; RIBEIRO, 2013, p. 122). 

 

                                                             
19 Como por exemplo: a palavra pixel, big-bang, buraco negro. 
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 Apesar de não haverem determinismos socioculturais intransponíveis, a música ajuda 

no reconhecimento de culturas juvenis que se diferenciam, singularizando-se através das 

preferências musicais.  

O processo de transmissão e utilização do conhecimento musical é dialógico com a 

cultura. Nesse sentido, Souza descreve as implicações nas representações simbólicas, 

cognitivas, psicológicas, sociais, mercadológicas, individuais, etc. Assim, a música  

 
[...] informa sobre novos estilos de vida, modas, formas de conduta, etc.; 

serve de estímulos para sonhos e anseios próprios; constrói identidades; 

possibilita a identificação com artistas; desafia para a ação, bem como 
oferece a possibilidade de isolamento do cotidiano, o que se torna possível, 

por exemplo, pelo uso de fones de ouvido (SOUZA, 2008, p.  9). 

 

Por fim, ressaltamos que o conhecimento musical compreende fatores relacionados:  

 A) À cultura e a transmissão cultural;  

B) Às teias macrossociais construídas pelo próprio homem (Geertz, 1973);  

C) Às possibilidades individuais e coletivas, bem como suas interações; 

D) À textura densa de acontecimentos multiexpressivos (ARROYO, 1999) e suas 

interações dialógicas compreendidas dentro de cosmologia de acontecimentos musicais. 

E) Às expressões musicais, suas produções, concepções, determinações e 

insubordinações e trocas dialógicas entre pessoas-sociedades-culturas (MORIN, 2001);  

 F) À elaboração e manipulação cognitiva (ALMEIDA, 2010). 

 Após delinearmos o conceito complexo de cultura, utilizado neste trabalho, é 

importante refletir sobre um dos poligramas complexos que são responsáveis pelos imprinting 

culturais presentes no SCFV do Oratório Dom Bosco. Um desses poligramas responsáveis 

pelas concepções que reconfiguram o ensino de música é a Política Pública da Assistência 

Social. 
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3 A POLÍTICA PÚBLICA SOCIOASSISTENCIAL BRASILEIRA PARA 

CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 06 A 15 ANOS 

 Tendo em vista a multiplicidade de espaços e projetos governamentais na área social 

que ensinam música, é necessário refletir sobre a política governamental, para que sejam 

problematizadas as suas concepções e influências na aprendizagem musical no SCFV. 

Entendemos que o aspecto socioassistencial é um dos poligramas
20

 que influenciam 

culturalmente as práticas musicais e que por sua vez encontra conflitos quando convive com 

outros aspectos, como o religioso, o educacional, etc. 

 Os serviços assistenciais para crianças e adolescentes vêm se multiplicando a partir da 

década de 1990, em grande parte devido à movimentação popular pela luta de direitos que 

culmina na redemocratização brasileira do final dos anos 1980 ocorrendo atrelada à abertura 

política neoliberal. A principal bandeira desses projetos foi o combate aos riscos, às 

vulnerabilidades e o tratamento das questões sociais, utilizando a lógica da solidariedade, 

paternalismo e no caso das ações empresariais, o foco tende a recair sobre a responsabilidade 

social, ações compensatórias e emergenciais.  

 Não é objetivo dessa seção, nem desse trabalho, problematizar as ações empresariais 

e/ou de ONGs, mas é importante destacar que tais ações são fiscalizadas pelos órgãos de 

assistência social, por se tratar de uma ação de interesse público.  

Uma ação compensatória pode subaproveitar o potencial múltiplo do ensino de música 

nesses espaços além de agravar as situações de risco já existentes. Um exemplo desse tipo de 

atuação são ações sociais de empresas e indústrias que exploram recursos naturais em 

comunidades ribeirinhas. Tais projetos não surgem para tratar de problemas já existentes, mas 

antes, atuam disfarçadamente na minimização dos efeitos negativos e problemas que tais 

atividades exploratórias acarretam. 

Essa perspectiva é problemática, pois trabalha com os efeitos colaterais das ações 

exploratórias empresariais e não com a causa dos riscos e vulnerabilidades que é a própria 

atuação da empresa instalada na comunidade. 

3.1 Histórico e concepções da política pública socioassistencial 

Desde a década de 1990 há pressões externas para que o Brasil implemente políticas 

públicas na área social. Nessa época, o país era dependente de organismos financiadores 

                                                             
20 Os poligramas são o conjunto de princípios/regras/normas/esquemas/categorias, ora inatas, ora culturais, ora 

ou elaboradas pelos conjuntos de experiências. Tais poligramas podem ser complementares, concorrentes e 

antagônicas (MORIN, 2001). Assim, algumas concepções que envolvem o Oratório Dom Bosco são conflitantes 

com as concepções da política pública que rege o SCFV.  
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internacionais como o Banco Mundial e o Banco Interamericano de Desenvolvimento. Tais 

órgãos, em conjunto com a UNICEF e a UNESCO, elaboram metas através de documentos 

com orientações estratégicas para a assistência aos países tomadores de empréstimos, bem 

como cláusulas específicas que sugestionam maiores investimentos no desenvolvimento da 

educação básica. Esse é um dos motivos para que a maior parte das políticas sociais atenda a 

crianças e adolescentes de 5 a 15 anos e onze meses, pois é a faixa etária com maior demanda 

da educação fundamental (BUFALO, 2008; CANDIDO, 2005). 

 Juntos o Sistema Único de Saúde, Previdência Social e o Sistema Único de Assistência 

Social formam o tripé da Seguridade Social de direito da cidadania. O SUAS, bem como a 

Política Nacional de Assistência Social vem se transformando com vista a uma solidificação 

desde a promulgação da Carta Magna Brasileira de 1988.  

Como política pública descentralizada e não assistencialista, a política de assistência 

social no Brasil é um advento recente
21

, pois seus contornos se dão a partir da constituição de 

1988 (SARTORI, 2012). O grande incentivador do pensar socioassistencial brasileiro foi a 

LOAS - Lei Orgânica da Assistência Social, nº 8.742, promulgada em dezembro de 1993. A 

LOAS está assentada na estruturação e na descentralização da política de assistência social 

instituindo o Conselho Nacional de Assistência Social bem como os conselhos estaduais e 

municipais
22

.  

O Conselho Nacional aprovou em 22 de setembro de 2004 a Política Nacional de 

Assistência Social – PNAS. Tal política rege-se sobre os seguintes princípios: 

 

I- Supremacia do atendimento às necessidades sociais sobre as exigências de 

rentabilidade econômica; 
II- Universalização dos direitos sociais, a fim de tornar o destinatário da ação 

assistencial alcançável pelas demais políticas públicas; 

III- Respeito à dignidade do cidadão, à sua autonomia e ao seu direito a 
benefícios e serviços de qualidade, bem como à convivência familiar e 

comunitária, vedando-se qualquer comprovação vexatória de necessidade; 

IV- Igualdade de direitos no acesso ao atendimento, sem discriminação de 

qualquer natureza, garantindo equivalência às populações urbanas e rurais; 

                                                             
21 Entretanto é necessário salientar que as ações sociais aconteciam no Brasil anteriormente à Constituição de 

1988. Como exemplo, as ações de instituições religiosas com o intuito da catequese, instituições filantrópicas, 
distribuições de cesta básica (que no Brasil ainda acontece com uma perspectiva eleitoreira, e remonta à época 

do Segundo Império). Além disso, a primeira dama Darcy Vargas fundou em 1942, a LBA, Legião Brasileira de 

Assistência, que prestava auxílio social à família dos Pracinhas que lutaram na Segunda Guerra Mundial. Em 

1969, é ampliado o público alvo e a instituição passa a se chamar Fundação Legião Brasileira de Assistência, 

vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social. Historicamente a LBA foi presidida pelas primeiras 

damas brasileiras, tendo seu fim iniciado em 1991 em meio a denuncias de desvio de verbas públicas pela gestão 

de Rosane Collor. Em 1º de Janeiro de 1995, o recém-empossado presidente Fernando Henrique Cardoso 

extingue a LBA através de Medida Provisória. 
22 Para um panorama histórico da consolidação do Sistema de Proteção Social, consultar Elisiane Sartori (2012). 
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V- Divulgação ampla dos benefícios, serviços, programas e projetos 

assistenciais, bem como os recursos oferecidos pelo Poder Público e dos 

critérios de sua concessão (BRASIL, 2004, p. 33). 

 

É interessante destacar no texto acima que a intersetorialidade é dos pontos cruciais na 

Política Assistencial de Assistência Social
23

. Na intencionalidade de trabalhar com a família 

de diversas maneiras, sempre objetiva-se resgatar e resguardar os direitos socioassistenciais e 

humanos. Portanto, trabalha-se sempre o usuário
24

 do serviço e sua família através de ações 

transversais com saúde, direitos humanos, etc., promovidas tanto pelos órgãos gestores quanto 

pelos facilitadores de oficinas musicais. Trabalhar em transversalidade e em rede, com vista 

às ações comunitárias se constitui um desafio não somente para os educadores musicais, mas 

para toda a rede socioassistencial. 

Com base no entendimento da política pública social funcionando em rede, se há o 

enfraquecimento das ações dos conselhos municipais e dos órgãos regulatórios e 

normatizadores, também há o enfraquecimento das ONGs, pois as ONGs também fazem parte 

da rede. Contudo, Maciel (2011) ao estudar a educação musical nos projetos sociais, sugere 

que as ações das ONGs surgem porque há o enfraquecimento das ações administrativas do 

poder público. Entretanto, temos uma posição que agrega a essa concepção outro olhar, 

aparentemente dicotômico, mas que é complementar.  

Atualmente, as ações socioassistenciais, governamentais ou não, não surgem para 

suprir um suposto enfraquecimento do poder público e sim para fortalecer a rede 

socioassistencial de uma determinada localidade. As ONGs são fiscalizadas e orientadas pelo 

poder público municipal, estadual e federal. Assim, se há uma falta de ações públicas, pessoas 

mal intencionadas podem se aproveitar de tal fato para desviar o objetivo social. 

Entretanto, é comum o discurso na literatura na área de Educação Musical (FUCCI 

AMATO, 2009; SANTOS, 2005) de que as ONGs ou Projetos Sociais que trabalham com 

música surgem como uma tentativa governamental “para minimizar o efeito devastador 

causado pela grande lacuna no ensino de música na educação básica” (FUCCI AMATO, 

2009, p. 92).  

                                                             
23 A intersetorialidade é uma das premissas do PNAS. O Sistema Único de Assistência Social (SUAS) objetiva a 

sistematização de acordo com a Política Nacional de Assistência Social das ações socioassistenciais no Brasil, 

além de normatizar a qualidade das ações, visa também desvincular o caráter assistencialista do trabalho 

assistencial. Para maiores esclarecimentos, consultar <http://www.mds.gov.br/assistenciasocial/suas> . 
24 Usuário dos serviços, ou simplesmente usuário é o nome dado às crianças e adolescentes que usam do serviço 

socioassistencial. Entretanto é comum ver a expressão aluno em alguns trabalhos da área de educação musical 

(PENNA, BARROS, MELLO 2012). Em parte isso de dá pelo desconhecimento da política pública 

socioassistencial que possui usuários e não alunos, diferente do sistema de ensino educacional. 
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Santos (2005), ao constatar que as escolas de ensino fundamental geralmente não 

possuíam a disciplina de Música, afirma que o governo começa a apoiar projetos sociais para 

acautelar-se da responsabilidade de oferecê-la. Segundo o autor, verbas mais restritas são 

destinadas para uma política compensatória devido ao descaso com o ensino público.  

Todavia, na atualidade, pensar nas práticas educativo-musicais que acontecem nas 

ONGs e serviços socioassistenciais governamentais como uma ação apenas compensatória é 

desprezar o principal papel dessas instituições que, geralmente, não estão diretamente 

vinculadas ao ensino e aprendizagem, mas sim ao resgate e ao combate à vulnerabilidade 

social, sem desprezar o compromisso de uma educação musical ética e de qualidade. 

Dessa forma, concordamos com Mollo (2013) na problematização da história dos 

serviços socioassistenciais, principalmente na década de 1990. Para a autora, com as 

transformações neoliberais do Estado brasileiro e sua abertura ao capital estrangeiro, o Brasil 

entrou em desacordo com seu papel constitucional de proteção e seguridade social deixando a 

cargo das instituições público-privadas. Segundo a autora, na década de 1990,  

 
O modus operandi foi o estabelecimento de parcerias público-privadas, ou 

seja, Organizações Não Governamentais (ONGs), Organizações Sociais 

(OSs), Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OCIPs), 

Fundações e Instituições filantrópicas. Essa parceria representava 
desrespeito à constitucionalidade da seguridade social, substituída pela 

lógica do voluntariado, da solidariedade e da responsabilidade social do 

empresariado (MOLLO, 2013, p. 82). 

 

Outro fato que discordo em relação à análise presente nesses trabalhos é o fato de 

interligarem a atuação da política educacional à política pública de assistência social, não 

reconhecendo a relativa interdependência das políticas públicas educacionais e assistenciais. 

Assim o discurso de que a política pública socioassistencial surge para compensar as ações 

deficitárias do sistema educacional está presente no trabalho de Fucci Amato (2009) e no de 

Santos (2005). Nessa perspectiva, pode-se ter a impressão errônea de que a política pública 

socioassistencial é uma muleta do sistema educacional, como se as duas políticas tivessem o 

mesmo objetivo. Ou como se a política educacional fosse a principal política estatal, e 

promovesse lacunas pela sua pouca eficiência. Para suprir tais lacunas seriam necessárias 

ações compensatórias socioassistenciais. Entretanto, os sistemas educacionais e 

socioassistenciais são bem delimitados e respondem cada um a uma legislação própria, a um 

objetivo próprio e a um propósito singular. 

Existem três problemas principais na perspectiva de tratar a ação assistencial como 

ação compensatória: o primeiro está vinculado à subestimação da capacidade educacional e 
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transformadora desses espaços; O segundo é que a educação e a assistência social são deveres 

inerentes e constitucionais do Estado brasileiro, assim, se um setor está atuando com o 

objetivo principal de compensar as ações do outro, há uma ação que contradiz a Carta Magna 

brasileira. E o terceiro problema inerente à visão compensatória das ações socioassistenciais 

refere-se à legitimação desses ambientes que possuem um objetivo delineado, trabalhando 

com aspectos diferentes dos outros espaços educacionais. 

Sobre o primeiro problema em relacionar as ações socioassistenciais musicais como 

compensatórias, ressaltamos que contextualizar os ensinos em ambientes socioassistenciais 

com um olhar do sistema educacional é subaproveitar o viés de transformação social direta 

que a música possui nesses ambientes. Cada política pública deve ser entendida com um olhar 

focado em suas ações, perspectivas, objetivos e concepções que são singulares. Deste modo, o 

ensino de música nas escolas atende a uma demanda de expectativa específica, diferente do 

ensino de música nas práticas socioassistenciais. 

Ao pesquisar crianças e adolescentes internos da FEBEM e que participam do Projeto 

Guri, por exemplo, Hikiji (2006) expõe como a música tem um papel singular de combate ao 

risco social, transformando pessoas estigmatizadas em sujeitos de direitos e possibilidades. 

Tais direitos referem-se ao acesso à música, ao lazer, à ampliação de conhecimentos, havendo 

também a possibilidade dos aprendizes/internos atuarem como instrumentistas. A música para 

as crianças e adolescentes em cumprimento de medidas socioeducativas em regime fechado 

tem um papel tão transformador que 

 

As saídas [para as apresentações e concertos externos à FEBEM] eram 

esperadas ansiosamente. O sentido só podia ser encontrado uma vez inserido 
o evento no contexto do cotidiano dos internos. A lembrança dos minutos 

de palco deve ser contraposta às horas do pátio, espaço do tempo que 

não passa. No palco, colocam-se em prática os mecanismos sensíveis 
específicos à prática musical, como concentração, tensão, alívio, catarse. 

Educação também é sentimental. (HIKIJI, 2006, p. 179, grifo nosso). 

 

Também são comuns alguns autores se referirem a projetos socioassistenciais como 

socioculturais, ou como socioeducacional, como é o caso de Fucci Amato (2009). Entretanto, 

cada esfera - assistencial, cultural ou educacional - possui uma legislação, operacionalização e 

concepção específica. Não obstante, quase sempre os projetos socioassistenciais possuem uma 

característica educacional e/ou cultural, contudo a legislação vigente para essa cada espaço é 

própria
25

. 

                                                             
25 Ao analisar as categorias dos Projetos Sociais, ou seja, dos projetos de atuação social e com demanda social 

inscritos no Programa Rumos Itaú Cultural: Educação, Cultura e Arte, nos anos de 2005 e 2006, Maria da Glória 



55 
 

Sobre o segundo problema em relacionar as ações socioassistenciais como 

compensatórias, é importante ressaltar que o Estado brasileiro deve garantir os direitos 

primários dos cidadãos, como o ensino gratuito para todos. Tais direitos estão presentes na 

Constituição Brasileira de 1988, localizados entre o 5º ao 17º artigo (Brasil, 1988). Quando o 

Estado não oferta a garantia desses direitos e a sociedade civil ou ONGs fazem o papel que é 

inerente ao Estado, há uma omissão compensatória que é inconstitucional. Entendemos que há 

fragilidades no Sistema Único de Assistência Social, SUAS, em diversos municípios 

brasileiros, principalmente naqueles de pequeno porte e longe dos grandes centros, por isso ao 

invés de fortalecer a rede socioassistencial, as ONGs por vezes cumprem um dever que é 

constitucionalmente inerente ao Estado. Assim, constitucionalmente, nem as ONGs devem 

cumprir o papel do Estado na garantia dos direitos básicos, nem os serviços socioassistenciais 

devem surgir como ações compensatórias das práticas educativas escolares. 

Por último, o terceiro problema está relacionado à legitimação da concepção desses 

ambientes. Nesse sentido Gohn (2009), ao tratar das concepções dos projetos sociais de 

inclusão social, afirma que as ações desses espaços envolvem aprendizagens subjetivas, 

emocionais e cognitivas acrescidas à aquisição de habilidades sociais, corporais, técnicas, 

manuais. 

Acrescentamos que, além das aprendizagens e aquisição de habilidades, os aprendizes 

e o facilitador de música atentam para a demanda da superação dos riscos e vulnerabilidades 

sociais através da convivência. Pois, é nesse foco que surgem as principais ações 

socioassistenciais, tendo a música como caminho e/ou ferramenta de tais ações.  

Assim, acreditamos na autora ao afirmar que tal intervenção socioeducativa  

 
Não deve ser vista em hipótese alguma como algum tipo de proposta contra 

ou alternativa à educação formal, escolar. Ela não deve ser definida pelo que 

não é, mas sim pelo que ela é – um espaço concreto de formação com a 

aprendizagem de saberes para a vida em coletivos (GOHN, 2009, p. 32). 

 

Os espaços socioassistenciais governamentais não substituem e nem devem substituir 

outros espaços de aprendizagem musical, como a escola, conservatório, manifestações da 

cultura popular, por exemplo. Igualmente, tais espaços não devem servir de ocupação do 

tempo extraescolar tornando-se coadjuvante do sistema educacional. 

                                                                                                                                                                                              
Gohn classifica-os entre: “programas sociais (de apoio a crianças, jovens/adolescentes, idosos, mulheres etc.), 

prestação de serviços às comunidades (principalmente na área da saúde, educação e habitação), projetos culturais 

e socioeducativos, apoio econômico (programas de geração de renda) e defesa de bens e patrimônio, material ou 

imateriais” (GOHN, 2009, p. 36). 
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3.2 Sistematização do SUAS e o combate à vulnerabilidade social 

Com vista às ações intersetoriais bem como na consolidação das ações, serviços e 

programas socioassistenciais, em 2011 é constituído o Sistema Único da Assistência Social 

abarcando as políticas públicas no âmbito socioassistencial através da Lei nº 12.435. Assim, 

se compararmos o Conselho Nacional de Educação, que tem sua história iniciada em 

05/04/1911, o Conselho Nacional de Assistência Social e a Política Nacional de Assistência 

Social são ações de uma política pública bem recente. 
26

  

A sistematização dessas políticas se tornou necessária tanto para o fortalecimento do 

sistema de garantia de direitos quanto para se combater o assistencialismo eleitoreiro e a 

filantropia por parte do Estado, visto muitas vezes como berçários de votos. Assim, as leis, 

decretos, orientações e normatizações tentam desvincular o aspecto assistencialista, 

particularista, para concentrar suas intervenções na promoção dos direitos sociais. E no 

aspecto macro, desvinculando a concepção de Estado filantropo
27

 e de ações compensatórias, 

para o aspecto do Estado empenhado na garantia de direitos básicos. 

Nesse sentido, de acordo com o 2º artigo da Lei nº 12.435/2011 (BRASIL, 2011) a 

política pública de assistência social tem como objetivo a proteção social que visa à garantia 

da vida, reduzindo os danos e a prevenção a incidentes de risco. Há atenção especial na 

proteção de famílias, da maternidade, na promoção da integração ao mercado de trabalho e no 

amparo às crianças e aos adolescentes. 

Focando-se no combate e na prevenção de situações de risco social por meio de 

ações de desenvolvimento de potencialidades e do fortalecimento de vínculos familiares e 

comunitários, as ações socioassistenciais destinam-se à população que vive em fragilidade 

social decorrente da pobreza, do precário ou nulo acesso às políticas públicas ou fragilização 

dos vínculos afetivos, discriminações étnicas, etárias, de gênero, deficiência, entre outras
28

. O 

facilitador de música nos serviços socioassistenciais trabalha com usuários provenientes desse 

perfil familiar, atuando através de ações transversais. As oficinas de música têm um caráter 

social, preventivo, protetivo e proativo, pretendendo resgatar a família em sua totalidade da 

vulnerabilidade social. 

 

                                                             
26 Para um panorama histórico da assistência social, ver Sartori (2012) e Mollo (2013).  
27 Como as figuras mais representativas do Estado são os representantes dos poderes Executivo e Legislativo, 

como consequência o Estado filantropo ainda é visto como sinônimo de político filantropo, filantropia política 

ou captação de votos por favores. 
28 É importante ressaltar que a vulnerabilidade social ou risco social configura-se como uma situação instalada 

que se impõe negativamente à identidade e posição social de indivíduos e grupos. Decorre dos processos de 

omissão ou violação de direitos (BRASIL, 2010, p. 18). 
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3.3 Características do serviço de convivência e fortalecimento de vínculos: ideologias e 

concepções 

Embora algumas ONGs também possuam os mesmos objetivos, o Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos possui características ideológicas e 

epistemológicas próprias, não podendo ser confundidas com as ONGs. 

 Os Serviços e Programas
29

 Socioassistenciais surgem no Brasil como uma forma de 

combate ao risco e à vulnerabilidade social. Para isso, as ações intersetoriais são evocadas 

como caminho para abarcar os desafios sociais como um todo, evitando, assim, as ações 

pontuais, tentando abranger o máximo de políticas públicas e entidades público-privadas. 

 Além disso, as ONGs possuem uma participação popular maior, uma vez que brotam, 

geralmente, da mobilização da própria comunidade. Assim, são necessárias poucas ações de 

mobilização e conscientização, pois as ONGs, como fruto comunitário, encontram pouca 

resistência social em relação às ações governamentais de resgate de direitos. Por exemplo, o 

Programa de Erradicação do Trabalho Infantil, ação governamental, que visa erradicar o 

trabalho infantil nas comunidades por meio da imposição da retirada da criança da situação de 

trabalho e conscientização social sobre os efeitos danosos que sua prática pode constituir. 

Dessa forma, a resistência à participação do PETI é maior do que a participação de outras 

ONGs de caráter participativo-voluntário.  

 Nesse sentido Antônio Dias afirma que: 

 

Os projetos sociais desenvolvidos pelas ONGs militantes apresentam 

posturas mais críticas do que os executados pelas ONGs integradas ao 

Terceiro Setor ou por fundações vinculadas a empresas. Surgem como uma 
construção oriunda da ação de seus integrantes visando à formação de 

cidadãos conscientes de si e da realidade na qual estão inseridos e aptos a 

transformá-la, buscando a conquista de uma ordem social mais justa e mais 
humana (NASCIMENTO, 2014a, p. 52). 

 

                                                             
29 São quatro as ações básicas oferecidas pela Assistência Social: benefícios sociais, projetos, programas e 

serviços socioassistenciais. Um benefício é um auxílio, geralmente financeiro ou material, oferecido a uma 

determinada população com vista a suprir alguma carência emergencial. São benefícios a Bolsa Família e o 

Benefício de Prestação Continuada oferecidos a pessoas em situação de pobreza e que possuam alguma 

deficiência ou são idosos. Projetos são ações de curto prazo de tempo que podem ser desenvolvidos nos 
programas ou serviços socioassistenciais, como um projeto sobre meio ambiente e música no cotidiano do 

SCFV. Além disso, os projetos podem ser intencionalidades da execução de futuras ações, como um Projeto de 

um Programa social a ser implementado em um determinado bairro. Os programas são ações com público-alvo 

específico e com ação a ser desenvolvida em um prazo de tempo, por exemplo, o Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil atuava com crianças provenientes do trabalho infantil e desejava erradicar o trabalho infantil no 

prazo de 10 anos, ou seja, suas ações iriam até 2006. Entretanto, como o trabalho infantil não foi erradicado, o 

PETI virou um serviço. Um serviço é uma ação continuada, que atende um público maior. O Serviço de 

Convivência e Fortalecimento de Vínculos não possui um prazo, e a única condicionalidade para ingressar em 

suas atividades é a necessidade de ações socioassistenciais pessoais ou comunitárias. 
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Além da questão da imposição governamental, do anseio e engajamento comunitário, 

podemos elencar três vertentes de concepções socioassistenciais governamentais que são 

diferentes das ONGs: a focalização da atuação na vulnerabilidade específica que visa ao 

trabalho através de uma rede social composta por órgãos da assistência social, saúde, 

educação, etc.; a transferência de renda, demonstrando que existem contornos financeiros 

bem definidos; E a esfera político-ideológica que atua no cerne da concepção e da vinculação 

da focalização e da transferência de renda, agindo como forma motriz-recursiva das duas 

ações. 

A focalização se constitui na busca por trabalhar com sujeitos em situação de risco 

e/ou aqueles que estão em vulnerabilidade e/ou que já têm os direitos constitucionais 

violados. Logo, as ações preventivas não são tão largamente desenvolvidas quando 

comparadas às ações que priorizam trabalhar com pessoas já em vulnerabilidades ou em risco 

social. É o caso do SCFV que trata de pessoas em risco social, que provavelmente estão na 

iminência de ser expostas a vulnerabilidades. Também o caso do Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil – PETI, que trabalha com crianças e adolescentes que já tiveram seus 

direitos violados pelo trabalho infantil. 

De contornos financeiros, pois ações socioassistenciais requerem menores 

investimentos comparados a outras políticas de caráter universal, tendo assim o público-alvo 

fechado, delimitando atuação para a população em vulnerabilidade social. E, na medida em 

que retira a dependência da família ao trabalho infantil, exercido ilegalmente por crianças e 

adolescentes, há o deslocamento da dependência financeira da família ao Estado com a 

transferência de renda. Afinal, o trabalho infantil é uma fonte de renda das famílias, muitas 

vezes a única. Uma bolsa passa a ser recebida através da comprovação da frequência das 

crianças e adolescentes nos serviços socioassistenciais e nas escolas. Assim, a dependência 

financeira familiar do trabalho infantil é deslocada para a dependência financeira da bolsa 

oferecida pelo Estado. 

E, por último, a característica político-ideológica se evidencia na medida em que não 

são feitas outras intervenções visando à transformação social em sua totalidade e a 

desvinculação da dependência financeira das famílias ao Estado, tais políticas podem se tornar 

de caráter de assistencialismo superficial, aprofundando a dependência e o atrelamento entre o 

governo e as famílias (BUFALO, 2008, p. 87).  
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3.3.1 O SCFV/PETI 

As concepções legais brasileiras sobre o trabalho infantil têm por base a premissa da 

doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, preservando seus direitos com 

prioridade absoluta. 

A Constituição Brasileira, referindo-se aos direitos ao trabalho de crianças e 

adolescentes, afirma no Artigo 7º, ser proibido o trabalho a qualquer pessoa com idade 

inferior a 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 anos. Entretanto, qualquer 

trabalho noturno, degradante ou que impeça o desempenho escolar, que represente algum 

risco à saúde, ao desempenho físico, mental, espiritual, moral ou social é considerado 

inadequado para pessoas menores de 18 anos. 

Com a Lei nº 8.069/1990, denominada de Estatuto da Criança e do Adolescente há a 

proteção dos direitos básicos ao desenvolvimento cultural, moral, físico, social e espiritual. 

Além disso, a referida Lei corrobora com a Constituição nos seus artigos 60 a 69 na questão 

do impedimento do trabalho infanto-juvenil, salvo na condição de aprendiz de caráter não 

degradante, a partir de 14 anos. 

Para tanto, foram elaboradas ações para a erradicação e combate ao trabalho infantil, 

como o PETI – Programa de Erradicação do Trabalho Infantil. Tal programa vem se alterando 

desde a sua origem, atualmente ele ocorre dentro do Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para crianças e adolescentes de 6 a 15 anos. O SCFV abarca crianças provindas 

das mais diferentes realidades, além do trabalho infanto-juvenil, como crianças que foram 

exploradas sexualmente, ou em cumprimento de medidas socioeducativas. Portanto, o PETI 

se modifica e amplia o seu público-alvo, sendo incorporado, a partir de 2013 através do 

reordenamento, ao Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. 

A origem do PETI é o Programa de Ação Integrada, PAI, que foi concebido e 

fomentado pelo FNPETI – Fórum Nacional de Prevenção e Erradicação do Trabalho Infantil. 

O Fórum foi criado em 1994 e é composto por diversos órgãos como: representantes do 

governo, trabalhadores, empresários, ONGs, Procuradoria Geral da União e do Ministério do 

Trabalho. Primeiramente foi implementado no enfrentamento à exploração do trabalho 

infantil nas carvoarias e na colheita da erva-mate no Mato Grosso do Sul, posteriormente o 

PAI chegou a atender o trabalho infantil nos canaviais de Pernambuco e Rio de Janeiro, no 

cultivo do sisal na Bahia, nos garimpos de Rondônia. A expansão desse programa aconteceu 

paulatinamente, tanto devido ao pouco empenho governamental, quanto devido à falta de 

engajamento dos órgãos públicos, além da forte presença da ideologia redentora do trabalho. 
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 O trabalho como uma relação de subordinação é base dos trabalhos de Engels e de sua 

proposição de análise do modelo econômico do capitalismo. Portanto, para problematizar o 

paradigma do trabalho como virtude humana é necessário adentrar na relação de trabalho e, 

sobretudo do trabalho infantil, pois, esse se tornou um dos principais objetivos do SCFV e 

perpassa o cotidiano do educador musical. 

 O trabalho infantil está presente nas relações musicais dos serviços socioassistenciais. 

Dentre as outras influências podemos destacar duas mais latentes: a primeira influência direta 

está no fato de que muitos dos usuários do SUAS – Sistema Único da Assistência Social, de 

seus programas e serviços, são retirados do trabalho infantil. E a segunda influência relaciona-

se à principal causa de evasão, as crianças e adolescentes abandonam as atividades 

desenvolvidas no SCFV para voltarem a trabalhar. Isso ocasiona uma descontinuidade das 

ações musicais desenvolvidas, ao mesmo tempo em que demanda do profissional de música 

metodologias que abarquem diferentes níveis de conhecimento. O cotidiano das crianças e 

adolescentes que vivem nessa situação de vulnerabilidade social é permeado ideologicamente 

pelo trabalho como sustento familiar, legitimação social e modo de sobreviver. 

Segundo Nascimento (2014b), os jovens participantes de um projeto social no bairro 

do Cabula, em Salvador, alegaram não poderem mais participar das atividades musicais, pois 

precisavam trabalhar. 

 

Esses jovens, em sua totalidade, declararam que sobreviviam de pequenos 

ganhos, frutos de eventuais trabalhos que realizavam por ocasião dos festejos 
populares da cidade ao longo do ano, ou mesmo no comércio das respectivas 

comunidades. Ao final, constatou-se que, dos 32 alunos que frequentavam as 

aulas de música, apenas dois ainda compareciam regularmente à escola, 

enquanto os outros 30, embora estivessem em idade escolar, desistiram dos 
estudos sem terem concluído suas respectivas formações. O motivo alegado 

para o abandono escolar era que a escola não lhes ensinava o que 

necessitavam para conseguir emprego ou ascender socialmente 
(NASCIMENTO, 2014b, p. 115).  

  

Ao pesquisarmos as aprendizagens que ocorriam no Programa de Erradicação do 

Trabalho Infantil (ARAUJO, 2009), constatamos que as principais atividades de risco dos 

ingressantes no referido Serviço se davam através do trabalho infantil.  
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Tabela 1: Atividades de risco dos usuários do PETI- Parnamirim 

 

Fonte: ARAÚJO, 2009. 

 

 Como muitas cidades das regiões metropolitanas do Nordeste brasileiro, no município 

de Parnamirim/RN as atividades relacionadas à reciclagem de lixo e ao trabalho doméstico 

são tidas como principais formas de trabalho infantil. Também observamos que os monitores 

de música desenvolviam projetos utilizando os conhecimentos que as crianças e adolescentes 

já possuíam sobre materiais recicláveis. Assim, oficinas de construção de instrumentos 

musicais com esses materiais eram potencializadas quando os conhecimentos dos usuários 

eram considerados como importantes. 

 Quando pesquisamos as oficinas de construção de instrumentos musicais no PETI de 

Parnamirim constatamos que eram as mais concorridas, pois nelas, 

 

[...] os adolescentes pintavam seus instrumentos, cada um poderia se 
exprimir através da pintura e da música de seus próprios instrumentos, 

exteriorizando, no processo dialético descrito por Arroyo (1999, p. 226), a 

sua realidade social (ARAUJO, 2009, p. 80). 

 

 Além desse aspecto, a construção e a manipulação de materiais recicláveis remetiam 

ao cotidiano dos usuários, havendo uma ressignificação no manuseio e uma aproximação com 

Encaminhados do 

Conselho Tutelar 

7% Artesanato 

7% 

Trabalho 

doméstico 

21% 

Exploração sexual 

3% 

Atividades com 

drogas 

14% 

Flanelinha, 

engraxate 

10% 

Comércio, 

ambulantes 

17% 

Catadores de lixo 

21% 

Principais atividades de risco dos usuários que ingressam no 

PETI em Parnamirim (ARAÚJO, 2009) 
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as atividades desenvolvidas por seus familiares. O trabalho, portanto, permeia toda a prática 

ideológica cotidiana, influenciando as aprendizagens musicais no SCFV. 

Ao refletir sobre o que diferencia os homens dos demais animais a partir de uma ótica 

evolutiva, Engels indaga sobre a condição ontológica do que é ser humano: “E que voltamos a 

encontrar como diferença característica entre aquele bando de macacos e a sociedade 

humana? O trabalho" (ENGELS, 1980, p. 14, destaque do autor). Deste modo, Engels 

acrescenta que o trabalho contribuiu nas comunidades ao longo da história para o 

estreitamento de laços entre os membros da sociedade, pois “à medida que se multiplicavam 

os casos de ajuda mútua, de ação comum, e em que a utilidade dessa cooperação se tornava 

clara na consciência de cada indivíduo” (ENGELS, 1980, p. 11). Assim, o trabalho é parte 

primordial do desenvolvimento evolutivo e cognitivo da espécie humana. 

Como princípio ontológico da constituição histórica da humanidade,  

 
O trabalho é fonte de riqueza para o homem explorador, juntamente com a 
Natureza que lhe fornece a matéria por ele transformada em riqueza. Mas é 

infinitamente mais do que isso. É a condição fundamental de toda a vida 

humana, e em tão elevado grau que, certo sentido, se pode dizer: foi o 

trabalho que criou o próprio homem (ENGELS, 1980, p. 7). 

  

 Ao passo que o trabalho ia se tornando uma premissa da condição humana, o próprio 

homem ia se transformando e evoluindo nas perspectivas de dar vazão ao trabalho. Ou seja, 

para Engels o homem evoluiu na medida em que o trabalho evoluiu. Dialeticamente, o 

homem e o trabalho evoluíram; assim o trabalho se constituiu como uma condição evolutiva 

da humanidade. 

 Logo, podemos afirmar que o trabalho atinge não apenas o aspecto financeiro, mas 

social e de legitimação perante a sociedade. É comum o discurso de que o trabalho, mesmo 

sendo realizado por crianças e adolescentes, é capaz de formar bons cidadãos, de retirar 

pessoas das drogas, agregar e instigar responsabilidades, despertar a boa convivência, entre 

outros adjetivos sociais.  

Entretanto, sabe-se que o trabalho infantil interfere no desenvolvimento escolar, 

intelectual, social e cultural. E que algumas formas de trabalho podem ser potencialmente 

danosas e degradantes como o trabalho em carvoarias, em fábricas de pólvora, nos sinais de 

trânsito, etc. 

O trabalho como virtude humana é algo que precisa ser problematizado não apenas 

para assegurar o desenvolvimento de crianças e adolescentes, mas também, para minimizar os 

riscos sociais nos quais eles podem estar expostos. 
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Esses aspectos em relação ao trabalho e a sociedade estão interligados as ações 

protetivas da política pública de assistência social e que interfere nas relações do fazer 

musical. Outro aspecto importante é que o trabalho tem uma relação social com o capital, 

formas de dominação, além de atribuir valor para estabelecer o julgamento das pessoas. 

Torres (2013), ao estudar no âmbito do Serviço Social as relações de convívio e 

convivência, afirma que a convivência cotidiana é tomada pela troca de capital. E que na 

atualidade  

O trabalho é elemento de reconhecimento social dos indivíduos, o valor e o 

respeito destinado às pessoas dependem do que fazem e da importância 
relativa de seu trabalho. A relação é imediata entre o reconhecimento 

social e o tipo de trabalho desenvolvido, o que pressupõe também uma 

expectativa de apresentação e comportamento pessoal compatível com o 

trabalho que se realiza. Essa é uma questão que adquire particular 
relevância na análise da sociedade brasileira, pois não se alcançou 

historicamente a universalização do trabalho produtivo, legal e protegido 

para todas as classes sociais (TORRES, 2013, p. 117, grifos nossos). 
 

Por isso a elaboração de estratégias e concepções do educador musical nesses 

ambientes precisa, de alguma forma, criar pontos de descontinuidade nos pensamentos e 

ideologias normatizadas (MORIN, 2001). Tais pontos de ruptura se dão através da música 

como um catalisador dialógico de vivências. Para tanto, é preciso romper com ideologias e 

desconstruir conceitos que estão engendrados no cotidiano dos usuários dos serviços sociais. 

Tais aspectos devem acontecer concomitantemente à aquisição de habilidades musicais. 

 

3.4 Transformações da política pública do combate ao trabalho infantil 

Com a necessidade de ampliação do combate e da prevenção do trabalho infantil, e 

visando uma sistematização das ações, em 1996 o Governo Federal lança o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil, inicialmente vinculado ao Ministério da Previdência e 

Assistência Social. 

 De acordo com o PNAD – Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios, em 1992, o 

Brasil apresentava 9,6 milhões de crianças e adolescentes com idade de 5 a 15 anos em 

situação de trabalho. Em 1998, após dois anos de implementação do PETI, os números 

demonstram uma significativa alteração, totalizando cerca de 7,7 milhões de crianças, 

enquanto no ano seguinte foram reduzidos para 6,6 milhões (BRASIL, 2004a). Desde então o 

que se percebe é um decréscimo, mesmo que discreto, do trabalho infanto-juvenil. 
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 Em 2009, A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais incorpora o PETI ao 

Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos. Segundo tal resolução, o SCFV será 

dividido entre os ciclos de vida (BRASIL, 2009)
30

:  

I- SCFV para crianças de 0 a 6 anos; 

II-SCFV para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos - prioridade para o Programa de 

Erradicação do Trabalho Infantil - PETI;  

III- SCFV para adolescentes e jovens de 15 a 17 anos - com ênfase no PROJOVEM 

Adolescente;  

IV- SCFV para idosos - salienta-se que não existem informações detalhadas sobre a 

operacionalização metodológica para o SCFV para idosos. 

 A partir de 2013, o PETI foi integrado ao SCFV para crianças e adolescentes de 6 a 15 

anos. Através do reordenamento do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, as 

crianças advindas do trabalho infantil se tornam prioridade, mas não exclusividade nas ações. 

 O reordenamento teve como motivo uniformizar todos os quatro SCFV, bem como 

unificar a lógica de financiamento de cada piso. Assim, as diferenças operacionais entre os 

SCFV representavam um alto grau de burocratização que elevava o custo de manutenção, 

fragmentando o co-financiamento por faixa etária. Além disso, há um engessamento da 

utilização do recurso financeiro e uma pouca compreensão na priorização da realidade local, 

entrando em conflito com a política descentralizadora federal. 

O reordenamento apresentou a unificação de regras para a oferta qualificada do SCFV 

e se fez necessário para: 

 

- Equalizar a oferta do SCFV (uniformizar); 
- Unificar a lógica de co-financiamento, independentemente de faixa etária; 

- Planejar a oferta de acordo com a demanda local; 

- Garantir serviços continuados; 

- Potencializar a inclusão dos usuários identificados nas situações  
  prioritárias; 

- Facilitar a execução do SCFV, otimizando recursos humanos, materiais e   

  financeiros. (MDS, 2013, s.p) 

 

 Com o reordenamento, o valor do co-financiamento repassado pelo Governo Federal 

para os municípios passa a ser unificado, chegando ao máximo de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

por usuário. 

                                                             
30 A Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais é o documento oficial que normatizou os serviços 

oferecidos no âmbito socioassistencial nacional. 
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 É interessante notar que tais ações visam à flexibilidade e a autonomia na organização 

por parte dos municípios e do DF dos serviços, de acordo com as necessidades locais de 

vulnerabilidade, risco e situações prioritárias identificadas. 

 

3.4.1 Atividades oferecidas pelo SCFV 

Segundo as Orientações Técnicas sobre o Serviço de Convivência e Fortalecimento 

de Vínculos para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos (BRASIL, 2010a, p. 61) existem três 

tipos de profissionais habilitados para atuar no Serviço:  

I. Orientadores sociais: responsáveis pelas oficinas socioassistenciais e a articulação 

entre as demais oficinas, bem como o acompanhamento social imediato dos usuários. 

II. Técnicos de Referência: responsáveis pelo acompanhamento das famílias, 

oferecendo alternativas e buscando a recuperação da situação de risco social.  

III. Facilitador de Oficinas: Função exercida por profissional de formação mínima de 

nível médio, responsável pela realização de oficinas de convívio e fortalecimento de vínculos 

por meio do lazer, ou esporte, ou cultura, ou música, ou dança, entre outras modalidades. 

Nesse sentido, o educador musical é caracterizado como facilitador de oficina ou facilitador 

de cultura. 

O SCFV para crianças e adolescentes de 06 a 15 anos tem como público-alvo: I- 

Crianças e adolescentes encaminhados por órgão da rede do SUAS, com prioridade para 

aquelas retiradas do trabalho infantil e que integram o PETI; II- Crianças e adolescentes com 

deficiência; III- Crianças e adolescentes de famílias com precário acesso a renda e a serviços 

públicos (BRASIL, 2010a). 

Tais usuários terão acesso ao trabalho essencial ao Serviço (BRASIL, 2010a, p. 51):  

I) A acolhida - ação de recepção do usuário e sua família - acontece de maneira lúdica 

e de forma que se sintam acolhidos e fazendo parte das ações socioassistenciais que serão 

desenvolvidas. A música atua nesse momento como instrumento de socialização do grupo de 

usuários, família e comunidade como meio de criar um ambiente agradável e acolhedor para 

serem realizados os Serviços
31

;  

 II) Orientações e encaminhamentos - a família ou usuário poderá ser orientada ou 

encaminhada a outros serviços, como por exemplo, Estratégias de Saúde da Família- ESF;  

III) Informações, comunicações e defesas de direitos - a música atua nesse aspecto 

com um caráter informacional, de resgate de direitos;  

                                                             
31 A múltipla função da música na acolhida é problematizada no capítulo 5. 
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IV) Fortalecimento da função protetiva da família - pensando-se a família como 

protagonista proativa e capaz de reestruturar a sua função protetiva;  

V) Mobilização e fortalecimento das redes sociais de apoio, desenvolvimento do 

convívio familiar e comunitário, mobilização para a cidadania - a educação musical atuando 

com um caráter social, organizacional e voltado para o coletivo e ao direito à cidadania. O 

caráter coletivo de interações sociomusicais também é uma característica paradigmática do 

ensino de música em ONGs, como relatam Magali Kleber (2006), Edineiram Maciel (2011), 

Lívia Carvalho (2008), Joanice Parmigiani (2007), entre outros.  

É, portanto, explícito que os aspectos sociais e coletivos têm destaque. Trabalha-se a 

música de forma lúdica e atrativa, conquistando interesse dos usuários para o Serviço bem 

como os incentivando a serem protagonistas das transformações sociais de seu contexto 

familiar.  

Ressalta-se que o protagonismo, relatado no trecho acima, é intimamente atrelado à 

análise crítica da realidade, e tal concepção também é observada na Pedagogia da Autonomia 

de Paulo Freire (FREIRE, 1996).  Para Joanice Parmigiani (2007, p. 89) que problematiza sob 

a ótica freireana a prática da educação sociocomunitária, o protagonismo “tem possibilitado 

um crescimento visível de autoestima e autodesenvolvimento dos educandos” nos projetos 

sociais na cidade de Carapicuíba. Ainda segundo a autora,  

 
A arte caminhou com o protagonismo dos educandos, pois [nas oficinas dos 

projetos sociais] além de terem o espaço para a criação artística, também 

atuavam efetivamente na organização e realização de eventos 

(PARMIGIANI, 2007, p. 102). 
 

 

Parmigiani apresenta o protagonismo em uma das vertentes que o termo possui 

dentro da teoria freireana; a autora usa o protagonismo com similaridade à independência 

conquistada do sujeito, mas o protagonismo também pode ser entendido como libertação de 

uma situação opressora, ou de uma situação de risco social. 

Apesar da aparente similaridade, podemos elencar diferenças entre a abordagem de 

protagonismo freireano e a abordagem de protagonismo da Política Nacional de Assistência 

Social: Paulo Freire busca a libertação pela criticidade e reflexão, que fomenta a busca na 

curiosidade epistemológica, já a Política de Assistência Social não busca a libertação, mas sim 

a criticidade da realidade social em busca da transformação social. Portanto, há a diferença 

entre a libertação de Paulo Freire e a transformação da Política Nacional de Assistência 
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Social, uma vez que a ruptura própria do processo libertador não é interessante para o 

processo de transformação social tendo como articulador o Estado.  

Além dessas concepções Carvalho propõe uma visão complementar de protagonismo 

com base no ensino de artes nas ONGs: Casa do Pequeno Davi em João Pessoa, Dauê 

Malungo em Recife e Casa Renascer em Natal. 

 

O termo protagonismo é compreendido no sentido de os meninos se sentirem 

mentores de seus próprios destinos. Assim, os jovens são incentivados a 
emitir suas opiniões sobre vários assuntos. Avaliam trabalhos realizados, 

discutem arranjos musicais, a coreografia, os temas das pinturas, 

compartilham a organização dos eventos. É uma forma não apenas de 
prestigiá-los, mas também de incentivar a participação e a responsabilidade 

por suas decisões. A atitude de incentivar o diálogo, presente no trabalho 

pedagógico das oficinas, contribui para aperfeiçoar a capacidade de 
comunicação, de fazer julgamentos. Isso é uma conquista importante porque 

desenvolve a autonomia pessoal, aparelhando-os para uma melhor interação 

social (CARVALHO, 2008, p. 90). 

 

Assim protagonismo é um termo que permeia as ações sociais musicais, sejam elas 

promovidas por ONGs ou pelos serviços governamentais. Cada espaço possui uma distinta 

concepção desse termo, que em geral vem atrelado a outros como empoderamento e 

cidadania. Para Carvalho, esses termos são inter-relacionados e independentes entre si. 

Constituindo-se uma dimensão integrada ao tecido democrático que permeia as práticas de 

atuação dos programas, projetos e serviços socioassistenciais, agregando indivíduos ao seio 

social (CARVALHO, 2008).  
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4 COSMOLOGIA DE ACONTECIMENTOS NA ACOLHIDA: MÚSICA, 

SOCIALIZAÇÃO, DIVERSÃO, ENSINANDO COMPORTAMENTOS E 

COMPARTILHANDO SENSAÇÕES  

Quando os usuários chegam ao SCFV desenvolvido no Complexo Dom Bosco são 

acolhidos pela equipe de funcionários. A acolhida compreende não apenas a forma com que 

os usuários são recebidos; sua importância consiste em ir além de criar um ambiente em que 

todos são bem-vindos.  

 Este capítulo estuda as concepções que permeiam a aprendizagem de música na 

acolhida, que no Complexo Dom Bosco é usualmente chamada de “bom dia” ou “boa tarde”. 

Outro aspecto importante para ser considerado é como ocorre a aprendizagem musical nesse 

momento aparentemente menos sistematizado do que nas oficinas de música.  

 No início das atividades, entre 7h e 7h30, e 13h e 13h30, são escalados dois 

educadores para ficarem no pátio da instituição. Eles têm a função de receber os usuários e os 

responsáveis, dar alguns encaminhamentos e direcionamentos rápidos, além de controlar a 

frequência. Depois disso, os usuários são orientados a ir ao refeitório para o desjejum ou o 

almoço. 

 O caminho para o refeitório acontece em meio a brincadeiras, tentativas de pegar 

frutas nas árvores, empurra-empurra, conversas sobre o cotidiano e expectativas das oficinas 

que serão ministradas no dia. A música se faz presente a partir do momento em que são 

adentrados os muros do Complexo Dom Bosco e os usuários do serviço vão ao espaço do 

Oratório Dom Bosco. Um sistema de som composto por autofalantes dissemina, para toda a 

área do oratório, músicas religiosas e/ou que envolvem algum aspecto da vida idealizada da 

criança. A tal vida idealizada é uma expectativa das vivências dos usuários, tanto nos 

ambientes externos quanto nos internos do Oratório
32

.  

 Nos dias em que estive desenvolvendo a pesquisa, observei que as músicas dos 

autofalantes ressaltavam o respeito ao próximo, a brincadeira infantil, histórias bíblicas, com 

vertente moral católica.  

 É importante ressaltar que o conteúdo dessas músicas pouco está relacionado ao 

cotidiano de dificuldades dos participantes. Há um paradoxo: de um lado o dia a dia de 

explorações e ausências inerentes a crianças e adolescentes em situação de risco e 

vulnerabilidade social; do outro, músicas que ressaltam aspectos próprios da infância.  

                                                             
32 Tais expectativas influenciam na concepção de aprendizagem musical no momento da acolhida, como 

demonstrado na figura 4. 
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 Ao lado das regras da instituição, a música ajuda a criar um ambiente de contraposição 

ao cotidiano, compondo um espaço de diversão, ressaltando normas e valores infantis de ser 

brincante, em oposição às vulnerabilidades e vivências altamente marcadas pelas faltas e 

ausências de garantias de condições mínimas de dignidade para a sobrevivência.  

Ao som das músicas dos autofalantes são feitas as refeições, e depois desse momento, 

os usuários são orientados a se dirigirem ao ginásio, para a acolhida. No ginásio, enquanto os 

educadores conduzem as crianças para a arquibancada, a facilitadora de música as recepciona 

cantando e acompanhando a si mesma pelo violão. São cantadas em torno de cinco músicas 

agitadas, de andamento rápido, a maioria de tema religioso ou que também remetem à 

infância e às brincadeiras infantis. Logo após é passada a mensagem do dia, que pode ser uma 

fábula, uma peça teatral ou até uma história da Bíblia. Por fim, ora-se o Pai Nosso e a Ave 

Maria, são dados informes e os usuários são distribuídos para as oficinas de acordo com as 

inscrições que eles realizaram no início do semestre.  

A acolhida é a porta e o elo entre o mundo cotidiano e as regras e normas da 

instituição, e a música tem um papel importante nesse processo. Um mundo marcado por 

incertezas e ausências no qual vivem os usuários, e o outro envolto de regras e normas 

institucionais, caracterizando uma rotina agregada à possibilidade de brincar, de se divertir, 

fazer novos amigos e aprender música. Todavia, mesmo adentrando nesse mundo de regras e 

normas, as crianças não deixam de ser  ligadas ao holograma cultural, a suas vivências extra-

instituições. Esse conflito de concepções pode causar um antagonismo de desvios de 

comportamento, ao mesmo tempo em que apresenta novas ferramentas operadoras de 

normatização de comportamentos. Uma dessas ferramentas operadoras de normatização está 

presente no cronograma e na posição como são dispostas as crianças e os educadores no 

ginásio. 

A figura 2 retrata os usuários entrando no ginásio e tomando espaço, enquanto a 

facilitadora de música toca violão, recepcionando-os com músicas com andamento rápido, 

dançante e alegre. Outra educadora no centro da quadra ensina algumas coreografias, e o 

educador, entre os usuários, repete os gestos. 
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Figura 2: Entrando no ginásio. 

 

Fonte: Caderno de campo (09/05/2014) 

 

Existe um cronograma programando todos os dias de acolhida. Nas segundas, quartas 

e sextas-feiras o tema é religioso, pode ser lido o Evangelho ou algum outro texto reflexivo 

com mensagem católica. Nas terças e quintas-feiras os temas são livres e abordam assuntos 

que estão acontecendo no Brasil e/ou no mundo. Entretanto, todos os dias as crianças 

precisam se sentar juntas e, segundo os educadores, para que os usuários não se dispersarem, 

os profissionais se posicionam nas escadas, no final de cada fila, como mostrado na figura 2.  

Um aspecto a ser ressaltado em relação às concepções e às práticas que envolvem a 

utilização da música na acolhida é que esse é um importante momento de expor os resultados 

das oficinas. 

O acolhimento também é a oportunidade de se apresentarem, de socializarem 

musicalmente e demonstrarem para os demais participantes as atividades que vêm sendo 

desenvolvidas nas oficinas. Quando na escola não há aulas, alguns usuários vão 

espontaneamente para o Complexo Dom Bosco no horário que não é da sua oficina para 

participarem, cantando, tocando e ajudando na animação das demais crianças. Isso demonstra 

o envolvimento dessas crianças com o SCFV/Dom Bosco, pois, dentre as múltiplas escolhas 

que possuem em seu tempo “livre”, elas escolheram ajudar nas atividades. Além disso, a 

possibilidade de se tonarem parte do acolhimento, apresentando, tocando músicas é um 
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motivador para a participação no SCFV. Essas apresentações tornam-se fatores cruciais no 

desenvolvimento e fortalecimento da autoestima dos participantes. 

 Entretanto, alguns autores fazem um contraponto a essa perspectiva, 

problematizando a apresentação como um fim do trabalho pedagógico, quando este se torna o 

objetivo principal em detrimento da atuação social, aquisição de conhecimentos, da ação 

formativa e do desenvolvimento de habilidades. Carvalho (2008) expõe que muitas vezes o 

trabalho pedagógico em projetos sociais fica voltado para a prática e apresentar-se para os 

patrocinadores torna-se um fim. Segundo ela há uma dificuldade dos educadores em artes 

trabalharem em função de resultados.  

Nas observações realizadas no SCFV ocorrido no Complexo Dom Bosco, foi 

recorrente ouvir as crianças perguntando à facilitadora de música quando iriam se apresentar. 

Se apresentar, no SCFV, é um motivador/direcionador de contornos das práticas pedagógicas, 

mas não o principal. A possibilidade de participar de eventos e audições externas aos muros e 

que possibilitam novas vivências também foi observado por Hikiji (2006). Logo, as 

apresentações se tornam um estímulo para aprender música quando o trabalho possui uma 

ação formativa consistente. 

A autora relata algumas saídas de crianças e adolescentes internos em cumprimento de 

medidas socioeducativas para salas de concertos e apresentações. Entretanto, objetivando a 

integração social, essas saídas acabavam mais servindo como exposição dos resultados e 

estímulo ao aprendizado do que propriamente a integração social.  

A imagem abaixo foi capturada em um momento no qual os usuários estavam 

participando juntamente com a facilitadora de música do acolhimento dentro do Oratório 

Dom Bosco. A participação de crianças cantando e tocando músicas não era rara, e, portanto, 

não gerava qualquer estranhamento por parte daqueles que estavam se apresentando, nem 

tampouco nos demais usuários.  Todavia, as crianças relatavam com expectativa o momento 

em que iriam se apresentar, convidando a mim para estar presente, mesmo nos dias e horários 

não acordados junto à direção do Complexo para o desenvolvimento da pesquisa. 
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Figura 3: Usuários se apresentando no acolhimento. 

 

Fonte: Caderno de campo (21/03/2014). 

 

Na figura 3, juntamente com a facilitadora de música ao violão, três crianças 

participam do momento musical do acolhimento. Não se trata de uma participação especial, 

mas de um momento corriqueiro no qual os usuários, ao chegarem ao ginásio, tocam, cantam, 

brincam, sorriem e aprendem novas músicas. Apresentar-se no momento da acolhida é um 

processo pulsante, no qual estão presentes os aspectos internos (habilidades cognitivas, 

autoestima, estímulo, motriz da aprendizagem, etc.) e externos (apresentar-se para o outro, 

expressividade, cantar junto, dançar junto, etc.). A figura a seguir representa esse aspecto que 

constitui a cosmologia de acontecimentos no momento da apresentação dos usuários de 

música do SCFV desenvolvido no Complexo Dom Bosco. 
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Figura 4: Influências recursivas na apresentação no acolhimento 

  

Fonte: Elaboração própria 

 

Como sintetizado na figura 4, apresentar-se musicalmente significa passar por 

processos internos e externos, mas também é submeter-se a expectativas institucionais 

envoltas no ato de aprender música. Tais expectativas não compreendem apenas a exposição 

de trabalhos para os financiadores do projeto (CARVALHO, 2008), abarcando também as 

expectativas da instituição perante os sujeitos, sejam tais expectativas compostas por atitudes 

e comportamentos, habilidades, visões de mundo vinculadas aos aspectos governamentais e 

religiosos e as expectativas referentes ao estímulo à autoestima e a superação de riscos 

sociais.  

Percebemos que a música no acolhimento ajuda a compor um quadro que é, ao mesmo 

tempo, de ensino musical, transmissão de comportamentos, diversão, estabelecimento de 

regras, brincadeiras e performance musical dos usuários. Tais aspectos dão contornos à 

acolhida através das concepções e práticas de aprendizagem musical que ocorrem nesse 

momento. Assim, este se torna um momento importante no qual as relações entre cultura 

(MORIN, 2001) e a aprendizagem de música se fazem presentes, influenciando 

recursivamente as concepções de ensino.  

Assim, iremos aprofundar a reflexão de algumas questões referentes à transmissão 

musical nesse momento, elencando alguns subtópicos que orientaram nossa observação e que 

serviram de sistematização para a compreensão da utilização da música e suas concepções. 

Tais subtópicos não correspondem a hierarquias, nem tampouco estão ausentes nos outros 

momentos da instituição, como nas oficinas, nos momentos do lanche, entre outros. Portanto, 

não pretendemos delimitar tais subtópicos como exclusividade da acolhida, mas, 
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problematizá-los por revelarem as concepções que permeiam a utilização da música no 

processo educativo-musical.  

  

4.1 Música e superação das vulnerabilidades: estimulando a socialização e a convivência 

 Depois da abertura neoliberal brasileira para o mercado estrangeiro ocorrida na década 

de 1990 houve um aumento significativo do aparecimento de espaços socioassistenciais. Isso 

possibilitou a instalação de diversas empresas que, recebendo subsídios e descontos em 

impostos, trabalham com o lema de “responsabilidade social”. Esse é o caso de alguns 

projetos financiados pela Lei Federal Rouanet (Lei nº 8.313, de 23 de dezembro de 1991), e 

no caso do Rio Grande do Norte, da Lei Estadual Câmara Cascudo (Lei nº 7.799, de 30 de 

dezembro de 1999). 

 Outros dois fatores colaboram para a multiplicação desses espaços: o primeiro está 

relacionado à ajuda financeira para os países do leste europeu, ocorrida no início da década de 

1990. Segundo Carvalho (2008), após a queda da “cortina de ferro” implementada pela União 

Soviética e a sua subdivisão em alguns países, foi necessário repensar o modo de produção 

dessas economias. Isso gerou uma demanda de investimentos internacionais de auxílio a essas 

economias, recém-adaptadas ao capitalismo, que drenou recursos e investimentos das 

agências financiadoras internacionais. O segundo fator relevante foi a postura da Igreja 

Católica frente às ações sociais, combatendo fortemente as teologias de intervenção social.  

  

A cúpula da Igreja Católica passou a requerer do clero latino-americano mais 
evangelização e menos envolvimento político. Esse fato resultou em certo 

retraimento da chamada ala progressista da Igreja Católica. 

Consequentemente, sua influência junto aos movimentos populares diminuiu 

(CARVALHO, 2008, p. 27). 

 

No caso do Brasil, para suprir essa falta de investimento internacional, e a crescente 

diminuição da intervenção dos projetos internacionais, o Estado e as demais organizações da 

sociedade civil crescem em atuação, principalmente a partir da década de 1990: o Estado, 

influenciado pelos órgãos financiadores internacionais, como o FMI promove tal crescimento 

de atuação; já a sociedade civil cresceu em atuação devido ao apoio de empresas privadas, 

organizações de ajuda internacional, ações comunitárias e de extensão universitária.    

As Organizações da Sociedade Civil se sistematizaram de forma a possibilitar o 

combate das dificuldades e vulnerabilidades sociais locais a partir das demandas 

comunitárias. Para isso, ora desenvolvem parcerias com empresas privadas para a execução 
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de ações, ora solicitam do poder público as intervenções de combate aos constrangimentos 

sociais, e ora são apoiadas por projetos de extensão universitária. 

Entretanto, desde as ações de “responsabilidade social” das empresas, as ações 

surgidas das demandas comunitárias, até as intervenções do poder público, todas elas 

costumam possuir um discurso heterogêneo na utilização das palavras, mas homogêneo no 

sentido voltado para a superação das vulnerabilidades sociais. Algumas variantes desse 

discurso são percebidas por Hikiji (2006), como atuação com jovens em situação de risco 

social, risco pessoal, comunidades menos favorecidas, população excluída.  

 É importante notar que os conceitos de risco e vulnerabilidade social são tratados, 

algumas vezes, como sinônimos por alguns autores da educação musical e pela política 

pública socioassistencial. Pode-se ter a impressão de que as duas coisas são sinônimas. Para o 

Plano Nacional de Assistência Social, PNAS, considera-se em situação de risco social e 

vulnerabilidade  

 
Famílias e indivíduos com perda ou fragilidade de vínculos de afetividade, 

pertencimento e sociabilidade; ciclos de vida; identidades estigmatizadas em 

termos étnico, cultural e sexual; desvantagem pessoal resultante de 
deficiências; exclusão pela pobreza e/ou no acesso às demais políticas 

públicas; uso de substâncias psicoativas; diferentes formas de violência 

advinda do núcleo familiar, grupos e indivíduos; inserção precária ou não 
inserção no mercado de trabalho formal e informal; estratégias e alternativas 

diferenciadas de sobrevivência que podem representar risco pessoal e social 

(BRASIL, 2004b, p. 27). 

 

 Devido à falta de clareza no campo das leis que regem as ações referentes ao risco e à 

vulnerabilidade, é necessário recorrer ao campo do serviço social. 

 Segundo Janczura (2012, p. 302), a vulnerabilidade é uma situação de “predisposição 

a desordens ou de susceptibilidade ao estresse”. Assim a vulnerabilidade se refere a situações 

de grupos, às suas suscetibilidades ou a uma normatização em ter uma resposta ou 

consequências negativas (famílias e pessoas com baixa renda per capita, sem acesso a 

educação, saúde, emprego, etc.). Já o risco se refere a uma situação fragilizada de um 

indivíduo (devido à vulnerabilidade a família pode optar pelo trabalho infantil).   

 A vulnerabilidade é um processo de fragilidade social ou individual no qual um grupo 

se encontra e que pode propiciar diversas situações de risco. Logo, é necessário problematizar 

em que situação o ensino de música se situa dentro dessas concepções dentro dos serviços 

socioassistenciais. 

 A vulnerabilidade e o risco são processos que remetem ao cotidiano dos aprendizes de 

música e que influenciam diretamente o processo de aprendizagem. Tal influência acontece de 
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forma direta, pois, as vulnerabilidades e riscos podem ser: motivos de inserção e de evasão do 

SCFV e nas oficinas de música; prejudicar na aprendizagem musical, interferindo até no 

desenvolvimento cognitivo de crianças e adolescentes; influência nas decisões dos aprendizes 

e na sua relação com o mundo
33

. 

 O risco e a vulnerabilidade se mostram no fazer musical cotidiano e remetem a uma 

paleta policromática de conhecimentos que os usuários possuem. As suas influências diretas 

no fazer musical na relação dos usuários do SCFV com a música ficou nítida no dia 

24/04/2014 com um dos adolescentes que ouvia Drum Bass em um aparelho de celular 

conectado a um fone de ouvido. 

 O Drum Bass (Drum and Bass) é um estilo musical que o aluno estava para apresentar 

junto a seu grupo de dança e teatro: Ladrões do Ritmo. Dessa forma as expressões que são 

utilizadas para demonstrar essa relação usuário-música lembram a violência. Mas para ele, o 

significado da palavra Ladrão, evoca, provoca, incita a ideia de criatividade, de ganhar ou 

subtrair da música os passos da dança. Ladrões do Ritmo é significativamente atrelado à 

concepção de sujeitos que sabem o ritmo, sabem como “ganhar o ritmo” da música, e não a 

alguém que está subtraindo indevidamente um pertence de outra pessoa
34

. 

 A violência, como risco cotidiano, é tida como causa/consequência da inserção em um 

meio de vulnerabilidade social. No depoimento da facilitadora de música a violência e o uso 

de drogas remetem ao círculo de pessoas que envolvem os usuários fora dos muros da 

instituição. 

 

Tem meninos da manhã que são muito rebeldes, inclusive crianças que não 

dentro da instituição, mas fora, ou por influência ou amizade, se envolvem 

com drogas ou outros vícios e tal, e que as crianças da tarde, elas sabem 

disso, e sentem o sofrimento da mãe do pai. Elas trazem isso pra gente 
(FACILITADORA DE MÚSICA, em 30/05/2014). 

 

 Contudo, a violência está presente também no SCFV e não acomete somente os 

usuários do serviço socioassistencial, mas a todos os participantes e funcionários. Foi comum 

ver, em nossas visitas, relatos sobre cenas e situações de violência, seja com membros de sua 

família, seja com eles próprios dentro e fora da instituição. Tais cenas envolvem uso e tráfico 

                                                             
33 Como problematizado o trabalho infantil como fator influenciador das oficinas de música, capítulo 4.3.1. 
34 Caderno de campo, 24/04/2014 
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de entorpecentes, violência doméstica, violência institucional pela qual os sujeitos são 

privados do acesso ao tratamento de saúde e sistema educacional
35

.   

 A vulnerabilidade e o risco são faces distintas e interligadas das dificuldades sociais 

por que passam determinados grupos. Além disso, constituem-se no motivo de inserção 

desses grupos nos serviços socioassistenciais e nas oficinas de música, ao passo que são os 

principais motivos de afastamento, evasão entre outros sintomas. 

 Ao refletir sobre o ensino de música nos projetos sociais, Kater afirma que os jovens 

que se confrontam com o abandono, secundariedade, inadequação, marginalização, exclusão e 

negação nas fases iniciais de sua vida, poderiam participar mais ativamente na sociedade. 

Contudo, tais pessoas tendem a sofrer reflexos de suas atitudes. Para o autor, 

 

Seus comportamentos e atitudes, seja dispersão, timidez, desmotivação, 

auto-invalidamento, postergação, agitação impaciência, hiperatividade, 
desconfiança, revolta, agressividade, etc., em consequência das 

particularidades que assumem, impõem importantes dificuldades no 

funcionamento do grupo, bem como na relação de ensino-aprendizagem 

(musical), tornando-se responsáveis pelas problemáticas do processo de 
formação como um todo (KATER, 2004, p. 47). 

 

 A música é, portanto, um significativo elemento utilizado no processo de 

desenvolvimento de habilidades musicais, propiciando a sociabilidade e a superação dos 

riscos e vulnerabilidades. Aprender música é a força motriz desse processo, e ao mesmo 

tempo em que é ferramenta de superação de dificuldades sociais, é também a possibilidade de 

expressão individual e coletiva do cotidiano repleto de risco, como expresso no nome do 

grupo Ladrões do Ritmo. Logo, foi observado no SCFV que cantar, dançar, brincar, ouvir, 

expressar-se, conviver e recriar, são estratégias de superação da vulnerabilidade e do risco. 

 

4.2 Conviver: cantar, dançar e brincar 

 Um dos pontos importantes a ser considerado, para a superação do risco, é a utilização 

da convivência através da aprendizagem musical como ferramenta para superação das 

vulnerabilidades sociais.  

                                                             
35 Para Abigail Torres, a violência institucional se manifesta por agressões físicas, psicológicas e sexuais. “Para 

além dessas manifestações mais evidentes da violência, embora de difícil apuração, outras questões como a 

ausência de estrutura de pessoal e material também são modalidades de violência ao resultarem no não 

atendimento ou no atendimento precário das demandas dos cidadãos usuários dos serviços” (2013, p.120). 
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 Segundo Abrahams, Rowland, Kohler (2012) é possível dar voz a pessoas em privação 

de liberdade através da música. Para os autores, a música, quando utilizada com uma 

perspectiva social, pode  

 

[...] mover barreiras para criar comunidades de esperança que restauram, 

esclarecem e transformam vidas através da música. Essa é uma saída para os 
presos de se expressarem, e através de seu canto, criar algo bonito para que 

eles possam se sentir orgulhosos (ABRAHAMS; ROWLAND; KOHLER, 

2012, p. 67)
36

 
 

 

 Na perspectiva de superação dos riscos e dificuldades, mas relatando no contexto da 

política pública brasileira, Abigail Torres acrescenta que: 

 
A política de assistência social pode construir sua intervenção de forma a 
oferecer em seus serviços essas experiências, ao mesmo tempo em que busca 

reconhecer situações de sofrimento, sem banalizá-las. Por consequência, isto 

contribuirá para os sujeitos desnaturalizá-las e reconhecerem-se dignos de 

serem tratados de forma mais respeitosa em todos os espaços pelos quais 
circulam. Tal sentido para os espaços vida não se constrói de dentro para 

fora, mas na vivência de relações que protegem, valorizam e reconhecem 

(TORRES, 2013, p. 143). 

  

 O ensino de música nesses espaços, em geral, metodologicamente coletivo, acaba se 

tornando um vetor de transformação social. “A educação musical representa uma alternativa 

prazerosa e especialmente eficaz de desenvolvimento individual e de socialização” (KATER, 

2004, p. 46). 

 Se a coletividade é um dos pré-requisitos para o desenvolvimento da convivência, a 

interação entre músicas  sujeitos  sujeitos  música na aprendizagem musical 

precisa ser qualificada. É importante saber que tipo de convivência se deve propiciar dentro 

desses ambientes para que o ensino de música possa cumprir seu objetivo de superação social. 

Para a facilitadora de música, é no momento da acolhida que os usuários “interagem uns com 

os outros e brincam, esse é o momento de diversão e animação, da boa tarde, de abraçar, essas 

coisas... dançar” (FACILITADORA DE MÚSICA, entrevista em 30/05/2014). Essa interação 

e convivência não ocorrem de forma assistemática. Mas objetiva promover a convivência 

através da música para fortalecer vínculos afetivos e assim propiciar um momento no qual os 

sujeitos possam expor seus problemas. 

                                                             
36 Is to move beyond barriers to create communities of hope that restore, enlighten, and transform lives through 

music. It is an outlet for the inmates to express themselves, to be in touch with their innate creativity, and 

through their singing to create something beautiful for which they can feel pride. 
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 Muitos fatores, como já mencionado, colaboram para que essa vivência ocorra de 

forma não idêntica à vivência cotidiana dos usuários. A música influencia na criação de um 

ambiente rico em trocas de experiências, em uma instituição marcada por regras, que muitas 

vezes entram em confronto com a experiência exterior ao serviço socioassistencial. Segundo a 

facilitadora de música, o momento do acolhimento musical é importante “porque a gente não 

sabe como foi o dia delas. Como foi a manhã delas, como eles chegaram aqui. Às vezes tem 

problemas em casa e só querem isso: se animar, sorrir e brincar” (FACILITADORA DE 

MÚSICA, entrevista em 30/05/2014). 

Torna-se um fator imprescindível conhecer os usuários do serviço com o objetivo de 

desenvolver mecanismos de superação de problemas individuais, familiares e, portanto, 

coletivos. Segundo Jusamara Souza: 

 

Trabalhar com música em projetos sociais significa pensar nas condições de 

cada um dos participantes, nas necessidades e problemas individuais. Deve-

se oferecer aos sujeitos oportunidades de engajamento em seus processos de 
aprendizagem, para que possam se envolver e ter sentimento de ‘eu posso’ 

(SOUZA, 2014, p. 21). 

 

Entretanto, o aspecto individual de possibilidade de engajamento precisa ser 

acompanhado de uma teia complexa de atuação que não pode ficar somente no indivíduo. 

Esses mecanismos de superação das vulnerabilidades e do risco compreendem a utilização da 

música, abarcando os aspectos psicológicos, sociais, econômicos, de moradia, de renda, 

dentre outros fatores. Ou seja, na efetivação da superação do risco, é necessário a atuação de 

uma rede de colaboradores que otimizam a ação desses projetos, no sentido de transformar 

efetivamente a realidade social de um determinado participante das oficinas de música. 

Na superação das vulnerabilidades, a música não só remete aos conhecimentos e 

vivências exteriores aos muros do Complexo Dom Bosco, mas ajuda a esquecer do cotidiano 

marcado de violência e ausências de condições básicas para o desenvolvimento infanto-

juvenil. 

 

A gente não sabe a condição que ele (o usuário do serviço) vive em casa e os 

problemas que eles trazem pra cá. Muitas vezes, existem crianças revoltadas, 
tristes e tem crianças que não conseguem se levantar e bater palmas. Mas é 

dele, talvez ele seja assim por algum trauma ou alguma coisa que vem de 

casa, eles trazem de casa tudo isso. Quando eles dançam muito, ou cantam 
muito, tem aqueles que pedem músicas e tal e chegam o tempo todo perto de 

mim (FACILITADORA DE MÚSICA, entrevista em 30/05/2014). 
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 Aprender música é um caminho para esquecer, mesmo que momentaneamente as 

dificuldades e traumas vividos no cotidiano. Esquecer não é rejeitar que tais problemas 

existem, mas, antes, significa propiciar à criança um ambiente no qual ela possa se expressar 

musicalmente, desenvolver sua musicalidade, conviver com outros de sua idade e fortalecer 

vínculos afetivos e sociais que lhes são negados no cotidiano. 

 Nesse sentido, Carvalho (2008) contribui problematizando uma atuação na ONG Casa 

do Pequeno Davi, localizada no bairro do Roger, em João Pessoa. Tal bairro é um dos mais 

antigos da capital paraibana e, por já ter existido num aterro sanitário municipal ilegal, a 

população sobrevive economicamente da coleta e da reciclagem de materiais. Quando a 

autora realizou uma atividade de livre expressão, solicitando para que as crianças 

desenhassem, foi constatado que nem sempre era interessante a expectativa de ver retratada a 

realidade delas, tão marcada pela privação. 

 

Percebemos logo que os meninos ficavam contrafeitos em representar 
formalmente elementos como urubus, porcos, materiais amontoados, coisas 

que os identificassem como meninos vivendo em uma situação de pobreza, 

rodeados pelos entulhos do lixão. Eles almejavam parecer ou ser como um 
menino comum. Considerando que a arte é também uma oportunidade de 

reinventar ou propor novas realidades, deixávamos a fantasia dos meninos 

fluir. Refletindo agora sobre essa experiência, percebo que provavelmente 
também estivéssemos fugindo de uma discussão mais profunda sobre a 

situação deles, por não nos sentirmos suficientemente seguras para 

enveredarmos por esse assunto (CARVALHO, 2008, p. 37). 

 

 Portanto, espera-se que o educador musical que atua nesses ambientes esteja preparado 

para propiciar aos usuários vivências musicais significativas, mas que não fujam de uma 

discussão mais profunda sobre os problemas passados cotidianamente. Como relata Carvalho 

no trecho acima, é imprescindível fantasiar, mas é também necessário problematizar o 

cotidiano e conscientizar os contextos dos problemas vividos pelas crianças e adolescentes. 

Afinal, como relatou a facilitadora de música, tais problemas podem causar traumas e 

isolamento. 

 Nesse sentido concordamos com Foá e Ribeiro (2013, p. 122) ao afirmarem que a 

prática musical favorece aspectos da vida pessoal, psicológica e relacional. É possível 

combater o isolamento, como risco, através da capacidade de escuta, organização, 

coordenação, inteligência auditiva, desenvolvendo o pertencimento ao grupo em virtude de 

objetos e valores partilhados. 
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 Outro importante aspecto interligado à convivência é o companheirismo. Tal fator é 

elencado pela facilitadora de música como constituinte do processo educativo-musical. 

Segundo ela,  

 

No companheirismo, eles vão aprender que nada funciona sozinho. Sim, eu 

poderia fazer tudo sozinha, mas não quero fazer tudo sozinha, eu quero que 
eles estejam na oficina e se sintam úteis, não só pra tá lá pra aprender 

música, mas eles têm a minha confiança (FACILITADORA DE MÚSICA, 

entrevista em 30/05/2014). 

  

 Assim como valor partilhado, o desenvolvimento do companheirismo e da 

corresponsabilidade dá às crianças a sensação de pertencimento ao grupo. Tal pertencimento é 

um fato importante para a constituição de um ambiente propício para o desenvolvimento de 

habilidades musicais e de convivência que propicie a socialização. 

A convivência através do aprendizado musical pode favorecer outras formas de 

socialização, pois “a educação musical representa uma alternativa prazerosa e especialmente 

eficaz de desenvolvimento individual e de socialização” (KATER, 2004, p. 46). Uma das 

formas de desenvolvimento cognitivo e pessoal, no qual o processo de socialização e a 

vivência musical permeiam o fazer música, é descrito, através de relato no próximo item. 

 O relato aconteceu no dia 09/05/2014 e faz parte das anotações do caderno de campo. 

Assim, é ressaltado como a cosmologia de acontecimentos musicais promove as múltiplas 

intencionalidades e influências. Para tal, é possível perceber o companheirismo e o 

fortalecimento de vínculos, bem como as vivências musicais que aconteceram no Complexo 

são influenciadas hologramaticamente por espaços culturais fora de seus muros.  

 

4.3 Os hologramas musicais escolares no SCFV: convivências musicais fortalecendo vínculos 

 A música envolvia a todos diariamente: os sons dos autofalantes difundiam canções 

infantis por todos os corredores do Complexo; as músicas ensinadas, cantadas, dançadas na 

acolhida contribuíam para a construção de um espaço de aprendizagem lúdica; a música 

aprendida nas oficinas de música, dança, capoeira, maculelê ou ensinadas no teatro, 

significavam um envolvimento sistematizado com o objeto sonoro. Entrar naquele espaço 

significou para mim, entrar em múltiplas intencionalidades e expressões musicais. 

 A rotina diária do Oratório Dom Bosco consistia no momento de chegada, no qual 

alguns facilitadores recepcionavam as crianças no portão da instituição e com uma lista de 

nomes, verificava a presença de cada participante. Após isso, as crianças eram encaminhadas 
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para o refeitório, e depois participavam da Acolhida. Por fim, eram distribuídas em oficinas 

de acordo com as inscrições realizadas pelos próprios usuários.  

 No ginásio, a facilitadora tocava no violão músicas religiosas, assim recepcionava as 

crianças vindas do refeitório. Os demais educadores ajudavam as crianças a ocuparem um 

lugar junto à arquibancada do ginásio, além de mediar alguma situação conflituosa que 

porventura acontecesse. Aquele dia possuía um clima especial, faltavam dois dias para o dia 

das mães e as músicas tocadas nos autofalantes eram relacionadas ao tema. Uma criança 

participou da acolhida, cantando uma música relacionada em homenagem às mães. Esse 

momento é retratado na foto abaixo: 

 

Figura 2: Apresentação em homenagem às mães. 

 

Fonte: Caderno de campo (09/05/2014). 

 

 Aprendiz das oficinas de violão, a menina solicitou à facilitadora para realizar uma 

participação, cantando na acolhida. Pelo resultado sonoro final da apresentação e também por 

causa de sua espontaneidade em pedir para cantar, surgiu-me uma dúvida: se ela já havia 

participado de aulas de canto em alguma outra instituição, pois como relatado, o SCFV do 

Oratório Dom Bosco não oferece tal oficina. 

 Em conversa com a criança, ficou claro o quanto os ambientes extra-SCFV são 

importantes para a sua formação musical. Ela participava de um coral na escola de ensino 

fundamental que frequentava no turno matutino. Tal participação iniciou há um ano e em suas 

palavras e gestos foi possível perceber uma motivação para se estudar música no coral da 
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escola. Assim, os conhecimentos musicais escolares se fizeram presentes no serviço 

socioassistencial, pois esse se constituiu como um dos espaços no qual a criança aprendeu 

música. Outra influência escolar consistiu no preparo da criança para que na Acolhida ela se 

apresentasse, pois esse espaço foi escolhido por ela para expor o produto de sua aprendizagem 

escolar. 

 Além disso, ela me relatou que seus pais sempre reúnem os amigos da família em sua 

casa no final de semana. O canto, acompanhado de instrumentos de percussão, é parte 

integrante dessas reuniões. 

 Através das relações familiares e afetivas, a criança desenvolve noções musicais que 

influenciam, recursivamente, tanto a aprendizagem escolar quanto as oficinas do SCFV. Essas 

interconexões propiciam uma vivência musical mais ampla, ao passo que o dialogo entre 

vivências musicais é dinamizado através das experiências musicais hologramáticas e culturais. 

 Nesse sentido, a cosmologia de acontecimentos e a permanente dialógica entre sujeitos 

e meios promovem possíveis interconexões de saberes que se configuram e influenciam a 

aprendizagem de música. Tais influências se operacionalizam através dos envolvidos no 

processo, mas, além disso, atingem as maneiras com que as pessoas se expressam 

musicalmente. A música e cultura, como exposto no capítulo 2, são processos de transmissão 

que surgem através das complexas relações.  

 Após a participação musical da criança, a facilitadora de música começou a tocar 

canções. No centro da quadra, encontrava-se uma educadora que ajudou nos movimentos 

corporais e na coreografia. Além dela, outros educadores se posicionavam na arquibancada 

entre as crianças, em um complexo composto por uma posição fiscalizadora, animadora, 

educadora e afetiva. 

 No meio de uma música de andamento rápido, tocada ao violão e repleta de 

coreografias ensinadas pelos educadores, duas meninas que estavam na primeira fila cantando 

começam a se empurrar. Primeiro uma depois outra, e a aparente agressão, termina com um 

olhar e um abraço, sem que nenhuma das duas fosse chamada a atenção pelos educadores.  

 Ao mesmo tempo em que isso aconteceu, um menino saiu da arquibancada e abraçou 

o facilitador de capoeira, que se encontrava no canto direito da arquibancada. Após isso, 

outras crianças fizeram o mesmo, abraçando e trocando palavras de gratidão e de boa tarde. 

 A música foi instrumento catalizador de vivências, afetividades, brincadeiras e da 

expressão corporal. Ela também ajudou a demonstrar o companheirismo e os aspectos da vida 

pessoal e inter-relacional das crianças envolvidas no processo socioeducativo. Cantar e dançar 

são expressões corporais que aproximam pessoas no propósito da integração e no 
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desenvolvimento de habilidades musicais e sociais. Assim, além de ensinar aspectos musicais 

e modos de produção sonora, aprender música no SCFV é vinculado ao objetivo do serviço: 

fortalecer vínculos através da convivência. E isso foi demonstrado na cena descrita acima, na 

qual, por meio da música e em meio à música, crianças se expressam afetivamente e 

constroem novas relações socioculturais.  

  

4.4 Os hologramas musicais nas oficinas do SCFV: a música como socialização da 

Facilitadora 

 A aprendizagem musical além de promover situações de socialização entre os 

participantes dos serviços socioassistenciais, também promove a inserção de pessoas em 

outros espaços culturais. A ampliação cultural de conhecimentos musicais é, portanto, 

acompanhada de novas inserções em novos espaços. Esse processo aconteceu com a 

facilitadora de música e contribuiu para a problematização das novas inserções sociais as 

quais a aprendizagem musical pode propiciar. 

  

Comecei a tocar na igreja, como tem muito grupo de jovens e catequese eu 

me envolvi com crianças, depois do catecismo vem o crisma. Eu continuei 
no crisma como catequista e tal, então minha convivência com crianças e 

adolescentes começou desde a igreja; Até hoje estou na igreja, mas assim, na 

minha vida juvenil de adolescência eu convivia com as mesmas pessoas da 

minha idade, mas eu me diferenciava pelo que eu fazia: por tocar, por cantar, 
eu fazia parte de um grupo de música que não existia ninguém naquela faixa 

etária, mas eu era exceção porque eu já sabia tocar e cantava. Eles aceitavam 

e tal (FACILITADORA DE MÚSICA, entrevista em 30/05/2014). 

  

Para a entrevistada, ter aprendido música não foi apenas uma forma de aquisição de 

habilidades musicais, mas uma forma de inserção social devido a tais habilidades. A inserção 

se iniciou a partir da aprendizagem musical com um professor particular, depois se ampliou a 

uma comunidade religiosa, influenciando na inserção no mercado de trabalho como 

profissional que ensina música. 

No relato acima fica evidente que o aprender música e a socialização vivenciada pela 

facilitadora não são independentes da formação religiosa. Aprender música é interligado a 

aprender aspectos religiosos e à inserção social dentro dessa comunidade. Esse aspecto é 

importante, pois é repassado de forma institucionalizada para a formação musical dos 

usuários. Deste modo, a facilitadora transmite as concepções de formação musical interligadas 

aos aspectos sociais e religiosos, e que em sua aprendizagem aconteceram de maneira não 
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formal, para as crianças através da institucionalização propiciada pelo SCFV desenvolvido no 

Complexo Dom Bosco. 

A institucionalização de padrões aprendidos pela facilitadora de música só foi possível 

por ela participar da mesma comunidade na qual está inserido o SCFV e da mesma religião q 

que pertence o Complexo. Assim, os saberes não institucionais aprendidos pela facilitadora 

são hologramas culturais, como relata Morin (2001), pois remetem a um saber que pertence à 

religiosidade. 

 Ainda é necessário expor que as habilidades musicais e as inserções sociais são duas 

vertentes inseparáveis e, portanto, não devem ser tidas como duas faces não comunicantes dos 

projetos socioassistenciais. Talvez, se não fossem as habilidades musicais reconhecidas, o 

projeto Guri não teria tanta inserção em salas de concerto e festivais de música como o de 

Campos do Jordão (HIKIJI, 2006). Se não fossem as habilidades musicais e pedagógicas da 

facilitadora de música, certamente outra pessoa mais bem preparada teria sido escolhida para 

ministrar oficinas no Complexo Dom Bosco.  

 

4.5 Música, aprendendo comportamentos e disciplinas 

Se bagunçou ou conversou no momento mais importante, fora da aula, no 

“boa tarde” que é a acolhida, que (pois) eles vão além de animar com a 

música eles vão se evangelizar e tal, aprender regras que nós temos na 
instituição e que eles precisam saber desde cedo e pequeno. Se agora desde 

pequenininho a gente continuar falando como tem que ser, quem sabe eu 

acredito que no futuro eles vão poder ser bons (FACILITADORA DE 
MÚSICA, 30/05/2014). 

  

O ensino de música é atrelado a uma visão cultural de mundo, pois, pertence a um 

ethos de uma determinada classe social, instituição, situado em um determinado tempo. Morin 

(2001), afirma que há um imprinting cultural nos sujeitos
37

, além de haver uma relação 

dialógica entre cultura, conhecimento e esses sujeitos. Observamos na nossa pesquisa que, 

enquanto conhecimento, a música foi desenvolvida dentro de uma instituição de dupla 

característica, atrelada a duas visões de mundo distintas, dialógicas e ao mesmo tempo 

antagônicas: socioassistencial (SCFV-PETI) e religiosa (Dom Bosco).  

 Socioassistencial, pois a instituição desenvolve o SCFV, que possui legislações e 

concepções específicas; e religiosa por se tratar de uma instituição que é vinculada à Igreja 

Católica. Tal poligrama antagônico e dialógico influencia a prática musical, promovendo um 

                                                             
37 Como relatado no capítulo 2. 
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processo de aprendizagem que ora é conflituoso, ora é complementar, e ora possui as duas 

características ao mesmo tempo, como um bricoleur de concepções. 

 O depoimento da facilitadora de música acima representa esse bricoleur sobreposto. 

Quando a facilitadora de música relata sua visão sobre como “tem que ser” um participante 

das oficinas, ela não apenas imprime nas crianças um caminho a ser seguido, mas também se 

remete a um padrão de cidadão cristão que segue determinadas normas estabelecidas.  

 Por exemplo, é considerada uma “falta grave”, o usuário do sexo masculino frequentar 

o Oratório com brinco. Tal falta fica abaixo apenas de usar drogas ilícitas ou lícitas e/ou 

portar ou causar danos com armas ou objetos pontiagudos. São concepções simbólicas e 

estabelecidas, os imprintings, que determinam quais são as vestimentas adequadas para 

frequentar o espaço do Oratório. Essas concepções são pautadas na adoção de determinadas 

atitudes e padrões em detrimento da diversidade de padrões existentes, seguindo a 

normatizações. 

 Na fala da facilitadora de música, para que os participantes sejam bons, devem seguir 

as regras. Ou seja, as regras da instituição são importantes no sentido de delimitar o que pode 

ou o que não se pode fazer, vestir, falar, etc. Além disso, as regras possuem uma relação 

hologramática com a instituição e a cultura da sociedade que as cerca. A quebra de parte ou 

totalidade de tais regulamentos pode gerar desde advertência, à suspensão involuntária dos 

sujeitos ao acesso às oficinas de música. Assim, a educadora reforça o imprintig cultural que é 

relacionado ao poligrama de concepções que envolvem o fazer musical no SCFV. 

 Entretanto, observamos, existe um conflito de concepções antagônicas institucionais 

em relação à “suspensão” de adolescentes que cometeram “faltas”: uma política pública pode 

impor obstáculos ao acesso dos sujeitos ao serviço socioassistencial oferecido? Isso entraria 

em conflito com as proposições da própria política pública de inclusão social, resgate da 

autoestima e o acesso à cultura? 

 Segundo o ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, no Capítulo II, Seção I, que 

vai do Art. 90 ao Art. 94, fica claro que as instituições que oferecem o atendimento a crianças 

e adolescentes não podem, de forma alguma, restringir a participação por meio de decisões 

suspensórias ou que impeçam a frequência do usuário ao serviço. Assim, dentro da política 

pública, a adoção para casos graves seria o encaminhamento ao Conselho Tutelar, ao CREAS, 

ao CRAS, ou acionamento da Promotoria da Infância e da Juventude, dependendo do episódio 

em questão. 

 A influência do imprinting na modificação de comportamentos acontece através das 

regras obedecidas no cotidiano. Tais regras têm o discurso de disciplinar os sujeitos para a 
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participação no ambiente do SCFV, bem como numa perspectiva macro, a inserção social de 

“bons cidadãos” na sociedade. Segundo Maciel (2011), na ONG por ela pesquisada, o fator 

preponderante não é a aprendizagem musical, mas a aquisição de valores morais e éticos. 

Portanto, aprender música é uma forma de adequação a normas sociais. 

Ao estudar a música como intervenção social, Hikiji (2006) elenca os principais 

discursos dos proponentes de projetos sociais onde ocorre o ensino de música. Nesses 

projetos, destacam-se frases como “recuperação da autoestima”, “desenvolvimento de 

cidadania”, “afastamento do perigo das ruas”. Além dessas concepções, é comum a música 

ser usada para desempenhar um papel positivo na resolução de conflitos.  

Entretanto, é importante a problematização de Robertson (2010), que ao estudar o 

coral Most Dusa, na Bósnia, observa que muitos autores da área da Sociologia da Educação 

Musical não expõem dados empíricos consistentes, mas defendem o efeito da música como 

ferramenta de resolução de conflitos e transformação social. O coral Most Dusa é composto, 

na sua maioria por pessoas da cidade de Sarajevo, agregando pessoas de diferentes religiões: 

católicos, ortodoxos e mulçumanos. Entretanto, para Robertson, a música aparenta interferir 

positivamente nos membros do coral, mas pouco influencia a resolução e transformação do 

conflito existente naquela região. Um dos informantes de Robertson, Emil Celebié, afirma que 

a “música não irá concertar a Bósnia”
38

 (ROBERTSON, 2010). 

Portanto, o ensino de música pode surgir como uma proposta de resolução de 

problemas sociais, mas, efetivamente, possui outras características. Uma dessas características 

é a formação de sujeitos aptos para desempenharem papéis socialmente determinados através 

dos poligramas culturais. Assim, ao invés de resolver problemas, o ensino de música é usado 

para o desenvolvimento de habilidades, retração de outras, utilizando o discurso para o 

desenvolvimento da disciplina e de sujeitos aptos a obedecerem a regras e padrões 

socialmente estabelecidos. 

Problematizaremos a seguir algumas concepções de disciplina que permearam as 

ações da prática musical no SCFV estudado e que contribuem para a inserção de pessoas que 

correspondem à expectativa de cidadão católico, ocidental, inseridos no mercado de trabalho, 

portanto, economicamente ativos. 

Há outra forma de conflito entre as concepções culturais que são projeções dos 

hologramas no cerne epistemológico da instituição estudada. Esse conflito de concepções 

permeia todas as práticas do ensino de música no SCFV estudado.  

                                                             
38 Music will not fix Bosnia. 
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Tal conflito se expressa porque apesar de existir a discussão conceitual dentro da 

prática socioassistencial sobre a terminologia “usuários”, diferenciando do termo 

“estudantes”, próprio das organizações escolares, foi comum ver a nomenclatura sendo 

utilizada no cotidiano da instituição estudada. Um exemplo de como os serviços 

socioassistenciais estão inseridos em concepções que não são pensadas para seu contexto é a 

expressão “Grêmio Estudantil”, utilizada na instituição para designar uma agremiação de 

usuários que além de representá-los em eventos oficiais, possui a intenção de aconselhar os 

facilitadores das oficinas. Tais paradigmas e redes de conexões estão atrelados à instituição 

estudada.  

Ser usuário é, portanto, ser participante de uma política pública socioassistencial que 

não visa, à priori, o caráter escolar. Ser estudante e aluno é estar envolto em um ambiente no 

qual a transmissão de conhecimentos se faz de maneira institucionalizada. Logo, a dicotomia 

aparente que está presente nas duas concepções é complementar. Apesar dos usuários não 

estarem em uma escola, eles passam por processos institucionalizados e não sistematizados de 

transmissão do saber musical.  

Quando nos referimos a características institucionais, entendemos aspectos como: 1- 

Há uma sistematização maior nas escolas, pois existem parâmetros referenciais, e no SCFV 

apenas o facilitador é responsável por elencar que conteúdos serão transmitidos; 2- 

Reconhecimento institucional do diploma/certificado de conclusão de atividades, 

notoriamente um documento proveniente de uma instituição escolar, tem um valor social 

diferente de um documento advindo de uma instituição socioassistencial; 3- Os ambientes 

socioassistenciais possuem objetivos diferentes dos ambientes escolares.  

É interessante notar que o ensino de música no ambiente que estudamos possui 

características escolares, socioassistenciais e religiosas. Portanto, as múltiplas faces 

complementares e dialógicas do ensino de música no Oratório Dom Bosco compõem o 

poligrama epistemológico de práticas musicais. Tais faces serão estudadas a seguir, através de 

uma palavra recorrente nas oficinas observadas: disciplina. 

4.5.1 Disciplina e atitudes 

Não é novidade e nem exclusividade dos serviços socioassistenciais a utilização da 

música coletiva como instrumento de desenvolver disciplina, ou seja, desenvolver um 

determinado conjunto de ações que seguem a uma determinada regra. Hikiji (2006), ao 

problematizar o aspecto da disciplina nas aulas de música no Projeto Guri, evoca o 

pensamento de Arnaldo Contier, refletindo sobre a utilização da educação musical no período 
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dos anos 1930 para afirmar que a música era vista como arte disciplinadora por excelência. 

Nas atividades musicais, cívicas, desenvolvidas em grupo, a disciplina era (e ainda é) 

elencada como caminho para a promoção do ideal de ordem presente na modernidade.  

Nos anos 1930, a ideia de disciplina estava relacionada à arte, como conciliadora, 

centralizadora e homogeneizante, “capaz de promover a coesão nacional desejada pelo Estado 

Novo” (HIKIJI, 2006, p. 74). No projeto Getuliano, a música possuía duas vertentes, uma 

voltada para o patriotismo nacionalista de 1930 e o segundo o anti-individualismo, “marcado 

pela valorização de um coletivo quase sagrado no qual Vargas é ‘o’ orador/sacerdote e a 

pátria, o objeto de louvação que absorve o indivíduo, agora parte de um Todo” (HIKIJI, 2006, 

p. 74). 

Nossa intenção não é retratar detalhadamente as concepções do Canto Orfeônico que 

se iniciou no Estado Novo e estendeu-se até a década de 1970, mas de reafirmar que como 

política nacional, o ensino de música já vinha sendo visto como coletivo e como promotor de 

uma concepção de disciplina. Entretanto, apesar do canto orfeônico ter sido descontinuado 

com a reforma educacional militar da década de 1970, a concepção de música como 

instrumento de disciplina permeia até hoje as práticas governamentais e em ONGs.  

Também é importante ressaltar que a disciplina pretendida pelo Estado Novo 

Getuliano é diferente da disciplina desenvolvida no Oratório Dom Bosco. Uma é voltada para 

o civismo modernista e a outra, para a inserção social de pessoas com comportamentos pré-

estabelecidos na relação dialógica SCFV Oratório Dom Bosco. 

A informante de Kleber (2006, p. 218), Lígia Pimenta, coordenadora de Programas e 

Projetos da Associação Meninos do Morumbi, relata o porquê os meninos em situação de rua 

não conseguirem acompanhar os horários de aula. Para a entrevistada, tais atividades exigem 

certo tipo de disciplina que eles não têm, por não terem uma rotina. Assim, os horários das 

oficinas não são flexíveis e as regras são muito rígidas para uma criança “sem rotina”, 

moradora de rua, se adaptar. 

Nessa ótica, o ensino de música é parte da meta disciplinadora a ser alcançada como 

constituinte de uma educação moral, para se formar um determinado perfil de cidadão. Tais 

concepções foram observadas por nós no SCFV que acontece no Centro Dom Bosco.  

Segundo Kleber (2006, p. 223), os sentimentos de pertencimento e de disciplina estão 

vinculados à autodisciplina. Ou seja, “a construção de valores ligados ao exercício da 

cidadania estão relacionados ao processo de participação do grupo”. No momento do 

acolhimento, no SCFV que pesquisamos, esperava-se que todos os usuários sentassem juntos, 

fossem um grupo homogêneo e que tivessem um leque de atitudes parecidas dentro de um 
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determinado conjunto de regras institucionais. A punição por ser desviante podia ir desde a 

chamada de atenção publicamente, até “ser suspenso das atividades”. Notamos que as duas 

formas punitivas eram frequentes do cotidiano da instituição. 

 

4.5.2 Disciplina, música e concepções religiosas 

Outro sentido de disciplina que sobressaiu nas observações que realizamos nas 

oficinas de música e no acolhimento pertence à esfera religiosa. Engloba o saber se comportar 

nas missas, saber em que acreditar, e saber seguir o caminho católico. Uma das partes da 

acolhida é composta pelo momento de avisos, no qual por diversas vezes, os usuários são 

incentivados a participar dos ritos católicos através da realização da “Primeira Comunhão”. 

Tais concepções também remetem ao conceito de cultura de Morin (2001), no qual através 

das normatizações, as instituições imprimem nos sujeitos determinados comportamentos, 

havendo a possibilidade do comportamento desviante. 

 O trecho da letra da música abaixo foi ensinado no dia 07 de março de 2014, e faz 

alusão a uma passagem bíblica presente no Êxodo. Tal trecho expressa o sentido de disciplina 

interligada à religião, que é almejado pela instituição: 

 

Aos homens de fé, Deus abre os caminhos. 

O Mar se abriu e o povo atravessou. 

E os israelitas louvavam ao Senhor.  
Aos homens sem fé, Deus fecha os caminhos.  

O mar fechou e o Egito se afogou.  

E os israelitas louvavam ao Senhor
39

. 
  

A letra da música retrata a narrativa bíblica em que os hebreus conseguem se libertar 

da escravidão que sofriam no Egito. Tal libertação acontece depois do infanticídio por parte 

dos egípcios contra os hebreus, de mortes devido a pragas, do extermínio dos primogênitos 

egípcios. Assim, segundo a Bíblia, os egípcios decidem libertar os hebreus, entretanto voltam 

atrás e os perseguem até o Mar Vermelho, no qual, por meio de intervenção divina, o líder 

Moisés abre o Mar e o povo hebreu passa. Logo atrás deles vinham os egípcios que se 

afogaram, causando mais mortes. 

Em nossa perspectiva, essa é uma das passagens mais sangrentas da Bíblia e virou 

uma música infantil que ensina valores que em nada condizem com a boa convivência social, 

tão almejada pelo Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos – SCFV. Para nós, é 

                                                             
39 Música coletada na acolhida, constante no caderno de campo, dia 07/03/2014. 
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impossível não se sensibilizar com tamanha violência sendo ensinada para as crianças como 

sendo motivo de “louvação ao Senhor”. Assim, alguns questionamentos são necessários para 

se problematizar que visões de mundo e imprintigs estão sendo passados para as crianças e 

adolescentes através da música: a morte por afogamento dos desafetos é motivo de louvar ao 

Senhor? A morte dos inimigos é a vitória? Enquanto educadores, ensinar a música dessa 

forma, não seria uma maneira de reforçar o sentimento de vingança? 

Entretanto, quando é ensinada tal música, através da tradição católica que tem seu 

berço no judaísmo, as mortes das crianças hebreias e egípcias, a morte devido a doenças, e o 

afogamento dos egípcios são motivos de júbilo e alegria, de obras do Senhor. Tais 

sentimentos de vingança são repassados através da música como sendo naturais, entrando em 

conflito direto com a própria política assistencial. Novamente se constitui um antagonismo 

entre Serviço e Oratório, que remete à disciplina do que é ser católico e no que acreditar. 

Outro momento em que a disciplina com o caráter religioso se faz presente é no 

período antes da conversa do acolhimento, no qual as crianças ouvem uma mensagem que é 

geralmente trazida por um dos educadores. As crianças passam pelo “momento de agitação” e 

para que elas se acalmem, a facilitadora de música utiliza uma canção que tanto possui um 

andamento mais lento e uma menor intensidade, quanto remete à presença intimidante da 

divindade cristã. 

 
É esse momento que eles têm que sentarem e ficarem calados. Justamente 

porque a música fala “Jesus está aqui”. A presença de Jesus, eles têm que 

estar tudo voltado pra Jesus, eles param. Mas existem alguns que são 

inquietos e querem continuar dançando, conversando e pulando, mas aí tem 
a ajuda dos outros educadores. Eu vou conduzindo a música e os outros vão 

tentando acalmar eles, sentando, tentando colocar mais próximos uns dos 

outros por causa do espaço que é grande. Ou seja, nunca pode deixar um 
sozinho lá em cima, tem que ficar todo mundo igual, pertinho do outro. 

Mesmo que eles conversem a gente está sempre observando para que eles 

fiquem atentos para esperar o próximo momento que é a mensagem. 
(FACILITADORA DE MÚSICA, 30/05/2014). 

 

 É importante ressaltar que esse momento que antecede a reflexão  e acontece depois 

do momento de “agitação”, é marcado por uma música religiosa que invoca a divindade 

cristã. O andamento lento, a intensidade piano, a letra religiosa, ao mesmo tempo em que 

acalmam também impõem respeito.  

 Tal respeito é fiscalizado pelas atitudes dos funcionários que se posicionam em pé, 

observando os usuários, além do significado simbólico da presença divina que é evocada 

através da música. Assim, os educadores se posicionam entre as crianças, relembrando com 
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frases curtas o respeito que elas devem ter pela divindade cristã, ao mesmo tempo em que 

repreendem as atitudes não condizentes com tal momento de contemplação. Além disso, a 

letra da música se encarrega de lembrar que “Jesus está aqui”, e por isso são necessárias 

outras atitudes diferentes do momento anterior de brincar. 

 A repreensão como ferramenta de desenvolvimento da disciplina cristã dentro do 

SCFV se faz constante até no momento de realização da missa. Uma vez por mês é realizada 

uma missa na qual as crianças são convidadas a participar com músicas ensinadas no 

acolhimento. A figura abaixo representa um desses momentos. 

 

Figura 3: Missa, 25/05/2014. 

 

Fonte: Caderno de campo 

 

É interessante notar a posição de fiscalização dos monitores e facilitadores, que 

exortavam, repreendiam e ao mesmo tempo ensinavam o que se deve ou não fazer na missa. 

Se alguém conversava ou tomava alguma postura que não era condizente com as regras 

estabelecidas de comportamento na missa, era repreendido e ficava separado do restante do 

grupo ao fundo da igreja, como forma de punição. 

4.5.3 Disciplina em estudar música  

Uma última vertente da concepção de disciplina que observamos no cotidiano do 

SCFV desenvolvido pelo Complexo Dom Bosco está mais presente nas oficinas, mas por via 

de fluxo e sistematização, iremos abordar nessa seção.  

Tal concepção de disciplina está vinculada ao estudo e ao acompanhamento das aulas, 

ou seja, a prática empregada pelos estudantes na construção do estudo diário. 
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 Ao discorrer sobre o ensino musical com o grupo de percussão da Associação 

Meninos do Morumbi, Kleber (2006) observa que as aulas são espaços de disciplina e 

concentração, com regras e horários para começar e terminar. 

 Tais horários podem ser contínuos e por um longo período de tempo, como relata 

Nettl, quando afirma que muitos músicos dedicaram um significativo tempo na elaboração de 

sua arte. Segundo ele, Beethoven, por exemplo, dedicou duas décadas para Nona Sinfonia. 

Entretanto, essa não é uma exclusividade da música ocidental, pois, 

 

O grande citarista do norte indiano senta antes de sua audiência e cria uma 
apresentação de música nova no local, mas ele só pode fazer isso porque 

durante horas todos os dias ele pratica exercícios que ele tem memorizado, e 

ele mantém em sua mente um vocabulário musical em que ele pode 

desenhar, e um grupo de regras que lhe dizem, uma vez que ele selecionou 
uma raga, o que deve, pode ou não se pode fazer (NETTL, 2005, p. 38)

40
. 

 

 Tal aspecto da disciplina em estudar música envolve também o empenho pessoal dos 

aprendizes, e segundo a facilitadora de música que participou desse trabalho, esse é um 

importante passo para a aprendizagem. 

 

No caso do violão e contrabaixo, tem pessoas aqui que eu percebo que 
podem ser um grande músico e eu incentivo que eles procurem. É muito 

pouco aqui, na minha opinião, se fosse eu, eu queria estar com o violão 

direto, todo dia. Na época que eu estava aprendendo, eu varria o quarto e 
sentava na cama e tocava um pouquinho. Varria a sala e voltava pro quarto e 

tocava um pouquinho. Então na minha cabeça eu imagino que na idade deles 

deve ser assim, quando quer muito uma coisa eles fazem mesmo 

(FACILITADORA DE MÚSICA, entrevista em 30/05/2014). 

 

 Para a facilitadora, as oficinas ministradas uma vez por semana não suprem a 

necessidade de ensino, pois “é muito pouco”. A aprendizagem de sala deve ser 

complementada com a prática frequente no cotidiano. Tal aspecto remete à sua própria 

formação, na qual intercalava os momentos dos afazeres domésticos ao momento de praticar 

violão.  

 Contudo, é importante salientar que nem todos os usuários que participam das oficinas 

de música possuem recursos para a compra de um instrumento musical, assim eles recorrem 

ao tempo entre uma e outra oficina para praticarem. Isso exige do educador musical que 

trabalha com um público com poucos recursos financeiros, a compreensão e a elaboração de 

                                                             
40 The great North Indian sitarist sits down before his audience and creates a performance of new music on the 

spot, but he can only do this because for hours every day he practices exercises that he has memorized, and he 

maintains in his mind a musical vocabulary on which he can draw, and a group of rules that tell him, once he has 

selected a raga, what he must, may, or cannot do. 
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estratégias que abarquem o ensino de instrumento voltado para a prática nos horários 

intermediários. Ou seja, solicitar que os usuários de um determinado serviço socioassistencial 

comprem e pratiquem em seus instrumentos em casa pode ser não compreender que, em sua 

maioria, por falta de recursos financeiros, eles realizam somente três refeições por dia, o café 

da manhã oferecido pela escola, o almoço e o lanche servidos nos serviços socioassistenciais. 

 Como o projeto possui somente oito violões para uma média de 20 aprendizes por 

coletivo, o Centro Dom Bosco proporciona que as crianças experimentem a prática por duas 

horas nas terças e quintas-feiras. Desta forma, a criança pode solicitar o auxílio do 

responsável pela oficina de música para praticar seu instrumento, sendo supervisionado. Tal 

estratégia possibilita vencer a falta de descontinuidade das oficinas com práticas nas terças e 

quintas-feiras, além das oficinas na sexta-feira. Todavia, nos outros quatro dias da semana, 

por motivos econômicos, os aprendizes de música podem não ter contato com seu 

instrumento. 

 Por fim, ainda é necessário salientar que o ensino de música não deve ser usado 

exclusivamente como meio de desenvolvimento da disciplina. A aprendizagem musical deve 

contemplar primeiramente os aspectos relacionados ao fazer sonoro e a disciplina deve 

acontecer como decorrência deste fazer. 
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5 MÚSICA NAS OFICINAS 

 Este capítulo estuda as concepções das oficinas de música, abordando as estratégias de 

ensino. O ensino de música desenvolvido nas oficinas acontece em complementação à 

aprendizagem musical do acolhimento.  

 Depois do momento da acolhida, os usuários são convidados a formarem uma fila e 

encaminhados para as oficinas que são escolhidas pela própria criança a cada semestre. 

Portanto, é possível que no primeiro semestre a criança participe da oficina de música e no 

segundo semestre ela participe da oficina de artes plásticas, maculelê/boi de reis, capoeira, 

desenho ou teatro. 

 Essa liberdade de escolha permite a permeabilidade e o trânsito entre as diversas 

linguagens artísticas, ao passo que exige do facilitador de música duas estratégias 

metodológicas diferentes: a primeira é a criação de uma oficina que faça confluir um ensino 

que abarque, no mesmo ambiente, pessoas que já passaram por uma vivência musical com 

violão no SCFV e outras que tenham vindo de diferentes oficinas e que não possuam 

nenhuma familiaridade com o instrumento. Além disso, a segunda estratégia está vinculada ao 

aprender lúdico, a oficina precisa ser atrativa para as crianças para que possam no próximo 

semestre continuar o estudo musical. Tais estratégias metodológicas incentivam a criatividade 

por parte do proponente da oficina, permitem a possibilidade de aprendizagem entre as 

diversas linguagens artísticas, e, portanto, transformam o ensino musical em caráter não 

obrigatório mais aberto à escolha da criança. 

 O Oratório Dom Bosco possui duas salas que oferecem oficinas simultâneas de 

música: na primeira há uma facilitadora de música que atua com iniciação musical através do 

canto coral e da flauta doce; na outra sala, em que realizamos as observações, a outra 

facilitadora de música trabalha ao mesmo tempo com bateria, baixo elétrico e violão. Para 

isso são disponibilizados pela instituição oito violões, uma bateria e um baixo elétrico, além 

de cadeiras, cadernos individuais, lápis e baquetas. 

 A facilitadora de música que pesquisamos não possui nenhuma experiência com o 

ensino formal de música. Apesar disso, ela fez cursos livres e particulares, mas seu maior 

incentivador na construção do conhecimento musical foi sua busca por meios informais, 

revistas de violão, conversas com amigos e através de vídeos disponíveis na internet. Isso 

denota uma dificuldade em relação ao desenvolvimento de metodologias para o ensino 

coletivo do instrumento, e ao mesmo tempo uma facilidade e criatividade que advêm de sua 
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experiência enquanto pesquisadora informal de estratégias de se expressar através do violão e 

de ensinar música. 

 A sala de oficina não oferece um espaço adequado para que ocorram simultaneamente 

atividades distintas. Para contornar essa dificuldade, a facilitadora divide os aprendizes da 

seguinte forma: por causa da necessidade elétrica, dentro da sala de oficina ficam os 

aprendizes de baixo elétrico; em frente à sala, ao lado da porta, ficam os aprendizes de violão, 

reunidos em círculo; e embaixo de um cajueiro, os interessados aprendem bateria a uma 

distância considerável dos demais usuários, de modo que o volume do som produzido pelo 

instrumento pouco interfere nas outras atividades musicais simultâneas. 

  

5.1 Coletivos Musicais 

 A oficina de música acontece de forma coletiva, ou seja, a mesma facilitadora ministra 

atividades simultâneas de bateria, baixo elétrico e violão. Há a participação de um grupo de 

no mínimo três usuários, como na oficina de baixo elétrico, e no máximo 20, no caso de 

violão. Já a oficina de bateria possui geralmente quatro frequentadores. 

 Além dos fatores estéticos, sociais, sonoros, da curiosidade e do desejo de se aprender 

música, os usuários escolhem as oficinas musicais por uma identificação pessoal. Segundo a 

facilitadora, a princípio alguns usuários não querem aprender música, mas a escolhem por se 

identificarem com a personalidade da facilitadora. 

  

Às vezes tem alguns deles [usuários] que escolhem a minha oficina pela 

minha pessoa e não pelo que eu vou oferecer a eles. Eu sou uma pessoa 

bacana, sou uma pessoa legal, eu brinco (FACILITADORA DE MÚSICA, 
entrevista em 30/05/2014). 

  

 Isso se torna um desafio, pois a facilitadora precisa transformar a empatia entre sua 

personalidade e seus aprendizes em interesse em aprender música. A aproximação dos 

usuários com a música pode se dar através de fatores emocionais que são desenvolvidos 

através da convivência. 

 Outros fatores colaboram para que a cosmologia de acontecimentos musicais 

influencie na convivência, e assim interfira na motivação do usuário para aprender música. No 

dia 09/05/2014 a facilitadora de música me relatou que uma das crianças, uma menina de 

aproximadamente sete anos, começou a frequentar as oficinas de música porque seu irmão 

mais velho já participava. Portanto, para a facilitadora, ela foi levada a escolher música, 
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apesar disso, no dia das observações foi relatado que a aprendiz já demonstrava um grande 

avanço nas posições das notas junto ao violão. 

 Do outro lado, a criança, tímida, expôs que se inscreveu nas oficinas de música, pois a 

facilitadora conversou com ela no primeiro dia. Ou seja, a atitude de proximidade entre a 

profissional e a usuária do serviço permitiu que fossem desenvolvidas capacidades cognitivas, 

musicais e sentimentais. Além disso, a criança afirmou que todo dia na hora da acolhida a 

facilitadora a cumprimentava com um beijo e um abraço. 

 As visões aparentemente distintas são dialógicas, pois a postura afetiva da facilitadora, 

seu irmão, a facilitadora e a aprendizagem musical, criaram pontes de aproximação que 

possibilitaram a vivência musical.  

 Portanto, a convivência é um fator primordial no fortalecimento de vínculos - sejam 

eles afetivos, sociais, culturais, cognitivos, familiares e o fazer musical -, tem um papel 

importante na construção de um ambiente propiciador dessas experiências.  

 Nesse sentido, os serviços socioassistenciais utilizam a música como fenômeno de 

trocas de experiências e de sentimentos, através de ações de escuta compartilhada ou na 

aquisição de habilidades musicais e sociais que servem de ferramentas para a superação de 

situações de risco. 

  

5.1 Coletivos Musicais e Protagonismo: estratégia articuladas 

 Há um grande número de inscritos na oficina de música, mas não há instrumentos 

musicais e de facilitadores para atender a essa demanda. Nesse sentido, foram contratadas 

duas facilitadores de música que precisam ministrar diversas oficinas ao mesmo tempo. Isso 

se constitui em um desafio para aprender música: 

 

Eu tenho em média 25 alunos, mas só tenho um contrabaixo, oito violões e 

uma bateria. Quer dizer, eu que tenho que pensar em uma estratégia para dar 

aula a todos, atender a todos com esse recurso mínimo. Pra mim é uma 
dificuldade porque a maioria é aluno de violão, e eu tenho que colocar em 

dupla, em trio, para que eles pratiquem e passem pro outro. Enquanto um 

está praticando os outros dois estão inquietos sem fazer nada. Isso pra mim é 
uma dificuldade (FACILITADORA DE MÚSICA, entrevista em 

30/05/2014). 

 

 Para atender a essa questão, foi necessário a elaboração de estratégias coletivas, 

visando o aprendizado compartilhado entre os alunos. São ministradas oficinas de bateria, 

baixo e violão ao mesmo tempo e pela mesma facilitadora. A falta de recursos influencia 
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diretamente na qualidade da aprendizagem e na inventividade de estratégias alternativas. A 

aula fica dividida, enquanto os aprendizes revezam o instrumento. 

 Na figura 7 é possível notar as três crianças compartilhando uma mesma bateria. 

Assim enquanto um deles executa o exercício, os outros observam e o corrigem se for o caso. 

 

Figura 7: Aprendendo bateria. 
 

 

Fonte: Caderno de campo (25/04/2014). 

 

 A bateria foi montada embaixo de um cajueiro, distante das demais salas de oficina 

por causa do volume de som produzido. Entretanto, há um aspecto negativo nessa abordagem: 

a ociosidade é um fator que influencia os usuários a procurem fazer atividades desviantes da 

disciplina exigida culturalmente pela instituição
41

, como atrapalhar os demais que estão 

praticando com o instrumento. 

 É recorrente ler na literatura da educação musical que o ensino coletivo nos projetos 

sociais é uma proposta para a obtenção de habilidades relacionais entre os participantes e que 

essas habilidades poderiam ser utilizadas em outros contextos sociais. Logo, o ensino coletivo 

seria uma estratégia de socialização entre os participantes e os demais envolvidos no processo 

de aprendizagem musical (KATER, 2004). O ensino coletivo seria um princípio de aquisição 

de habilidades sociais como o respeito ao próximo, ouvir o outro, saber conviver em 

coletividade, etc.  

                                                             
41 Disciplina no sentido de comportamentos esperados e desenvolvidos através da intervenção musical.  
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 No SCFV pesquisado, o ensino coletivo é uma estratégia emergencial alternativa e não 

um princípio. Ela foi incorporada pela falta de instrumentos, excesso de alunos e do pouco 

número de facilitadores de música.  

 Segundo a facilitadora, se houvesse “mais contrabaixos, mais meninos iam aprender. 

Se tivesse mais violões, mais meninos iam aprender a tocar violão” (FACILITADORA DE 

MÚSICA, entrevista em 30/05/2014). 

 Outra característica do coletivo musical que é desenvolvido no SCFV do Complexo 

Dom Bosco é que a facilitadora de música precisa ministrar oficina de bateria, violão e baixo 

elétrico ao mesmo tempo. Logo, existe o problema da multiplicidade de oficinas que a 

facilitadora precisa ministrar no mesmo espaço e ao mesmo tempo, e da multiplicidade de 

planejamentos necessários para abarcar cada uma das atividades simultâneas.  

 Para superar tais questões, a facilitadora elaborou as seguintes estratégias: 1. 

Monitoria, na qual um usuário que está mais adiantado na aprendizagem fica responsável pelo 

acompanhamento da execução instrumental enquanto a facilitadora passa a ensinar outro 

grupo com outro instrumento; 2. Revezamento, no qual os usuários se revezam no mesmo 

instrumento. No caso de bateria são 3 usuários para uma bateria, 2 ou 3 para cada violão, 3 

para um único baixo elétrico.  Sobre essas duas estratégias, a facilitadora relatou o seguinte: 

 

Eu me aproximo não só pra ensinar, mas sei que aquele menino pode me 
ajudar. Eu já vou na intenção de: Confio em você. Passo uma confiança pra 

ele e dou segurança pra ele: Hoje você vai ficar responsável por fulaninho, 

fulaninho, fulaninho aqui na bateria. Aí ele já se sente... Outra coisa, eu já fiz 

desde o início do ano a eleição pro líder de sala. Aquela pessoa fica 
responsável, as outras turmas mais avançadas desenvolvem melhor essa 

questão. Mas todos têm líder, todas as turmas têm líder. Ou seja, ‘eu coloco 

a responsabilidade sob você. Olha vou tomar água, fique aqui na sala e 
entregue os violões, distribua os violões em dupla’. Essa é uma função do 

líder: ‘entregue as palhetas’. Quando termina a aula, sempre ficam mais 

alguns que ajeitam as cadeiras e que me ajudam a arrumar a sala, desligam o 
ventilador, desligam a luz, fecham a janela. Eu nem preciso pedir 

(FACILITADORA DE MÚSICA, entrevista em 30/05/2014). 

  

 Essas abordagens facilitam o convívio entre os participantes, ao mesmo tempo em que 

desenvolve habilidades musicais e sociais. Assim, uma das características dos projetos sociais 

é a promoção de sujeitos que sejam proativos, ou, protagonistas. No foco do SCFV há o 

protagonismo como foco de suas ações. Assim, é necessário: 

 

[...] a constituição de um espaço de convivência, formação para a 

participação e cidadania, desenvolvimento do protagonismo e da autonomia 
das crianças e adolescentes. As intervenções devem ser pautadas em 
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experiências lúdicas, culturais e esportivas como forma de expressão, 

interação, aprendizagem, sociabilidade e proteção social (BRASIL, 2009. p. 

10).
42 

 

 A figura abaixo sintetiza o revezamento e a monitoria, bem como suas implicações 

diretas no desenvolvimento das oficinas de música no Serviço de Convivência e 

Fortalecimento de Vínculos do Complexo Dom Bosco. 

 

 

Figura 4: Estratégias e implicações. 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

 Apesar do termo “protagonismo” sugerir que os sujeitos gozam de uma relativa 

independência, o protagonismo está dentro das concepções culturais provenientes das 

normatizações vinculadas ao ambiente estudado. Não são todas as habilidades musicais 

ensinadas, mas apenas aquelas ligadas às músicas vinculadas à instituição. Portanto, o 

protagonismo desenvolve determinadas habilidades sociais e musicais em detrimento de 

outras, como, por exemplo, a apreciação e aprendizagem de estilos e formas musicais que não 

são aceitas no Complexo Dom Bosco. 

 

                                                             
42 Sobre a concepção de protagonismo na política pública, ver página 66. 

Estratégias para o 
Ensino Coletivo 

Monitoria (Líder) 

IMPLICAÇÕES:  

Habilidades sociais 

Habilidades musicais 

Protagonismo 

Praticar a observação e corrigir 
a execução de outro usuário 

Revezamento 
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5.2 Música, convivência e fortalecimento de vínculos 

 No ensino de música no SCFV, a convivência é o mecanismo e o fortalecimento de 

vínculos o operador do combate ao risco e à vulnerabilidade que acontece no cotidiano da 

instituição. Apesar da convivência acontecer nos diversos momentos na instituição, é na 

oficina que o contato mais próximo e direto entre usuários e facilitadores acontece.  

 A convivência musical acontece por meios de pressupostos culturais institucionais e 

pessoais. Os vínculos são fortalecidos através de ações socioeducativas que visam à superação 

do risco e da vulnerabilidade. Entretanto, tal superação não se limita à aquisição de 

habilidades musicais e/ou sociais, mas também abrangem as intervenções sociais que os 

funcionários do SCFV realizam com as famílias, como cursos de capacitação, apoio 

psicológico, apoio social, ações preventivas na área da saúde, entre outras.  

 A facilitadora de música propõe um ensino baseado na convivência que desenvolve a 

amizade e o companheirismo, criando e fortalecendo laços de afetividades entre os 

participantes. Isso se reflete em um maior empenho por parte dos aprendizes em estudar 

música, e em uma convivência musical que promove o combate às situações de risco. 

 Tal processo é descrito pela facilitadora de música: 

 

Com os adolescentes eu tenho uma amizade e não é só meu lado profissional 
aqui, existe um elo de três anos com as mesmas pessoas e você cria um laço 

afetivo forte. De você sair fora daqui da instituição e você combinar a ir para 

um cinema e ir à praia. Eles gostam e me convidam pra coisas particulares. 
Tem uma aluna minha que quando eu cheguei aqui ela tinha doze anos e 

agora ela tem quinze, acabou de fazer ontem. E dia primeiro é a festa de 

quinze anos dela, eu vou estar lá, vou tocar com todo prazer. Porque você 
acompanha, ela era uma criança de doze anos, e agora ela é uma moça de 

quinze anos. E tem vários outros meninos, por exemplo, de manhã como são 

os adolescentes, eles se apegam muito mais porque já estão com uma idade 

melhor e eles querem você na vida deles, lá fora. Tem quatro meninos que 
tocam comigo fora daqui, do oratório, sei onde eles moram. Inclusive tem 

um aluno meu que mora uma rua depois da minha casa, eu só soube disso 

depois. E com a convivência a gente descobriu (FACILITADORA DE 
MÚSICA, entrevista em 30/05/2014). 

  

 A convivência afetiva e cultural acontece dialogicamente do SCFV para o exterior dos 

muros do Complexo Dom Bosco. Como descrito no relato acima, as amizades e os 

conhecimentos musicais são fortalecidos com a vivência entre os participantes das oficinas 

fora do ambiente da instituição. A convivência musical também faz parte desse processo ao 

possibilitar outras interações musicais, como a facilitadora de música ir se apresentar em um 

aniversário de um dos usuários.  
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 A figura 9 mostra o revezamento e a monitoria, enquanto um usuário pratica baixo 

elétrico, o outro observa e o corrige.    

 

 

Figura 5: Aprendendo Baixo elétrico. 

 

Fonte: Caderno de campo (21/03/2014). 

 

 Essa abordagem propicia o contato e a convivência entre os aprendizes, que 

compartilham um mesmo instrumento. Nesse tipo de convivência não observamos 

competição, e sim companheirismo, guiado pelo comum objetivo de aprender música. 

 A prática musical não compreende somente o trabalho com conhecimentos, mas 

envolve o trabalho com realidades de dificuldades sociais e de garantias de direitos básicos de 

desenvolvimento humano. 

 Essa bricolagem de atuações múltiplas da música, que propicia a convivência, é 

descrita pela facilitadora:  

 

Porque eles sabem que a gente tá aqui pra fazer o bem pra eles, nós somos o 
refúgio deles. A gente não é só o professor, não é só o educador. Acaba 

sendo um psicólogo, ou um padre, porque são confissões que eles fazem e a 

confiança que eles têm com nós. Não falo só por mim, mas por todos os 
outros educadores. Existem elos e a gente acaba se aproximando mais de um 

do que do outro e inclusive na oficina. Por exemplo, se eu convivo mais com 

Pedrinho, então Pedrinho vai ter mais afinidade comigo do que com você 
que não convive tanto. Então isso é a confiança que a gente tem 

(FACILITADORA DE MÚSICA, entrevista em 30/05/2014). 
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 A afetividade opera no SCFV através da convivência dentro e fora das oficinas 

musicais. Esse convívio envolve diversas características da transmissão cultural como a 

afetividade, aprender e ensinar músicas, superação de riscos, transmissão de valores sociais, 

identidades, formalidades, concepções de mundo e de ser humano cidadão, entre outras.  

 Outro aspecto importante relatado pela facilitadora é a noção de refúgio. Tal espaço 

vai além das questões físicas, pois o refúgio não é apenas o muro, mas um sentimento no qual 

os próprios usuários se sintam seguros e dispostos a compartilhar vivências e aprender 

música. 

 

5.3 Relações hologramáticas e culturais: “O sustenido é um transporte” 

 O seguinte relato ressalta a noção de transmissão de valores sociais, ao passo que 

demonstra como os conhecimentos musicais são aprendidos por meio de relações culturais, e, 

portanto, hologramáticas (MORIN, 2001). Tais relações influenciam na aprendizagem 

musical e cultural através da transmissão de poligramas culturais que estão presentes na 

cosmologia de acontecimentos, influenciando no processo de aprendizagem musical e na 

forma com que são expressos os conceitos da música. 

 Era uma tarde não muito diferente das típicas tardes ensolaradas dos meses finais do 

verão de uma capital do nordeste brasileiro. A improvisada sala de oficina que se situava 

embaixo da escadaria do ginásio estava com o clima ameno e arejado, mas quando as crianças 

adentraram o ambiente percebi que a sensação térmica aumentava gradativamente.  

 Vinte crianças sentaram nas vinte cadeiras disponíveis e esperavam para participar da 

oficina de música. Não era possível se esticar além do limite da cadeira, não existia muito 

espaço. Havia muita expectativa para que começasse a oficina, além de muitas dúvidas e uma 

curiosidade indisfarçável inerente à infância. As crianças olhavam para os dez violões 

expostos na parede dos fundos, do lado oposto do quadro branco. As crianças, entre 10 e 12 

anos de idade, eram aprendizes de baixo elétrico, bateria e violão.  

 Dos dez violões, apenas oito estavam com encordoamento completo e, portanto, dois 

ficavam ociosos. Ademais, todos já apresentavam marcas visíveis de uso no tampo harmônico 

ou na faixa lateral, além de estarem com as cravelhas danificadas e frouxas, dificultando a 

afinação. Do lado do quadro branco havia uma estante e uma bateria que também tomavam a 

atenção das crianças. O calor do espaço ajuda a danificar os instrumentos, ressecando as 

cordas do violão e as peles da bateria. 



104 
 

 A vontade de participar e tocar os instrumentos era latente. Apesar de muitos dos 

usuários estarem há mais de um ano no SCFV, ainda era possível ver em seus olhares o desejo 

de sentir e aprender um instrumento musical. Uma das causas de tal ansiedade estava 

relacionada aos poucos recursos financeiros de suas famílias. A experimentação, a realização 

de exercícios e o fazer musical instrumental, para muitos, ficavam restritos aos momentos de 

oficinas, que ocorriam às sextas-feiras, ou quando era oportunizado a eles um tempo de 

prática do que foi aprendido nas oficinas, às quartas-feiras. 

 Contudo, os olhares curiosos das crianças foram direcionados para o quadro branco 

quando a facilitadora de música chamou a atenção para a revisão da última oficina. Assim 

começou a oficina de música, com teoria musical e o desejo em sentir o instrumento, 

canalizado em direção à atenção ao quadro branco. 

 As oficinas eram divididas em duas partes: na primeira, a facilitadora sempre 

trabalhava com teoria musical para todos os participantes, e na segunda parte acontecia a 

prática instrumental. Esses dois momentos totalizavam duas horas de oficina, embora fosse 

comum que o tempo dedicado à parte teórica fosse menor que o tempo dedicado à prática. O 

foco principal da oficina quase sempre ficava na prática instrumental. 

 Isso em parte é reflexo do desejo já mencionado das crianças em praticar e tocar os 

instrumentos, mas também reflete um pouco da concepção de formação da própria facilitadora 

que, como mencionado, não passou por estudos sistematizados em teoria musical ou 

pedagogia da música. A facilitadora aprendeu aspectos musicais voltados para a prática e isso 

se reflete hologramaticamente em sua prática de ensino. Contudo, em nossa perspectiva, a 

abordagem metodológica de primeiramente trabalhar com todos os participantes das oficinas 

propicia aos aprendizes a conceituação e noções de teoria musical, que na prática pode não ser 

aprendida. Isso promove o desenvolvimento de conceitos musicais de escalas, harmonia e 

alturas nos aprendizes de bateria, por exemplo. 

 No dia em questão a facilitadora estava explicando o conceito de sustenido: desenhou 

o símbolo no quadro, exemplificou a diferença sonora com a ajuda do violão e do baixo 

elétrico e depois solicitou aos aprendizes para que eles falassem com suas palavras o que era o 

sustenido. Nesse momento, um dos aprendizes de baixo elétrico afirmou categoricamente: 

“Professora, o sustenido é um transporte”.  

 Depois de um momento de silêncio e de troca de olhares entre os presentes na oficina, 

a educadora perguntou o motivo que levaria o sustenido a ser um transporte. E, pela 

simplicidade da afirmação do aprendiz e pela capacidade de organização do saber, 
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influenciada pela cosmologia de acontecimentos exteriores ao SCFV, a criança afirmou: “o 

sustenido é igual ao meu pai que é motorista. Ele leva de um lugar para o outro, para frente”. 

 A resposta da criança evidencia alguns aspectos: I. A aprendizagem da noção de 

sustenido se deu a partir de pressupostos de sua vivência cotidiana, assim, é significativo em 

seu cotidiano que o sustenido seja um transporte. II. A cosmologia de acontecimentos do 

cotidiano da criança, suas vivências com o meio familiar, fizeram com que ela interligasse a 

noção de deslocamento. Assim, o deslocamento de pessoas que o pai da criança trabalha foi 

interligado à aprendizagem da noção de sustenido, que também é um deslocamento, mas de 

um semitom acima de uma determinada altura sonora. III. Os conhecimentos do aprendiz 

sobre deslocamento se fizeram presentes, tanto na interconexão realizada pela criança, quanto 

na forma de expor um conceito musical.  

 Assim, transporte é uma noção hologramática do cotidiano do aprendiz. Tal noção tem 

sua fonte fora do SCFV, mas se refletiu nas oficinas de música e na organização de conceitos 

que foram expostos pela facilitadora de música através das vivências da criança. 
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CONCLUSÕES  

 Apesar da multiplicidade de espaços socioassistenciais que possui o ensino, poucos 

são os trabalhos que tratam dos programas e serviços governamentais. A baixa produção 

analítica desses espaços demonstra o quão incipiente a área de educação musical está, frente 

aos múltiplos espaços de atuação do educador. Ao passo que isso se constituiu como um 

desafio para esta dissertação, também foi o principal motivador. 

 Se compararmos os trabalhos que falam sobre o ensino de música nas escolas aos 

trabalhos que falam sobre ONGs e OGs que atuam com programas e serviços 

socioassistenciais, podemos afirmar que poucos são os que discutem as leis e normatizações 

para os serviços socioassistenciais. Talvez haja o desconhecimento da existência de tais leis 

regulamentadoras, ou talvez, as potencialidades transformadoras e educativas acabem por 

ofuscar a discussão sobre as suas normatizações. Entretanto, para nós é necessária tal 

discussão, uma vez que elas influenciam na operacionalização e remetem à atuação brasileira 

do trabalho socioassistencial.  

Ao pesquisar sobre os espaços socioassistenciais governamentais que trabalham com o 

ensino de música, principalmente o Complexo Dom Bosco, podemos notar aspectos que 

podem ser divididos entre macro e micro. 

Os aspectos macro que permeiam o ensino de música são dialógicos, antagônicos, 

complementares e remetem a diferentes culturas. Essas concepções envolvem culturas que 

estão presentes hologramaticamente no ensino musical. Em específico podemos notar as 

concepções religiosas e da política pública. 

Entre os aspectos micro foram observadas as ferramentas operadoras de superação da 

vulnerabilidade e do risco. Assim, a ação musical é voltada para esses aspectos. Entretanto, se 

a intencionalidade operativa focar somente a transformação dos sujeitos, no sentido de 

adequação às normas sociais, e não houver outras ações de cunho político transformador, o 

trabalho musical não resultará em transformação social. A figura abaixo sintetiza essas 

concepções dialógicas: 
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Figura 6: Poligrama de concepções que envolvem a aprendizagem de música no SCFV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A figura acima sintetiza as discussões apresentadas nesse trabalho em relação ao 

poligrama de concepções que envolvem a aprendizagem musical no espaço pesquisado. De 

um lado, de vermelho, algumas características relacionadas ao ensino de música no Complexo 

Dom Bosco, como a questão do comportamento, da disciplina, do saber se comportar. Do 

outro lado, de azul, encontramos as concepções relacionadas ao ensino de música nas políticas 

públicas socioassistenciais, vinculadas ao protagonismo, ao combate ao risco e à 
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vulnerabilidade, a socialização através de estratégias articuladas que propiciam as trocas e 

interações entre os participantes. Tais concepções influenciam através do princípio 

hologramático cultural, o ensino de música através da cultura que se remete a cada espaço. 

Como exposto, tais hologramas formam um poligrama dialógico, que por vezes tem a 

sua constituição embasada em culturas antagônicas e/ou complementares. Por isso, 

representamos a cor roxa. O espaço em roxo contém o poligrama de concepções culturais do 

aprendizado musical na Acolhida e na Oficina de Música, que se forma a partir da relação 

cultural entre as concepções do Dom Bosco e da Política Pública. 

Logo, é impossível afirmar que o ensino de música que ocorre no Dom Bosco, possui 

características e concepções somente da política pública, ou do espaço religioso em que se 

desenvolve. 

Essas bases servem para tecer em conjunto de estratégias que são utilizadas pelos 

profissionais do espaço estudado para propor ações que visam contemplar a complexidade de 

objetivos que permeiam o ensino de música nesse espaço. Contudo, outro fator que também 

pode ser ressaltado como conclusivo está relacionado ao que se espera de um usuário ao sair 

do SCFV. 

Essa expectativa pode vincular o ensino de música que ocorre no acolhimento e nas 

oficinas como fenômeno ou instrumento direto de adaptação de crianças e adolescentes a uma 

sociedade idealizada por padrões da política pública em diálogo com padrões religiosos.  

Portanto, os aspectos mencionados por nós, como o protagonismo, o companheirismo 

e a disciplina, estão inseridos em concepções de sociedade idealizadas pelas instituições e 

remetem a um conceito de música singular e próprio do espaço estudado. Nessa perspectiva, o 

ensino de música pouco consegue romper diretamente com visões de mundo pertencentes a 

essas instituições, e acaba por vezes entrando em conflito com os conceitos e visões de mundo 

dos usuários do serviço. Assim, ao invés de promover uma transformação social, o ensino de 

música reforça visões culturais que se remetem ao poligrama cultural da sociedade e suas 

instituições. Contudo, a música também é um meio de expressão do cotidiano, como no caso 

do grupo Ladrões do Ritmo, ou como antagônico desse cotidiano de dificuldades e ausências. 

Nesse sentido, aprender música também é a contraposição ao cotidiano, no qual se 

compõe um paradoxo entre as vivências fora e dentro do SCFV. A música ajuda a formar um 

espaço de diversão e ressalta as regras da instituição, na qual o acolhimento e as oficinas de 

música desenvolvem nas crianças e adolescentes habilidades musicais e sociais enquanto que 

transmitem valores presentes no poligrama Dom Bosco/SCFV. 
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Por fim, embora esse trabalho não tenha refletido sobre outras duas outras questões 

significativas para o ensino de música nos ambientes socioassistenciais, sabemos que elas são 

importantes: a primeira é saber em que sentido as instituições que desenvolvem serviços 

socioassistenciais, ao utilizar a música para promover o reforço de concepções e visões de 

mundo, colaboram para uma transformação social. A segunda refere-se à questão de como 

ocorre e qual o papel da música na transformação social tão almejada por tais projetos, pois é 

comum o discurso de que nesses projetos a música muda vidas ao promover a inclusão social. 

Devido à característica desta dissertação, esses dois questionamentos ficarão para futuros 

estudos.  
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