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RESUMO 

Este estudo investiga as implicações entre a teoria e a prática pedagógica musical 
com base em questões de estudo sobre o porquê de alguns alunos (as) se sentirem 
incapazes para aprender a linguagem musical, bem como, se os códigos musicais 
são verdadeiramente tão difíceis de serem apreendidos pelos mesmos. Para 
responder a essas questões toma-se como referência as aulas ministradas nas 
disciplinas Oficina de Música e Linguagem Musical I, ambas desenvolvidas no 
Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte no curso de 
Educação Artística Habilitação Artes Cênicas. A pesquisa sobre saberes constitui a 
formação docente fundamentada na união entre a sensibilidade e a eficiência 
pedagógica, buscando na Corporeidade, o aporte teórico para as investigações. 
Nesse sentido, defende-se um princípio metodológico para a educação musical 
gerado a partir da vivência dos saberes criar, brincar, sentir, pensar, que, ao 
interagirem entre si, levam o (a) aluno (a) não apenas ao saber musical, mas a um 
processo de formação humana. Adota-se como recurso metodológico, dentre os 
métodos qualitativos, algumas das técnicas que são associadas à pesquisa 
etnográfica, por terem como principal objetivo estudar o significado das ações e dos 
eventos para o grupo investigado. A análise dos dados leva a concluir que quando o 
professor expõe os seus saberes pedagógicos num ambiente construído com 
afetividade, de forma lúdica e prazerosa, a assimilação e construção dos conceitos 
musicais acontecem naturalmente, superando-se o tabu de que o aprendizado 
musical só é possível às pessoas especialmente bem dotadas para a música. Ciente 
de que o debate científico torna-se fundamental para o fortalecimento de programas 
formativos comprometidos com o crescimento e consolidação da área do ensino e 
aprendizagem da música, espera-se com esta pesquisa fomentar discussões e 
reflexões na área da educação em geral, bem como contribuir significativamente 
para o crescimento específico da Educação Musical.

Palavras-chave: Educação musical. Corporeidade. Formação docente.



ABSTRACT

This study investigates the implications between the musical theory and pedagogical 
practice based on a study that questions  the reasons why some students feel 
incapable  of  learning  the music language, as well as, if the musical codes are truly 
so difficult to be apprehended  by them. To answer these questions takes itself as 
reference, the classes I have minister while teaching the disciplines: Music Workshop 
and Music Language I in the Art Department, Scenic Art Course at the Federal 
University of Rio Grande do Norte. I have searched the knowledge that constitutes 
the teacher formation based on the union between the pedagogical efficiency and 
sensibility, searching in the Corporality the theoretical port for my investigation. This 
way, advocating is a methodological principle for musical education originated from 
the experience of knowledge: creating, playing, feeling, thinking, and the interaction 
among them, conducting the students not only to music learning, but to a process of 
human formation. It adopts itself as methodological resource, amongst the qualitative 
methods, some of the techniques that are associated with the ethnographic research, 
for having as its main objective, to study the meaning of the actions and events of the 
investigated group. The analysis of the data leads to the conclusion that when the 
teacher displays his or her pedagogical knowledge in an environment constructed 
with affectivity, in a playful and pleasant form, the assimilation and construction of the 
musical concepts happen naturally and efficiently, surpassing the taboo that music 
learning is only possible to the especially well endowed people for music. Very aware 
that the scientific debate is important for the strengthening of formative programs 
involved in the growth and consolidation of the musical teaching and learning area, it 
is expected to promote this research discussions and reflections in the general 
educational field with this research, as well as, to contribute significantly to the 
specific growth of musical education.  

Key-Words: Musical education. Corporality. Teacher formation. 
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PRELÚDIO 
O HOMEM AO ENCONTRO DE SI POR MEIO DO MOVIMENTO 

                      
Imagem 1: Sinfonia (2003), de Alejandra Caballero, Chile 

“Mi plástica em este momento apunta a la 
necesidad de transformación del hombre para que se 
encuentre a si mismi a través del movimento, la 
transformación, la luz y pueda recuperar la fé em si, 
recuperando su verdad esencial: la divinidad de si mismo” 
(Caballero, Chile, 2003). 
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Neste primeiro momento, que nomeamos de Prelúdio,

apresentaremos para o leitor o caminho traçado na construção desta tese. 

Trabalhamos com a metáfora de uma Sinfonia.

A Sinfonia é uma forma musical escrita para orquestra, que se compõe 

em partes denominadas movimentos, estes equilibrados, em andamentos1

distintos, oferecendo dessa maneira, à obra musical, uma unidade. Numa 

linguagem simbólica, representa a busca do homem / compositor pelo equilíbrio 

e desenvolvimento da obra através dos andamentos contidos em cada um dos 

movimentos. Atribuiremos, portanto, à nossa Sinfonia de Saberes, movimentos 

pelos quais, em andamentos variados, estaremos dialogando com educadores 

e filósofos, buscando saberes que possam trazer equilíbrio e desenvolvimento 

aos movimentos que constroem a formação do professor de música. 

A escolha da artista plástica Alejanda Caballero, autora da pintura que 

ilustra a abertura da nossa composição deu-se em função do foco que atribui 

na descrição da sua obra: movimento, transformação, luz. O homem indo ao 

encontro de si através do movimento. 

Refletir sobre a formação do educador musical significa percorrer 

caminhos construídos através das experiências que formaram e transformaram 

sua identidade e subjetividade. Como educadora, me propus a caminhar ao 

meu próprio encontro, identificando minhas experiências formadoras e 

articulando-as com o conhecimento por mim incorporado. Segundo Josso 

(2004), o conceito de formação se enriquece com as práticas biográficas. 

Portanto, formar-se é integrar-se numa prática o saber-fazer e os 

conhecimentos, com a pluralidade de registros que advém das narrativas. Isso 

implica em deixar-se levar pelas associações livres para evocar as nossas 

recordações referências e organizá-las coerentemente em torno do tema 

formação.

Ao percorrer o caminho de volta às minhas experiências significativas, 

procurei identificar os momentos de fundamental transformação na minha 

trajetória como educadora. Como cita Furlanetto (2003), como possibilitar aos 

educadores uma compreensão profunda e simbólica do ato de aprender? 

1 Andamento: de modo geral, é a velocidade de execução de uma música. Sua referência 
principal é a marcação do pulso. São indicados, geralmente, por expressões italianas (Allegro, 
Adágio, Andante...) 
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Como acompanhar aqueles que desejam percorrer esse trajeto? Como 

despertar em outros o desejo e a disponibilidade para fazer travessias? Afirma 

que o começo está na história de vida de cada um! 

Começamos a perceber que o que faz a experiência 
formadora é uma aprendizagem que articula, 
hierarquicamente: saber-fazer e conhecimentos, 
funcionalidade e significação, técnicas e valores       num 
espaço-tempo que oferece a cada um a oportunidade de uma 
presença para si e para a situação, por meio da mobilização 
de uma pluralidade de registros (JOSSO, 2004, p. 39). 

Arriscamo-nos a fazer travessias.

Minha trajetória de compreensão e formação nos estudos sobre o 

educador musical e o corpo iniciou-se em 1995 com uma Especialização em 

Consciência Corporal, que resultou na monografia Musicalização: da 

consciência do corpo à consciência musical – Com esse trabalho, me propus a 

um depoimento como educadora, buscando ampliar meus horizontes 

pedagógicos, tendo em vista fazer compreender o alcance da conscientização 

corporal que extrapola os limites dos métodos de musicalização e se estende à 

vida cotidiana que se pretende mais harmônica, e em conseqüência, mais 

integradora.

Dando continuidade a essa investigação, em 2000, escrevi a 

Dissertação de Mestrado intitulada A consciência corporal no processo da 

educação musical – trabalho este, que também teve minha prática em sala de 

aula como ponto de partida para o seu desenvolvimento. Trabalhando com 

grupos de diferentes faixas etárias, vinha utilizando propostas metodológicas 

de alguns pedagogos musicais, procurando criar caminhos para desenvolver os 

processos de musicalização. Aqui podemos ressaltar Emile Jaques Dalcroze 

(1921) que, através do seu método intitulado Eurritmia, propõe que a educação 

musical se fundamente na percepção do fenômeno musical e na formação do 

ouvido interno trabalhando através do movimento, a organização dos 

elementos musicais percebidos e, buscando no corpo, o instrumento musical 

para a vivência desses mesmos elementos. 
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Fui percebendo, entretanto, que em alguns grupos, principalmente com 

os adultos, ao vivenciarem essa e outras propostas pedagógicas, a dificuldade 

surgia quando o grupo de aprendizes era vencido por demonstrada timidez, 

falta de vivência e conhecimento do próprio corpo. Concluí a Dissertação 

apontando caminhos para ampliar as reflexões do educador musical quanto à 

importância da consciência corporal no processo da educação musical. 

Essas inquietações, acrescidas às da minha história de vida como 

estudante e professora de Música, motivou-me a aprofundar as investigações 

sobre a formação dos professores desta área. Tive a oportunidade de, além de 

cursar a graduação no curso de Licenciatura em Música da Universidade 

Federal do Rio de Janeiro, atuar como professora de música no ensino 

fundamental e médio na rede particular e pública, bem como atuar nos últimos 

treze anos como professora de Didática Musical na Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte.

Esta tese focaliza a questão da formação do educador musical e se insere 

na área do ensino aprendizagem da música com o propósito de discutir algumas 

formas de compreender as relações entre teoria e prática pedagógicas na 

formação do educador musical. Com base nas inquietações acima expostas, me 

indagava: é necessário ensinar/ aprender música de forma tão tradicional e 

austera? Os conteúdos musicais são verdadeiramente tão difíceis de serem 

apreendidos? Por que a maioria dos alunos desiste de aprender música, ou até 

mesmo de ser um concertista? 

Nos encontros anuais promovidos pela ABEM (Associação Brasileira de 

Educação Musical), coletei dados que apontam a preocupação maior do 

professor de música hoje: ainda é transmitir aos alunos uma grande quantidade 

de informações sobre a música ao invés de aproveitar o tempo para 

experimentar, criar, debater, fazer música. Sugerem também que ainda não 

abandonamos as características de um ensino enciclopedístico, pautado no 

acúmulo de informações, na reprodução mecânica, na inércia do corpo.

Essa pesquisa buscou refletir sobre as relações existentes entre a teoria 

e a prática pedagógica que guiam e sustentam os saberes dos professores, em 

especial, os professores de Música, trazendo para discussão o Ser e 

defendendo que os sentimentos e as emoções estão presentes no processo da 

aprendizagem. Para tanto, traz como aportes teóricos principais Hugo 
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Assmann, com a questão da corporeidade como paradigma educacional e 

Humberto Maturana com uma abordagem sobre a educação na perspectiva da 

biologia do conhecimento, fundamentada na biologia do amor. Ambos os 

autores, nos remetem a uma compreensão de que nosso corpo não nos limita; 

ele nos possibilita. Nossa corporeidade nos constitui. 

 Assmann (2003) enfatiza que a experiência da aprendizagem implica, 

além da instrução informativa, a reinvenção e construção personalizada do 

conhecimento. E nisso, a sensação de prazer não poderia ser um aspecto 

secundário porque a aprendizagem é, segundo esse autor, um processo 

corporal. “A questão da qualidade cognitiva e social da educação deve ser 

encarada, primordialmente, desde o seu pivô pedagógico, ou seja, a partir das 

experiências do prazer de estar conhecendo” (ASSMANN, 2003, p. 30). 

 Maturana (1999) sistematiza com seus estudos, que a educação é um 

processo de transformação na convivência, em que o aluno se transforma junto 

com os professores e com os demais companheiros com os quais convive. “O 

amor é a emoção que constitui as ações de aceitar o outro como um legítimo 

outro na convivência. Portanto, amar é abrir um espaço de interações 

recorrentes com o outro, no qual sua presença é legítima, sem exigências” 

(MATURANA, 1999, p. 67). 

O propósito maior desta Tese foi trazer para discussão os princípios 

metodológicos para o ensino da música considerando a Corporeidade como 

paradigma educacional. Centrada nesse aspecto, ressalta a importância do 

professor de música em viabilizar a aprendizagem musical através do diálogo 

com novos saberes para atingir seu objetivo pedagógico. Somos, como afirma 

Assmann (2000) seres aprendentes, o que não significa apenas manter-se em 

estado aprendente diante de novas formas de atividade humana, mas, 

igualmente, “continuar criativo e aprendente no que se refere aos 

relacionamentos interpessoais e a convivialidade humana, tanto no plano 

interpessoal imediato quanto em perspectiva ampla e planetária” (ASSMANN, 

2000, p. 210). 

Nesta perspectiva, o fazer pedagógico para o ensino da música está 

pautado nas subcategorias estruturantes geradas a partir da vivência de cinco 

saberes que fundamentam o estudo desenvolvido na Linha de Pesquisa 

Corporeidade e Educação: saber criar, saber brincar, saber sentir, saber 
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pensar e saber humanizar-se, viabilizando, dessa forma, um novo processo de 

formação humana.

Entendemos que a Corporeidade está implicada com tudo que envolve o 

ser humano: o corpo, as emoções, a sensibilidade, os sentimentos, ou seja, o 

campo energético de cada pessoa. Segundo Alves (2006), a presença do 

homem no mundo se dá através do corpo. É a partir de sua existência corpórea 

que o ser humano percebe e é percebido, que age e interage com a realidade 

existencial. Quando entendemos essa condição de corpo no mundo podemos 

perceber que somos sujeitos encarnados e, portanto, incorporamos aquilo que 

vivemos. O ato de educar considerado aqui, refere-se dessa feita, ao espaço 

da convivência, nas relações estabelecidas entre seres humanos. 

   Os estudos na contemporaneidade trazem, entre outras coisas, o 

aumento de conhecimento acerca dos aspectos físicos, cognitivos e afetivos do 

homem.  A pedagogia musical tem suas propostas passíveis de novos 

questionamentos, a exemplo, entre outros, de educadores musicais como 

Schafer (1991), Koellreutter (1998), Swanwick (1988), Souza (2000), que 

investigam possibilidades que o cotidiano apresenta para a aula de música, 

considerando as questões estéticas, sociais e pedagógicas atuais. Podemos 

articular as propostas desses educadores musicais com o relatório apresentado 

para a UNESCO sobre Educação para o século XXI, coordenada por Delors 

(2003), a qual verificamos que a Comissão aponta quatro pilares do 

conhecimento: aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos 

e aprender a ser. Enfatiza que a educação deva aparecer como uma 

experiência global, a ser utilizada ao longo de toda uma vida, no plano 

cognitivo como também no prático, para o indivíduo enquanto pessoa e 

membro da sociedade.  

Isso supõe que ultrapassemos a visão puramente instrumental da 

educação (adquirir conhecimentos e saber-fazer) e passemos a considerá-la 

em toda a sua plenitude: realização da pessoa que, na sua totalidade, aprende 

a ser, desenvolvendo seu autodescobrimento, aumentando sua capacidade de 

autonomia, discernimento e responsabilidade pessoal e social. 

Quando propomos o trabalho com a primeira subcategoria estruturante 

saber criar, estamos envolvendo a matéria, a energia, o corpo. Nesse 

momento, estaremos dialogando, entre outros autores, com Lowen (1990), 
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Koellreutter (1998), e Shaffer (1991). Especialmente na música, com 

Koellreutter (2001), que desenvolveu uma série de jogos, aos quais chamou de 

modelos de improvisação; jogos criativos que propõem a vivência e a 

conscientização de aspectos musicais, estimulando a reflexão e preocupando-

se também em sugerir situações para o exercício de uma nova estética 

musical. Como artista e educador, Koellreutter jamais considerou a educação 

musical apenas um meio para a aquisição de técnicas e procedimentos 

necessários à realização musical. Sua abordagem privilegia e valoriza a 

importância e o porquê da música na vida humana, sobretudo, em propiciar 

uma educação viva, adequada a cada época, a cada contexto. 

Aquele tipo de educação musical não orientando para a 
profissionalização de musicistas, mas aceitando a educação 
musical como meio que tem a função de desenvolver a 
personalidade do jovem como um todo. O humano, meus 
amigos, como objetivo da educação musical 
(KOELLREUTTER, 1998, pp. 39-45). 

O saber brincar, nossa segunda subcategoria estruturante, tem como 

princípio, a pedagogia vivencial. Pensar em uma epistemologia pedagógica 

centrada na emoção, no sentimento de viver a vida, no prazer e na alegria. 

Entre outros autores, dialogamos nesta tese, com Snyders (1993), onde 

defende que a questão do ensino é levar o aluno a conhecer e compreender, 

partindo do que lhe dá prazer. Na pedagogia musical, temos uma grande 

produção de jogos e brinquedos cantados em que o professor dispõe de 

variados recursos para desenvolver seu trabalho de forma a tornar seus alunos 

capazes de lidar com a música de maneira prazerosa, com desenvoltura e 

espontaneidade, além de proporcionar mais alegria na sala de aula.  Ao refletir 

sobre esse assunto, Snyders (1992) ressalta no seu livro, A escola pode 

ensinar as alegrias da música?, que a aula de música constitui uma ocasião 

bastante privilegiada de escutar uns aos outros, de apreciar-se, de aceitar-se. 

Estaremos ampliando essa discussão sobre o prazer e a alegria permeando as 

aulas de música no nosso movimento Allegro: O encontro com a Corporeidade. 

 Quanto à subcategoria estruturante saber sentir, visualizamos como 

princípio, que “[...] o sentimento é constituído por dois elementos: uma 
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atividade corporal e a percepção mental dessa atividade” (LOWEN, 1990, 

p.83). Como bem destaca esse autor, o sentir é uma força unificadora entre a 

mente e o corpo, ligando a mente consciente à atividade corporal.  Na 

educação musical, o saber sentir foi bastante enfatizado por Dalcroze (1921), 

músico e pedagogo criador do método musical Eurritmia, que consiste na 

busca do movimento musical do corpo humano. A essência desse método está 

no pensamento e sentimento intrinsecamente vinculados. Ressalta que ao final 

de uma atividade o aluno deveria dizer não apenas eu sei, mas também, eu

sinto. Esse educador foi um dos primeiros músicos que, no princípio do século 

passado, abordou a necessidade de reformas pedagógicas e sociológicas no 

ensino da música. Abordaremos com maior profundidade sua proposta 

pedagógica no nosso Movimento Allegro com Brio: Compartilhando espaços e 

saberes na formação do educador musical. 

A vivência em sala de aula dos três saberes supracitados nos conduzirá 

à construção de um novo saber pensar, que tem como princípio, partir-se do 

conhecido para um novo pensar. Como visualizamos nos estudos da 

educadora Pellanda (2004) acompanhamos ao longo de décadas de história 

períodos que nos descreveram épocas de grandes contestações, estratégias 

de dominação, e as quais, acompanhamos também, a perda da nossa 

capacidade de ver, de ouvir, de sentir. Daí, o processo de fragmentação das 

dimensões humanas ter repercutido em uma educação divorciada da vida, em 

que as emoções e a imaginação, elementos constituintes de realidade e de 

conhecimento, foram negados como instrumentos cognitivos. Também 

defendemos que o conhecimento é inseparável do processo de viver.  

Da interação de todos os supracitados saberes, decorre o saber 

humanizar-se, que é construído na convivência, em que o aluno se transforma 

junto com o professor e demais participantes com os quais convive no espaço 

educacional. Esse processo está descrito na teoria da autopoiése, de 

Humberto Maturana, que explica a dinâmica constitutiva da organização dos 

seres vivos, onde a cognição é compreendida como o próprio processo da vida. 

É acreditando na premissa de que o encantamento gerado pelo prazer e 

a alegria em aprender deverá permear o processo de construção do 

conhecimento musical, que esta pesquisa apresenta a trajetória de uma 

professora de Música verificando que alternativas didático-pedagógicas 
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possibilitam uma formação musical que integre corpo e mente, possibilitando 

uma aprendizagem musical significativa e natural. 

No decorrer de dois semestres letivos, acompanhei um grupo de 20 

licenciandos do Curso de Educação Artística – Habilitação Artes Cênicas, nas 

disciplinas Oficina Básica de Música (no 1º semestre) e Linguagem Musical I 

(no 2º semestre). Meu objetivo foi levar ao grupo investigado a prática do 

ensino e aprendizagem em música, considerando como categorias de análise, 

a corporeidade, a ludicidade, a emoção e a aprendizagem do aluno.

Nesse sentido, optei em trabalhar com a pesquisa qualitativa por esta 

caracterizar-se pelo enfoque interpretativo. Segundo André (1995), a 

abordagem qualitativa de pesquisa tem suas raízes no final do século XIX 

quando os cientistas sociais começaram a indagar se o método de investigação 

das ciências físicas e naturais, que era fundamentado numa perspectiva 

positivista de conhecimento, deveria continuar servindo como modelo para o 

estudo dos fenômenos humanos e sociais.

A busca por uma metodologia diferenciada para as ciências sociais foi 

fundamentada partindo-se do princípio de que os fenômenos humanos e 

sociais eram complexos, dinâmicos, o que tornava a questão da compreensão 

como um fator de diferenciação entre a ciência social e a ciência física. Ainda 

segundo a autora, essa é uma abordagem de pesquisa que tem suas raízes 

teóricas na fenomenologia, que 

enfatiza os aspectos do comportamento humano e preconiza 
que é preciso penetrar no universo conceitual dos sujeitos para 
poder entender como e que tipo de sentido eles dão aos 
acontecimentos e às interações sociais que ocorrem em sua 
vida diária (ANDRÉ, 1995, p. 18). 

A investigação qualitativa é descritiva. Os dados recolhidos adquirem 

mais a forma de palavras e gráficos e não tanto de números. Segundo Bresler 

(2000), os resultados escritos da investigação incluem citações que ilustram e 

fundamentam a sua apresentação, interessando-se pelos diferentes 

significados que as ações e os acontecimentos têm para os diferentes 

participantes. Faz-se uma tentativa para captar as perspectivas e percepções 
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dos participantes, juntamente com a interpretação do investigador. O todo 

adquire forma à medida que as partes vão sendo examinadas. 

Citando mais uma vez Bresler (2000), nenhuma investigação é 

meramente qualitativa ou quantitativa. Em cada estudo qualitativo, tem lugar a 

enumeração e o reconhecimento de diferenças em quantidade. E em cada 

estudo quantitativo, a descrição de linguagem natural e a interpretação estão 

previstas.

Nesse sentido, 

a investigação em educação, incluindo em educação musical, 
tem sido dominada por esta abordagem universalista, por esta 
grande procura de explicações. O estudo quantitativo ocorre 
de forma a possibilitar o estudo simultâneo de vários casos 
acerca do ensino e da aprendizagem [...] Não é uma situação 
pouco comum para um investigador qualitativo perguntar-se a 
meio do seu estudo: ”De tudo isto, o que será mais importante 
estudar neste caso?” Em educação musical são necessárias 
tanto as generalizações, como a compreensão experimental 
de situações particulares. É necessária uma investigação de 
elevada qualidade, tanto qualitativa como quantitativa 
(BRESLER, 2000, p.10). 

Segundo as pesquisas da referida autora, foi a partir do ano 2000, que a 

investigação qualitativa tornou-se numa metodologia aceita em educação 

musical, permitindo a exploração de novas direções, incluindo os estudos 

etnográficos da música inserida numa comunidade, os estudos 

fenomenológicos dos ouvintes, e os estudos formativos acerca do uso de 

materiais curriculares e inovações tecnológicas em música. 

Nesse sentido, dentre os métodos qualitativos, optei em trabalhar com a 

pesquisa do tipo etnográfica por constituir-se em um método de investigação 

utilizado com comprovada eficácia em identificação, análise e solução de 

múltiplos problemas em educação. Embora seja um esquema de pesquisa 

desenvolvido por antropólogos para estudar a cultura e a sociedade, segundo a 

professora Nolla (1997), a etnografia surgiu com um enfoque pedagógico na 

década de 70, em países como Gran Bretanha, Estados Unidos e Austrália e, 

se generalizou em toda a América Latina com o objetivo de melhorar a 

qualidade da educação. Tem como premissas a observação das ações 
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humanas e sua interpretação, a partir do ponto de vista das pessoas que 

praticam as ações. 

 Com base nesses princípios, utilizei algumas técnicas que são 

associadas à etnografia, ou seja, a observação participante, a análise de 

documentos, (depoimentos, fotos e vídeos) e a entrevista estruturada através 

de dois questionários.  

Segundo André (1995), a observação é chamada de participante porque 

o pesquisador tem sempre um grau de interação com a situação que está 

sendo investigada, que vem a ser contextualizada e explicitada através da 

análise dos documentos adquiridos. E as entrevistas, têm a finalidade de 

aprofundar e esclarecer as questões estudadas. 

Dentre as características da pesquisa do tipo etnográfica, destacamos a 

preocupação que o pesquisador tem com o significado, isto é, com a maneira 

pela qual os envolvidos no processo vêem a si mesmos, as suas experiências 

e o mundo que os cerca. Nesse sentido, procuramos apreender e retratar a 

visão pessoal de cada aluno participante, através dos questionários; o primeiro, 

informativo, aplicado no primeiro dia de aula e o segundo, aplicado ao término 

das atividades, registrando o alcance das aprendizagens adquiridas e o 

impacto causado pela metodologia utilizada durante o processo da 

aprendizagem.

Meu objetivo com os questionários foi comparar o conhecimento prévio 

de cada aluno sobre a música, suas expectativas de aprendizagem e 

dificuldades encontradas durante a vivência das aulas, com a mudança 

ocorrida no cotidiano desse mesmo aluno após o término do semestre letivo. 

As fotos e a edição de um DVD registram e contextualizam as atividades 

vivenciadas.

Considerando as categorias de análise supracitadas, constata-se que a 

aprendizagem musical realizada de forma prazerosa, através do lúdico, do 

viver/ conviver fundamentado na biologia do amor proposto por Humberto 

Maturana traduziu bons resultados na assimilação e construção dos conceitos 

musicais.

Não trazemos para discussão a eficácia ou não dos métodos 

pedagógicos musicais vigentes. As propostas pedagógicas de músicos desde 

Dalcroze (1921) até aos pedagogos mais contemporâneos continuam a 
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produzir métodos e a levantarem questões de indiscutível relevância para o 

ensino e aprendizagem da música. 

O que defendo nessa pesquisa é a reflexão sobre a forma como o (a) 

professor (a) poderá estar trabalhando os diversos métodos pedagógicos 

musicais, construindo com os seus alunos e consigo próprio, opções 

metodológicas de modo a obter com a Sinfonia de Saberes, resultados mais 

eficazes e encantadores para o ensino e aprendizagem musical. E, portanto, 

despertar a alegria e o prazer em ensinar e aprender música! 

Nesse contexto, apresento para o leitor, a estrutura da tese. O primeiro 

movimento constitui-se de dois momentos subdivididos em andamentos 

diversos. No primeiro andamento, Andante saudoso: Construindo e 

reconstruindo caminhos, empreendo uma viagem ao longo da qual vou 

reconstituindo e ressignificando o itinerário percorrido na minha aprendizagem 

musical, através de um olhar retrospectivo e prospectivo, compreendido como 

uma atividade de auto-interpretação crítica em que o presente é articulado com 

o passado e com o futuro.  Segundo Josso (2004), esse trabalho de 

rememoração, que reúne as recordações à escala de uma vida, evidencia as 

experiências de vida que consideramos terem deixado marcas formadoras. 

Tenho como objetivo, portanto, evidenciar nos contextos e situações de vida, o 

meu percurso de aprendizagem e formação como educadora musical. 

No segundo andamento, Allegro com Brio: Compartilhando espaços e 

saberes na formação do educador musical, apreciaremos o percurso do ensino 

da música considerando os referenciais históricos que buscam, desde a 

Antiguidade até os dias atuais, valorizar ou minimizar a importância da música 

e da educação musical, bem como, as transformações advindas do 

pensamento filosófico vigente em cada um desses períodos. Tenho como 

objetivo, compreender o contexto da educação musical que vivenciamos hoje, 

acreditando que 

é o debruçar-se sobre as questões que a cercam, sobre seus 
valores, sentidos, condutas, que levará ao aprofundamento do 
pensamento referente à área, aos alunos, agentes/ pacientes 
da ação educativa, e aos professores e pesquisadores 
responsáveis pela ação e reflexão a respeito da música e de 
seu ensino e aprendizagem (FONTERRADA, 2003, p.12). 
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Considero, portanto, um momento de grande relevância para refletirmos 

sobre as influências que desencadearam o modelo de ensino/ aprendizagem 

musical que vivenciamos na contemporaneidade. 

O segundo movimento dessa Sinfonia também está subdividido em duas 

partes, em andamentos diversos. No primeiro, intitulado de Allegro: O encontro 

com a Corporeidade apresentaremos para o leitor um diálogo profundo com os 

autores que defendem os pressupostos da Corporeidade como essenciais no 

processo pedagógico musical. Momento que se faz propício para refletirmos 

sobre os cinco saberes que fundamentam a pesquisa (saber criar, saber 

brincar, saber sentir, saber pensar e saber humanizar-se), saberes esses, 

ancorados na alegria, na emoção, no prazer de ensinar e aprender. 

Na segunda parte do Movimento II, sob o andamento Allegretto:

Reencantando a educação musical, oportunizaremos ao leitor a descrição da 

metodologia aplicada nas 150 aulas distribuídas ao longo dos dois semestres 

letivos. Nesse momento, dialogaremos com os aportes teóricos, nossos alunos 

e apresentaremos o resultado das investigações sob o enfoque das categorias 

de análise utilizadas.  

Inspirada em Assmann (2003), acredito que o reencantamento da 

educação musical requer a união entre a sensibilidade e eficiência pedagógica, 

ou seja, o professor deverá expor os seus saberes pedagógicos num ambiente 

construído com afeto, gerando o prazer e a alegria dos alunos em aprender. 

Portanto, “o compromisso ético-político do/a educador/a deve manifestar-se 

primordialmente na excelência pedagógica e na colaboração para um clima 

esperançador no próprio contexto escolar” (ASSMANN, 2003, p. 34).

Chegando ao final da Sinfonia, faz-se presente a Coda: Considerações 

Finais, em que construo os últimos acordes, no sentido de apresentar as 

aprendizagens obtidas a partir das questões de estudo e que permitiu concluir 

a veracidade do que aqui investigamos para a Educação Musical. 
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MOVIMENTO I 

MOVIMENTO I 



1.1 Construindo e reconstruindo caminhos
Andante saudoso 

A compreensão das implicações pessoais 
e das marcas construídas na trajetória 
individual, através de relatos escritos sobre 
a aprendizagem pessoal e coletiva da 
profissão com base na vivência escolar, 
revela-se como um fértil exercício de 
formação e de pesquisa na medida em que 
possibilita ao sujeito em formação 
compreender-se como autor e ator do seu 
percurso formativo. 

(Souza, 2004) 

Todos trazemos em nossas memórias lembranças de vivências 

marcantes que vão cotidianamente construindo nossa identidade. Nós fazemos 

a nossa história. Lembrar e narrar nos oportuniza a refletir sobre o vivido, 

estabelecendo correlações, construindo e reconstruindo caminhos. 

Nesse sentido, com o objetivo de ressignificar as experiências de vida 

que considero formadoras da minha identidade como educadora musical, 

discorro sobre as aprendizagens que construí ao longo da minha trajetória 

pessoal e profissional.
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1.1.1 Primeiros passos em direção à música 

Nasci na cidade do Rio de Janeiro, em junho de 1956. Mês de muitos 

fogos, fogueiras e balões. Mês embalado pelo som da sanfona a encantar as 

festas juninas acompanhando as quadrilhas e danças outras, características da 

época.

Parafraseando Alves (1998) os números dizem que já se passou muito 

tempo, mas a memória ignora: é como se tivesse acontecido ontem. A música, 

sempre presente, embalando os momentos mais significantes do meu 

caminhar.

Cresci convivendo com outras crianças, brincando na rua, e até onde 

minha memória alcança, revejo cenas de uma menina feliz, caminhando pelas 

ruas, de mãos dadas com outras crianças, brincando de roda, de passaraio,

cantando e encantando-se. Eram cantigas de roda, da moda, e essa menina 

tinha consciência de que se destacava na voz afinada, no ritmo preciso e no 

prazer em viver a experiência da sua musicalidade.

Muito marcante é a lembrança de brincar de estar no teatro ouvindo 

ópera com meu pai. Amante da música, mas sem nunca ter tido oportunidade 

de estudá-la, meu pai passava grande parte das tardes de domingo ouvindo 

áreas famosas de ópera. Fechava todas as cortinas do quarto para que o 

ambiente escurecesse, colocava o disco na vitrola e viajávamos com as 

imagens que a música ia formando em nossas mentes. Foi dessa maneira 

lúdica, repleta de prazer, curiosidade e alegria, que me foram apresentadas as 

obras dos grandes compositores, a exemplo de Puccini, Bizet, Mozart, entre 

outros.

É sabido que a criança, por meio da brincadeira, relaciona-se com o 

mundo que descobre a cada dia e, é dessa forma, portanto, que interage com a 

música: brincando.  Nesse sentido, 

aprender com curiosidade a aprender – é o despertar do 
prazer de conhecer, de compreender, descobrir, construir e 
reconstruir o conhecimento, ter curiosidade. É habilidade a ser 
desenvolvida sempre, ao longo de toda uma vida, a fim de 
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compreender o mundo, a sociedade, o movimento das idéias 
(ASSMANN, 2005, p. 39). 

É nesse contexto que relembro minhas brincadeiras infantis e ressalto a 

preciosa colaboração do meu pai na formação do meu processo de 

aprendizagem, oportunizando-me o conhecimento da música através da 

ludicidade e da curiosidade que, segundo o referido autor, são traços naturais 

do ser humano.

Ao completar sete anos, meu avô materno presenteou-nos, a mim e à 

minha irmã mais nova, com um acordeom e um piano, ambos de brinquedo. 

Foi tão grande a nossa alegria, que logo em seguida, acompanhando nosso 

interesse constante pela música, presenteou-nos com um piano de verdade. 

Com o instrumento, veio a primeira professora de música. E foi a partir daí que 

começaram nossas aulas formais de piano. O que antes era fluidez e 

movimento converteu-se em armaduras, teorias e marcações controladas pelo 

metrônomo.

É importante ressaltar que, segundo Fernandes (2001), na década de 

1960, o educador musical dividia sua concepção educacional em várias 

tendências; entre elas, vamos nos deter às Tradicional e Escolanovista, por 

terem sido as que convivi no período da minha aprendizagem musical. 

Podemos assim caracterizá-las: 

1. Tendência Tradicional em educação musical: o professor é o detentor 

do conhecimento, o músico; o aluno é o aprendiz do mestre, que deve estudar 

horas a fio de exercícios técnicos e músicas totalmente sem significado para 

ele. Os professores encaminham os conteúdos através de atividades que são 

fixadas pela repetição e têm por finalidade exercitar a vista, a mão, a 

inteligência, a memorização, o gosto e o senso moral, sendo os mesmos 

considerados verdades absolutas. 

2. Tendência Escolanovista em educação musical: a educação infantil é 

valorizada através dos processos ativos. O ensino de música, de mecânico e 

impessoal, converte-se num ativo experienciar em que o aluno, de apenas 

receptor, passa a participante ativo, descobridor.  A ênfase está na expressão,

“como um dado subjetivo e individual em todas as atividades, que passam dos 

aspectos intelectuais para os afetivos” (FERRAZ, 1993, p. 30). 
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Nossa primeira professora de piano, D. Vera, pautava suas aulas sob a 

tendência tradicional, ou seja, no processo de execução musical com fins de 

transmissão da tradição musical erudita ocidental. Nossas aulas eram 

fundamentadas na repetição e imitação de um repertório pronto e indiscutível. 

Segundo Swanwick (apud Fernandes 2001, p. 52), 

a concepção tradicionalista da educação musical resgata um 
professor mais músico do que educador, privilegiando o 
aspecto competitivo e a determinação, oferecendo 
recompensas e oportunidades aos que se sobressaem. Impõe 
métodos e materiais enfatizando somente o “como fazer” e o 
“que fazer”, negligenciando o “por que fazer”. Isso ocorre pela 
imposição de uma verdade absoluta: a transmissão e o cultivo 
da música tradicional (erudita) é a verdadeira função da 
educação musical. 

Ao comentar sobre essa didática, Fernandes (2001) argumenta que essa 

teoria erra, entre outras coisas, por não estabelecer significação quanto ao 

vínculo dos materiais musicais com o aluno. As aulas acontecem sob muita 

prática e técnica instrumental, ensaios exaustivos e apresentações 

mecanizadas. Eu e minha irmã convivemos com essas regras.  

Era também comum, àquela época, as crianças exibirem seus talentos 

artísticos para os mais velhos. Lembro-me da agonia que sentíamos quando 

nossos pais recebiam parentes ou amigos, porque ficávamos na expectativa de 

sermos chamadas para tocarmos piano para os mesmos. Isso nos aborrecia, 

porque não gostávamos de decorar pecinhas para serem exibidas aos adultos, 

além das apresentações públicas periódicas que tínhamos que fazer nas salas 

de concerto, organizadas pela nossa professora. Com o passar dos anos 

minha irmã desistiu de estudar música e eu, continuando, fiquei com o piano só 

para mim.

Em 1969 fui aprovada no concurso para a Escola de Música da UFRJ, 

mais especificamente, para o curso de Teoria e Solfejo; portanto, aos treze 

anos de idade, eu já estudava na primeira grande escola de música do Brasil.  

Embora a Escola de Música já acolhesse a concepção ativista para a as 

aulas de iniciação musical através da implantação da tendência escalanovista, 

as aulas de Teoria Musical continuavam no formato tradicional e austero. 
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Aprendi toda a parte teórica da música, desvinculada das aulas de piano que 

mantinha com professores particulares. Os exercícios eram decorados, bem 

como os solfejos e os ditados rítmicos e melódicos. Não eram permitidas 

perguntas que pudessem embaraçar o professor. Lembro-me que questionei 

certa vez, sobre a tonalidade de um solfejo e a resposta veio de forma muito 

áspera: Não precisa entender; cante e pronto!

Quanto às aulas de piano, continuavam seguindo as orientações 

anteriores: muita técnica e preparação de peças para a participação em 

audições e competições. Conquistei inclusive alguns prêmios em concursos; 

porém, sempre seguindo a orientação da professora, estudando apenas as 

peças que ela determinava adequadas para o meu progresso.

Embora tivesse muita vontade de acrescentar a música popular ao meu 

repertório, criando e improvisando acompanhamentos harmônicos, não tinha a 

coragem de solicitar aos professores esse encaminhamento porque sabia que 

não era permitido, da mesma forma que o violão também não era um 

instrumento que se aprendesse na Escola de Música, por não ser considerado 

erudito.

Com a incorporação das propostas da Escola Nova no ensino de 

música, surge uma nova maneira de ensinar, em que a palavra de ordem era 

criar, experimentar. Segundo Loureiro (2003), ao mesmo tempo que, de um 

lado, especialistas apresentavam posições opostas em relação à educação 

musical, as escolas públicas, escolas de música e conservatórios defendiam, 

cada qual à sua maneira, uma postura tradicional em relação ao ensino de 

música nas escolas. Em outras palavras, enquanto as escolas primárias e 

secundárias procuravam manter a prática do canto orfeônico, os conservatórios 

e as escolas de música, em sua maioria, se mantinham omissos às novas 

propostas que surgiam para a educação musical, continuando a formar, 

tecnicamente, os músicos para as salas de concerto. 

Considerando o exposto, como aluna da Escola de Música e ao mesmo 

tempo cursando o ginásio (o que chamamos hoje por segundo ciclo do ensino 

fundamental) em uma escola pública – Colégio Estadual Visconde de Cairú – 

convivi com duas realidades pedagógicas. Na primeira, vivenciando uma 

pedagogia tradicional, e na segunda, participando das aulas de educação 

musical, ainda obrigatórias, antes da implantação das aulas polivalentes. 
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O nosso professor de música – Raul Pena Firme Júnior – além de 

músico da Orquestra Sinfônica do Estado do RJ e diretor do colégio 

supracitado, era também o regente do coral que se constituía em uma das 

opções artísticas para os estudantes. Esse professor teve uma grande 

influência nos meus estudos musicais e na minha futura carreira profissional. 

Pelas suas mãos, conheci a Associação de Canto Coral do RJ, regida pela 

maestrina Cleof Person de Matos, bem como a minha professora de Canto. 

Durante os quatro anos de ginásio, sob a sua regência, nosso coral participou 

de vários encontros e concursos de corais, em que convivíamos com a música 

folclórica, popular e erudita. Além disso, freqüentávamos o Teatro Municipal e a 

Sala Cecília Meirelles, considerados os mais respeitados centros da música 

erudita no Rio de Janeiro. Está gravada em minha memória, a primeira ópera 

que assisti no Teatro Municipal do RJ – Madame Buterfly – de onde saí em 

lágrimas, profundamente emocionada.

Foi o exemplo de competência profissional e generosidade para com os 

alunos sempre presentes no agir deste professor que me impulsionou a optar 

pela profissão de educadora musical. Como argumenta Freire (1996, p. 103), 

  o clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, 
humildes, generosas, em que a autoridade docente e as 
liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o 
caráter formador do espaço pedagógico. 

Em paradoxo, como resultado da pedagogia tradicional vivenciada ao 

longo das aulas de piano e teoria e solfejo, foi sendo criada uma barreira 

instransponível que me levou a não dar continuidade aos estudos do 

instrumento.

Trago na memória, inscrito no meu corpo, além das noites mal dormidas 

e permeadas de pesadelos constantes às vésperas de cada aula, o episódio 

que considero decisivo para a tomada dessa atitude. Aconteceu em uma das 

audições públicas das quais participava, no Salão da Mesbla2, local reservado 

2 Mesbla: um complexo de lojas de departamentos situada no centro da cidade do Rio de 
Janeiro, que mantinha no segundo andar, um pequeno salão para audições musicais.
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a pequenos recitais. No meu repertório, constava uma sonata de Haydn, que 

muito me preocupava por sua dificuldade; foram dias e horas intermináveis de 

ensaio acrescidos de pesadelos e mal estar até a chegada do dia desse 

concerto. Prorroguei demais essa apresentação, tentei não tocá-la, mas foi 

uma imposição da minha professora: fazia parte do repertório que seria 

apresentado.

Quando me vi sob os olhares da platéia, o medo paralisou-me e em 

meio a muita tensão, não consegui tocar corretamente. Para não parar diante 

do público, improvisei, criando vários compassos e dando um outro final à 

sonata. Maior do que a sensação de ter errado, foi o peso da repreensão que 

chegava por trás das cortinas! Em seguida, toquei músicas brasileiras, e fui 

muito aplaudida, mas eu sabia que tinha causado um grande desgosto à minha 

professora. Nessa ocasião, desisti de ser uma concertista. Abandonei os 

estudos do piano. Como argumenta Freire (2000, p. 138), “sem bater 

fisicamente no educando o professor pode golpeá-lo, impor-lhe desgostos e 

prejudicá-lo no processo da sua aprendizagem”. 

Nesse sentido, acho muito oportuno dialogarmos com Snyders quando 

argumenta que: 

para crescer harmoniosamente, a criança precisa munir-se de 
alegria no presente. É verdade que, em cada etapa da vida do 
jovem, as limitações, as frustrações, os momentos de não-
alegria têm um papel a desempenhar, dissuadindo-o de parar, 
de se “fixar” no estágio em que se encontra. Mas se o que 
predomina é a insatisfação do presente, o indivíduo arrisca-se 
a buscar no futuro uma espécie de refúgio e é de se temer que 
ele não tenha a força suficiente para construir esse futuro, 
para construir-se nesse futuro. Se ele não ama seu presente, 
se não tem confiança em si mesmo no presente, seu desejo 
de crescer ameaça transformar-se em fuga para o futuro. Bem 
mais do que as decepções, a alegria presente é que lhe dará 
forças para se desvencilhar das satisfações primitivas, para ir 
mais longe. É essencialmente através da alegria já conseguida 
que ele vai pressentir que a etapa seguinte pode lhe 
proporcionar muito mais alegria. (SNYDERS, 1993, p. 30)

Com muita propriedade, Snyders quer dizer que mesmo que a escola 

não satisfaça completamente o aluno, esse não pode ser o motivo para que ele 
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a abandone. Vai mais à frente ainda, quando diz: “Como fazer com que os 

alunos sintam que podem e devem reivindicar a alegria escolar no presente?” E 

responde: “Com professores que ousem dizer a seus alunos que o trabalho na 

escola é o contrário do tédio: nós vamos viver juntos uma bela aventura”. 

(SNYDERS, 1993, p. 33) 

Foi percorrendo por esses caminhos, entrelaçando vida e conhecimento, 

que decidi ser uma professora de música e, a partir de 1974, entrava mais uma 

vez na Escola de Música da UFRJ, agora como aluna do curso de Licenciatura. 

Fiz parte da última turma antes da Reforma que adveio com a Lei 5692/71, que 

implantava a Educação Artística no currículo escolar de 1º e 2º graus e que, 

por conseguinte, levaria as Universidades a reformularem suas licenciaturas.

O curso era composto de dois momentos, configurando o conhecido 

3+1, isto é, o primeiro momento, com duração de três anos, com a mesma 

formação do bacharel e o segundo, com um ano a mais de estudos de matérias 

pedagógicas e a prática de ensino (onde ocorriam os estágios), para a 

formação do licenciando. A concepção de currículo era conservador e alinhava 

a uma racionalidade fragmentadora em que prevalecia uma visão linear 

bastante anacrônica para o nosso contexto atual.

Inserida nesse contexto, pude apropriar-me das questões pedagógicas 

musicais apenas no último ano do curso. O estágio curricular foi realizado na 

própria universidade com as crianças da Iniciação Musical e com os 

adolescentes de um colégio público, conveniado com a mesma, em que o 

professor de educação musical se via desorientado com a tendência “pró-

criatividade” que permeava o ensino de música.  Segundo Fuks (1991, p. 146), 

a música dessa época 

tratava-se de um complexo sonoro no qual se encontravam 
embaralhadas a chamada música erudita, a popular com suas 
divisões, a educação musical (orfeônica e de iniciação musical) 
e aquela que era ensinada na escola normal pública, ou seja, a 
pró-criatividade. 
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A tendência Pró-criatividade da educação musical foi assim denominada 

pela autora, no sentido de identificar a deturpação dos métodos da arte-

educação que, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1971, 

foi oficializada e, através da educação artística, instalou-se nas escolas. A 

autora argumenta que nos anos de 1970 deu-se início à desinstalação do canto 

orfeônico nas escolas, ao afirmar que, 

Os professores da escola pública se entregariam com maior 
segurança a um fazer polivalente, no qual a utilização, algumas 
vezes inadequada, de recursos plásticos e cênicos passaria a 
predominar nas aulas de música e a calar ainda mais os sons 
musicais da escola (FUKS, 1991, p. 152). 

 Nesse sentido, a correlação histórica e a contextualização do processo 

educativo em Arte nas décadas de 1960/1970, nos fazem compreender os 

rumos pedagógicos com os quais os professores conviviam na escola. 

Segundo Ferraz (1993), a partir das décadas supracitadas, a pedagogia 

tecnicista faz-se presente nas escolas brasileiras, em que o elemento principal 

é o sistema técnico de organização da aula e do curso. Assim, 

nas aulas de Arte, os professores enfatizam um “saber 
“construir” reduzido aos seus aspectos técnicos e ao uso de 
materiais diversificados (sucatas, por exemplo), e um “saber 
exprimir-se” espontaneístico, na maioria dos casos 
caracterizando poucos compromissos com o conhecimento de 
linguagens artísticas. Devido à ausência de bases teóricas mais 
fundamentadas, muitos valorizam propostas e atividades dos 
livros didáticos que, nos anos 70/80, estão em pleno auge 
mercadológico, apesar de sua discutível qualidade enquanto 
recurso para o aprimoramento dos conceitos de arte (FERRAZ, 
1993, p. 32). 

Foi nesse contexto pedagógico que em 1977, concluí o curso superior 

de Licenciatura em Música e, logo em seguida, casei-me e fui morar em São 

João del Rei, cidade mineira, com uma tradição musical reconhecida e 

respeitada através do Conservatório Estadual de Música Padre José Maria 

Xavier e das duas corporações musicais:  _ a Orquestra Lira Sanjoanense e a 
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Orquestra Ribeiro Bastos _ ambas sucessoras de grupos musicais criados, 

certamente, em meados do século XVIII.  

Cabe aqui observar que os conservatórios musicais, apesar de toda a 

mudança que ocorria na arte educação brasileira em função da Lei 5692/71, 

ainda mantinham sua autonomia quanto ao caráter técnico-profissionalizante 

para o ensino dos conteúdos da área de música, privilegiando dessa forma, o 

ensino tradicional. Segundo Penna (1995, p. 14), a função social básica dos 

conservatórios estava em 

formar tecnicamente, pelo e para o padrão da música erudita, 
os profissionais para um entretenimento de elite – em outras 
palavras, os músicos para as salas de concerto. Ou, ainda, 
cumprem a função de enriquecer, através da prática musical, a 
formação pessoal daqueles que têm, socialmente, a 
possibilidade de acesso a essa forma artística. 

Nesse contexto, ministrei durante cinco anos as disciplinas de 

Percepção Musical e Canto, ensinando da mesma maneira como tinha 

aprendido, isto é, através de solfejos e exercícios preparados de acordo com 

os conteúdos programados pela supervisão pedagógica do estabelecimento de 

ensino, que instituía o que deveria ser ensinado em cada período.  

Na década de 1980, apesar da prática polivalente se constituir como 

modelo em várias escolas, na cidade do Rio de Janeiro, em algumas escolas, 

ainda encontrava-se presente o professor licenciado em música, atuando no 

primeiro e segundo segmento do ensino fundamental e também no ensino 

médio.

Dessa forma, minha experiência de trabalho como docente em turmas 

do ensino infantil e 1º grau (hoje, ensino fundamental) da rede pública e 

particular, entre 1984 e 1993, deu-se sempre como professora específica de 

música.

Ao iniciar o trabalho docente percebi o quanto a universidade estava 

distante da realidade das escolas. Como ensinar os códigos musicais, de forma 

tradicional para turmas de 40 adolescentes? Como colocar em prática os 

métodos de musicalização trazidos pela tendência escolanovista para turmas 
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com 40 crianças?  Foram momentos de muita dificuldade, e pude perceber o 

quanto o professor das áreas artísticas era desrespeitado por parte dos alunos, 

que viam suas aulas como momentos para relaxar, para estudar as matérias 

que teriam provas nos horários seguintes, ou mesmo, para o espaço indicado 

para bagunçar. Foram momentos muito difíceis, mas foram também de grandes 

desafios e que me impulsionaram a pensar em outras formas de ensinar.

Nesse sentido, busquei estudar e refletir sobre o que motivava meus 

alunos a demonstrarem algum interesse pelo que eu propunha. Em quais 

momentos se mobilizavam para me ouvir, se permitiam a participar com 

interesse. Considerando também, as minhas experiências de aprendizagem, 

procurei desenvolver os conteúdos programados, mudando as estratégias 

convencionais.

Iniciei por diminuir a distância entre o meu saber e o deles. Abrindo-me 

ao diálogo, expunha o conteúdo a ser aprendido na aula seguinte e sugeria que 

pesquisassem e trouxessem subsídios do cotidiano de cada um para 

complementarem as aulas. Dessa forma, os exemplos a serem demonstrados 

vinham através da colaboração deles que, em grupos, se mobilizavam para 

participar.

 Percebi que à medida que o entusiasmo com os resultados obtidos ia 

me envolvendo, os alunos pareciam contagiados e produziam trabalhos muito 

lindos como resposta. Não tive mais problemas com disciplina e as aulas de 

música eram aguardadas ansiosamente por eles e por mim. Junto com eles, fui 

vencendo minha insegurança e adquirindo prazer em uma constante busca de 

aprendizado. Em síntese,

o mais importante é que o professor, consciente de seus 
objetivos e dos fundamentos de sua prática – onde a música 
deve ser encarada como uma produção e um meio educativo 
para a formação mais ampla do indivíduo –, assuma os riscos 
– a dificuldade e a insegurança – de construir o seu caminho 
do dia-a-dia, em constante reavaliação (PENNA, 1990, p. 80). 
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Como conseqüência dessa metodologia de trabalho, foi realizado o 

primeiro festival folclórico do colégio, envolvendo não apenas os alunos, mas 

seus familiares, amigos da comunidade onde moravam e os professores das 

demais disciplinas. Durante três dias, o auditório da escola foi palco de danças, 

contação de lendas, barracas representativas de cada região do Brasil, 

comidas típicas, exposição de vestuários e preparação de chás.  Os alunos das 

6ª séries compuseram, ainda, uma música intitulada Você sabe o que é 

folclore? A composição descrevia tudo que eles tinham pesquisado e que 

estava sendo exposto no festival.

Esses foram momentos decisivos para a construção da minha identidade 

como educadora musical. Momentos em que revi atitudes, pensamentos, meus 

saberes, tudo convergindo para o meu saber-fazer.

Na perspectiva do saber-fazer, Tardiff (2002) argumenta que os diversos 

saberes dos professores provêm de lugares sociais anteriores à carreira 

propriamente dita ou situados fora do trabalho cotidiano. Alguns provêm da 

família do professor, da escola que o formou e de sua cultura pessoal. 

Nesse sentido, o saber profissional está, de um certo modo, na 
confluência entre várias fontes de saberes provenientes da 
história de vida individual, da sociedade, da instituição escolar, 
dos outros atores educativos, dos lugares de formação, etc. Ora, 
quando estes saberes são mobilizados nas interações diárias em 
sala de aula, é impossível identificar imediatamente suas origens: 
os gestos são fluidos e os pensamentos, pouco importam as 
fontes, convergem para a realização da intenção educativa do 
momento (TARDIFF, 2002, p. 64). 

O autor defende que os saberes adquiridos durante a história de vida de 

uma pessoa têm um peso importante na compreensão do saber-fazer e do 

saber-ser que serão mobilizados quando no exercício da docência. Dessa 

forma, pude chegar à conclusão de que a memorização de experiências 

educativas marcantes sejam tanto as positivas, quanto as negativas, 

contribuem no momento da construção da identidade de professor. 

Os diversos saberes adquiridos ao longo de mais de uma década como 

professora de música da rede pública e particular de ensino, deram-me 
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subsídios para ser aprovada, em 1994, para o Departamento de Artes da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, como professora responsável 

pela disciplina Didática Musical. Mais um divisor de águas no meu caminhar; 

momento de mais uma significativa travessia. Incorporava o compromisso de 

contribuir na formação de novos professores de música.

Trazia junto aos meus saberes, o ideal em contribuir para a formação de 

profissionais comprometidos com uma educação musical fundamentada não 

apenas na aprendizagem do conhecimento específico, mas também em como 

utilizá-los de forma significativa e integradora. Segundo Josso (2004), o 

conceito de experiência formadora implica uma articulação conscientemente 

elaborada entre atividade, sensibilidade, afetividade e ideação.

Paralelo a tal aspecto, percebi que o Departamento de Artes, coerente 

com a Lei nº. 5692/71, mantinha através da licenciatura em Educação Artística, 

o objetivo da formação de professores em diversas linguagens. Nesse 

contexto, assumi o compromisso não apenas de contribuir na formação de 

professores de música, mas sim, na formação de professores de Educação 

Artística com habilitação em Artes Cênicas, Artes Plásticas, Desenho e Música.  

As disciplinas Oficina de Música e Linguagem Musical I eram comuns às 04 

habilitações. Portanto, todos os alunos do Curso, obrigatoriamente, teriam 

aulas de música comigo.

Percebi também, de imediato, que seria impossível em apenas 02 

semestres, possibilitar aos meus alunos o conhecimento necessário para 

ensinarem música nas escolas. Optei então, pela musicalização dos mesmos, 

para que, sensibilizados com a percepção rítmica e auditiva, pudessem fazer 

uso dos recursos apreendidos em qualquer habilitação da educação artística. 

Nessa perspectiva, Penna (1990, p. 22) considera que 

musicalizar é desenvolver os instrumentos de percepção 
necessários para que o indivíduo possa ser sensível à música, 
apreende-la, recebendo o material sonoro/ musical como 
significativo – pois nada é significativo no vazio, mas apenas 
quando relacionado e articulado no quadro das experiências 
acumuladas, quando compatível com os esquemas de 
percepção desenvolvidos. 
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Para tanto, trouxe para a sala de aula, a proposta pedagógica do músico 

e educador Jaques Dalcroze (1921), trabalhando a percepção rítmica e 

melódica através dos movimentos corporais. Para Dalcroze, todo fenômeno 

musical (rítmico, melódico, harmônico e de caráter formal) pode ser apreendido 

e representado através do corpo.

Apesar do ambiente descontraído e 

prazeroso que está demonstrado na 

foto selecionada, alguns alunos não 

se sentiam à vontade em participar 

dos exercícios propostos, preferindo 

muitas vezes, observar, fazer 

anotações, demonstrando vergonha 

em interagir com os demais colegas.

Foto 1: Primeira turma de FECA II, 1994. 
(Oficina de Música) 

Como educadora, senti-me incomodada com esse percentual de alunos 

fora de contexto e saí em busca de alternativas para os mesmos. 

Com esse propósito, em 1995, iniciei como aluna, um curso de 

Especialização em Consciência Corporal, coordenada pelo professor Dr. Edson 

César Ferreira Claro.  Mais uma importante e decisiva travessia. Foram 

momentos de belas aprendizagens que me trouxeram novos significados de 

vida.

Compreendi que o corpo dos meus alunos e o meu próprio, inserido em 

todo o contexto do processo de musicalização que era desenvolvido em sala 

de aula, transmitia significados. Necessário se fazia, portanto, que eu, como 

propositora e educadora, no desenvolvimento deste processo, percebesse as 

limitações naturais do corpo de cada um deles, bem como dos centros 

nervosos irradiadores de energia, associados as suas emoções.

 Segundo Reich (1975 apud Bertherat, 1995), qualquer distúrbio da 

capacidade de sentir plenamente o próprio corpo corrói a confiança de si, bem 

como a unidade do sentimento corporal, recorrendo-se para compensar essa 
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incapacidade, à imitação. Esclarece-nos ainda, que quando recorremos à 

imitação de movimentos, não há consciência corporal e sim adestramento do 

corpo.

Assim sendo, “qualquer exercício executado automaticamente é apenas 

um novo hábito sem nenhum efeito psicológico. Isto é, ele não tem 

possibilidade de modificar estruturas conscientes, posições, atitudes, modo de 

ser e de estar.” (REICH, 1975 apud BERTHERAT, 1995).  

Nesse sentido, Gaiarsa (1984) acrescenta que no processo de 

adestramento do corpo desperdiçamos muita energia bloqueando o fluxo 

normal que circula pelo mesmo, levando à criação das chamadas couraças 

musculares que se referem ao padrão geral das tensões musculares crônicas 

do corpo, o que impede que os movimentos sejam vivenciados com 

naturalidade e prazer, como podemos visualizar na figura abaixo. 

A couraça é a forma concreta da nossa paralisia 

funcional. Vista de certo ângulo, a couraça é uma 

soma de pedaços de parede aplicados ao corpo que o 

impedem de mover-se em certas direções; ou o 

impedem de fazer certas categorias de movimentos; 

ela é a expressão concreta de todos os não pode e de 

todos os não deve que ouvimos desde que nascemos 

(GAIARSA, 1984, p. 72). 

      Foto 2: Couraças, de Ângelo Gaiarsa, 1984. 

Nessa perspectiva, também nos apropriamos das contribuições de 

Fregtman (1989), quando afirma em seus estudos que o corpo humano é um 

organismo que possui um sistema de circulação ou fluxo energético 

comparável ao sistema circulatório sangüíneo. Os conflitos não resolvidos 

pressionam e impedem a livre circulação em certas zonas corporais, e o 

indivíduo pode ficar paralisado, não conseguindo criar, representar, participar, 
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vivenciar. Daí a importância de ter atenção ao que expressa o corpo de cada 

participante no processo ensino-aprendizagem, no contexto da sala de aula.  

Imbuída desses conhecimentos, incorporei às minhas aulas de 

musicalização os pressupostos da estratégia prática do Método Dança-

Educação Física3, de Claro (1995), que traz exercícios básicos de técnica 

corporal voltados para a profilaxia e manutenção do corpo, que o autor 

designou de “Profilaxia do Movimento Diagnóstico Anatômico” (CLARO, 1995, 

p.230). Foi notadamente visível o aumento do rendimento e a disponibilidade 

corporal dos alunos que vivenciaram essa prática nas aulas de música.  

Motivada com os resultados obtidos, em 1998, retornei à terra natal, a 

cidade do Rio de Janeiro, agora para fazer um Mestrado em Educação Musical; 

pesquisei e desenvolvi a Dissertação sobre A consciência corporal no processo 

da educação musical, na qual foram apontadas opções com base no material 

pesquisado, para o educador musical ampliar o desenvolvimento das suas 

reflexões e atitudes.

Ao retornar à cidade do Natal em 2000, por ocasião da conclusão do 

Mestrado, reencontrei o Departamento de Artes sob o impacto das novas 

diretrizes instituídas pela então Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Brasileira, lei nº. 9.394/96, que extinguia o termo Educação Artística, adotando 

a expressão Ensino de Arte, que passava a integrar quatro linguagens 

artísticas: música, artes visuais, teatro e dança.

Nessa perspectiva, ao assumir a coordenação do Curso de Educação 

Artística, iniciei junto ao Colegiado do mesmo, a reforma curricular que traria ao 

Departamento de Artes nos anos subseqüentes, as quatro licenciaturas 

específicas conforme o discurso contido na referida LDB. 

Concomitante a esse processo, continuei no exercício do compromisso 

docente, aprofundando os estudos sobre o corpo e a aprendizagem musical. 

Nesse sentido, sempre sob a orientação amiga e carinhosa do professor Edson 

César Ferreira Claro, tive acesso aos estudos e pesquisas de Hugo Assmann e 

Humberto Maturana, educadores que se constituíram, entre outros, nos aportes 

3 Método Dança-Educação Física: método concebido pelo Prof. Dr. Edson César Ferreira 
Claro, em que fundamenta, descreve e analisa uma pesquisa sobre consciência corporal e 
profissional. É voltado predominantemente para os aspectos da educação, reeducação, 
manutenção e profilaxia do corpo. 
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teóricos da presente tese que aqui estou defendendo _ Corporeidade e 

Educação: sinfonia de saberes na educação musical. 

Ao trazer de volta o já vivido, tomo consciência do caminho que percorri 

e do muito mais que tenho a percorrer.  Minhas travessias foram impulsionadas 

pelo desejo de conhecer e aprender, de vencer os desafios da aprendizagem 

musical e profissional, encontrando possibilidades para construir a minha 

identidade de educadora musical. 

Este andamento Andante Saudoso, início do primeiro movimento desta 

Sinfonia de Saberes, constituiu-se como preliminar para convidar o leitor a 

apreciar, agora em andamento Allegro com Brio, o papel que a música assumiu 

em diferentes momentos históricos, criando específicos espaços e saberes no 

percurso do ensino e da aprendizagem musicais. 
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1.2 Compartilhando espaços e saberes na formação do
educador musical 

Allegro com Brio

Murray Schafer (2001) resgata dois mitos gregos que explicam a origem 

da música. O primeiro nos conta que a arte de tocar aulos (instrumento 

antecessor do moderno oboé) foi inventada por Palas - Atena quando, após a 

decapitação de Medusa pelo herói Teseu, suas irmãs, as Górgonas, ficaram 

tão profundamente perturbadas que lançaram ao ar os mais perturbadores 

soluços, quando então, Palas, comovida com o choro das irmãs, criou um 

nomos4 capaz de transmitir a profunda dor que sentiam. 

O segundo, é mencionado num hino homérico em louvor a Hermes. 

Relata que, um dia, Hermes, andando pela praia, encontrou um casco de 

tartaruga. Percebeu que, se fosse utilizada como caixa de ressonância, poderia 

produzir som. Então, fixou sobre ela tripas de carneiro tencionadas, que 

soavam ao serem tangidas. Estava criada a lira.

Diante desses dois mitos, vemos que a música surge no primeiro, 

através da expressão de emoções; no segundo, é resultante da observação e 

descoberta das propriedades físicas do som.  Esses são fundamentos, que vão 

acompanhar as teorias de utilização da música ao longo das civilizações.   

 Nesse sentido, em Andamento Allegro com Brio, me proponho a

perfazer o percurso da nossa história, apreciando as transformações surgidas 

no ensino da música a partir do pensamento vigente em diferentes épocas 

sobre o homem e a educação, com o objetivo de compreendermos como os 

modos de conceber a ciência dão suporte à prática e à educação musical.

4 Nonos, na Grécia antiga, eram melodias às quais se atribuía influência mágica. 
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1.2.1 A EDUCAÇÃO MUSICAL DA ANTIGUIDADE AO SÉCULO XX 

O homem é uno, mas a discussão sobre a participação do corpo e/ ou 

da mente nas diferentes concepções do mundo remonta aos tempos gregos e 

perpassa por toda a história. A música, vivenciada pelo corpo, foi 

compartilhada em muitas civilizações por pessoas de diversas idades e classes 

sociais, assumindo variadas funções conforme cada período da história da 

humanidade, ora desempenhando importante papel nos rituais e cultos 

religiosos, ora assumindo a função de formar o caráter dos aprendizes servindo 

aos propósitos militares de nações. Desde as mais antigas civilizações -- Egito, 

Mesopotâmia, Pérsia -- a música era estritamente voltada à aquisição do 

movimento, coordenando voz, palmas, danças e calcar de pés ao chão, com o 

objetivo de criar uma ambiência sonora para o povo da época saudar as suas 

divindades.  

Pesquisas realizadas por historiadores como Lang (1941) indicam que 

foram os gregos, os primeiros a pensarem em novas dimensões para a música. 

Conforme suas crenças, buscavam viver em equilíbrio com a mente e com o 

corpo, o que é demonstrado na forma como concebiam a educação do seu 

povo. A educação da época compreendia um duplo aspecto: a ginástica para o 

corpo e a música para a alma. É importante observarmos o fato de que Platão 

já insistia que a educação devia concentrar-se em duas atividades: a ginástica 

e a música. Platão (427 a 347 a.C.) foi o principal discípulo de Sócrates e 

formou com Aristóteles as bases do pensamento ocidental. A educação deveria 

testar as aptidões dos alunos de modo que apenas os mais inclinados ao 

conhecimento recebessem a formação para se tornarem governantes. Quanto 

à música, nesse contexto, acreditava-se que influía no humor e no espírito dos 

cidadãos e, por isso, ela foi objeto de preocupação dos governantes, ficando a 

cargo dos legisladores a organização e a maneira pela qual seria apresentada 

ao povo. A prática da música só era permitida aos cidadãos livres, estando 

vedada aos escravos. Acreditava-se que ela colaborava na formação e no 

caráter dos cidadãos. “As canções não podiam ofender o espírito da 

comunidade, mas deviam exaltar a terra natal. Os cantos conferiam aos jovens 

um senso de ordem, dignidade, obediência às leis, além da capacidade de 
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tomar decisões” (FONTERRADA, 2005, p.18). A intenção era desenvolver a 

mente, o corpo e a alma. A mente, através da retórica; o corpo através da 

ginástica e a alma, através das artes.

Na filosofia grega, a música ocupa uma posição de liderança em relação 

às outras artes porque se acredita que seja possível estabelecer estreitas 

analogias entre os movimentos da alma e as progressões musicais. Dessa 

forma, o propósito da música “não seria apenas diversão, mas a educação 

harmoniosa, a perfeição da alma e o aquietamento das paixões” (LANG, 1941, 

p. 13). 

Já na Idade Média, encontramos a música desempenhando importante 

função nos cultos cristãos. Tinha a função de criar o ambiente sonoro, 

deixando - o propício para o culto religioso. Segundo Beyer (1999), instalaram-

se nesse período, duas práticas: o saber musical que fala de números e o 

saber musical do produzir o som, que estão associadas a dois ideais de 

profissionais: o musicus e o cantor. Quanto ao musicus, este era o profissional 

que mantinha a busca das relações matemáticas na música, enfocando-a 

segundo uma visão mais teórica. Quanto ao cantor, este era o que trabalhava a 

prática musical, seguindo as necessidades de serviço nos cultos cristãos. Aí 

verificamos que o musicus dava prioridade ao funcionamento da mente, e o 

cantor, à atividade corporal. Há uma clara separação entre o corpo e a mente.

Nessa época, a música passa a ser considerada parte do quadrivium, a 

mais alta divisão das sete artes liberais, compartilhando seu espaço com a 

aritmética, a astronomia e a geometria. É importante constatarmos que essa 

organização revela a influência das escolas gregas de pensamento; a 

aceitação da música como parte de uma estrutura cognitiva de base numérica 

e não-verbal faz que sua função se amplie além de sua missão de servir à 

moral e aos bons propósitos. Esse estudo refere-se ao aspecto teórico da 

música, e não à sua prática. As pesquisas indicam que a palavra arte não 

significava domínio técnico, mas exame filosófico e compreensão dos vários 

domínios do conhecimento. 

Santo Agostinho (século IV) escreveu um tratado em que demonstra seu 

grande interesse na relação entre música e poesia, que, de acordo com o 

preceito clássico, seriam inseparáveis. Além da música como ciência, 

defendida pelos teóricos da época, e da prática musical influenciada pela 
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concepção grega de música como fator de educação e da moral, há aquela em 

que a vê como incorporação e expressão da devoção cristã. Santo Agostinho 

vê a música como intermediária entre Deus e os homens, e é diante dessa 

acepção que, para ele, a emoção é reconhecida na música, o que conflita com 

sua própria posição de valorização da música como ciência (razão). 

 Diante desse quadro, o cantochão era transmitido como disseminador 

da fé cristã, ficando o aprendizado musical da época, totalmente confiado à 

Igreja.  Foram criadas as scholae cantori, que se expandiram com o papa 

Gregório desde o final do século VI. Com o propósito de louvar a Deus através 

da música, as igrejas arregimentavam crianças dotadas de boa voz para suprir 

as necessidades de seus coros. O conteúdo musical que era ministrado a 

essas crianças variava de igreja para igreja, de época para época, mas sabe-

se que eram constantes as aulas de canto, contraponto e improvisação. 

É importante destacar que o objetivo das scholae estava centrado na 

boa produção musical destinada a atender às necessidades litúrgicas das 

igrejas, conventos ou paróquias, não existindo nenhuma preocupação com o 

desenvolvimento musical da criança, com sua educação, seu bem-estar. A 

longa infância resulta da indiferença da sociedade pelos processos biológicos. 

A idéia de infância está ligada à de dependência; só se sai da infância ao sair 

dessa condição. A criança pequena é vista como fonte de diversão e 

entretenimento para os pais e habitantes do local. Não havia preocupação 

quanto à educação infantil, até porque não se sabia por quanto tempo a criança 

ia estar na família. As que conseguem superar o primeiro tempo de vida, tão 

logo cresçam um pouco, passam a participar da vida em condições 

semelhantes às dos servos. É aí que se dá seu aprendizado: observando e 

cumprindo ordens dos mais velhos enquanto aprendem ofícios e habilidades. 

 Esse conceito de infância, apresentado por Áries (1981) em seu estudo 

a respeito da criança e da família, explica o funcionamento das scholae cantori 

medievais; nesse caso, a criança musicalmente talentosa era levada às 

instituições religiosas para aprender o ofício de músico. O afastamento da 

família era normal e, em alguns casos, os meninos cantores contribuíam para o 

sustento do grupo familiar, pois os pais ganhavam algo em troca da cessão dos 

filhos à Igreja. Na instituição que a recebia, a criança não era separada do 
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adulto, mas convivia com ele e participava a seu lado dos agrupamentos 

corais.

Alterações significativas ocorreram por volta do século XII, com a 

proposta de Guido D’Arezzo, que tinha como maior objetivo educar o cantor da 

maneira mais rápida possível, até que esse atingisse a habilidade de cantar 

canções desconhecidas a partir de notação escrita. Com ele, o aprendizado 

teórico-prático preponderou sobre o teórico. A invenção de Guido (notação 

musical) permitiu que cada monastério ou igreja tivesse seu próprio coro e que, 

pela primeira vez na história, fosse capaz de cantar não só o repertório 

tradicional, mas também cantos desconhecidos. O aprendizado começou a 

privilegiar a formação do músico artista, e não a do músico teórico.

Esse quadro vai ser mais fortalecido na pós Idade Média, com as idéias 

pedagógicas de Comenius que apregoou uma formação iniciada pelos sentidos 

e pela ação do sujeito. Segundo a educadora Gainza (1964), Comenius foi o 

precursor dos métodos sensoriais e ativos na pedagogia musical, quando 

afirmava que o conhecimento deveria ser completo em qualquer idade. A 

Comenius pertence a frase: “Nada há na inteligência que não haja passado 

antes pelos sentidos” (GAINZA, 1964, p. 19). 

Nessa direção, defendia uma escola em que as crianças fossem 

respeitadas como seres humanos dotados de inteligência, aptidões, 

sentimentos e limites. A prática escolar, para ele, deveria imitar os processos 

da natureza. Nas relações entre professor e aluno, seriam considerados as 

possibilidades e os interesses das crianças, bem como, a organização do 

tempo e do currículo levariam em conta os limites do corpo e a necessidade, 

tanto dos alunos quanto dos professores, de ter outras atividades. 

Nesse período, a educação era vista e praticada como um castigo e não 

oferecia elementos para que depois as pessoas se situassem de forma mais 

ampla na sociedade. Comenius reagiu a esse quadro com uma pergunta: por

que não se aprende brincando? Acreditava que, por ser dotado de razão, o 

homem podia entender a si e a todas as coisas. Portanto, deveria se dedicar a 

aprender e a ensinar, concluindo que o mais importante na vida não é a 

contemplação e sim a ação, o fazer.   

Durante o século XVI, começaram a ser criadas escolas de formação 

básica em música, onde era ensinado um grande número de disciplinas com o 
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objetivo de treinar um profissional. Segundo pesquisa de Fonterrada (2005), 

essas escolas continuavam a prática de formar músicos para as igrejas, mas 

certamente se modificavam e se adaptavam à época. Eram conhecidas como 

conservatórios, mas na verdade, eram orfanatos.

Acompanhando a concepção de proporcionalidade, baseada na relação 

entre espaços e simetrias nas artes visuais, na música, a harmonia era a 

essência da beleza, surgindo uma nova maneira de ouvir e produzir o som. 

Começa a se definir a composição coral a quatro vozes. O uso de um mesmo 

material temático percorrendo as diferentes vozes prenuncia o estilo imitativo 

que também surge na pintura, com o interesse por espaço, profundidade e 

perspectiva.

 Áries (1981 apud Fonterrada, 2005), em sua pesquisa sobre educação, 

nos informa que, do século XV ao século XVI, o ensino passa a ser 

responsabilidade dos colégios, estando a cargo dos jesuítas, doutrinários e 

oratorianos, que estabeleciam as regras disciplinares. 

Cabe ressaltar que os jesuítas foram os primeiros educadores em terras 

brasileiras, e que em muito influenciaram a nossa educação musical. Podemos 

constatar as características dessa educação: rigor metodológico; imposição da 

cultura lusitana; vemos como exemplo, no filme A Missão5, uma orquestra 

européia formada por meninos índios, que retratam a imposição da cultura 

européia e a desconsideração pela cultura indígena. Aprendia-se pela prática 

exaustiva, mediante exercícios que evoluíam do simples para o mais complexo, 

permitindo que o domínio sobre determinada disciplina fosse aos poucos, se 

instaurando.

Acredita-se que, provavelmente, foi dentro desses princípios racionais e 

metodológicos que se instalou no Brasil, a primeira proposta pedagógica em 

Educação Musical, em que os curumins das missões católicas eram treinados 

e aprendiam música e autos europeus.

O século XVII surge com a característica da ordem, do método e da 

reflexão para o conhecimento da verdade, advindo do pensamento cartesiano, 

na perspectiva de se criar um mundo estável, garantido. Acompanhando esse 

5 A Missão: filme que retrata a guerra estabelecida por portugueses e espanhóis contra jesuítas 
idealistas que catequizavam os índios nos Sete Povos das Missões, na América do Sul no 
século XVIII 
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quadro, a música também apresenta características revolucionárias, 

incorporando um novo estilo baseado na melodia acompanhada, no melodrama 

e no grande impulso dado aos instrumentos de teclado.  

Também a arte estava vinculada à representação exata da verdade, 

baseada na observação e sujeita à comprovação da razão, e o homem 

começava a ser visto como um ser de duas esferas - sensibilidade e razão - e 

deveria agir de maneira que a razão predominasse sobre a sensação.

Seria de se esperar que toda essa organização presente em todas as 

atividades do período estivesse presente também na educação. Segundo Áries 

(1981), no século XVII, ocorreram dois fenômenos importantes na escola: a 

especialização demográfica das idades, em que a infância é dividida em 

classes, e a especialização social, que cria um ensino para o povo e outro para 

as camadas burguesas e aristocráticas. Quanto à educação musical, sabe-se 

que após o período da supremacia da Igreja Católica e da Igreja Reformada 

passa a ser ministrada a quem possa pagar por ela. A instrução musical é 

bastante calcada na relação mestre/discípulo. 

A presença da grande literatura pedagógica no século XVIII nos leva a 

concluir que a infância e a adolescência já são, nesse período, reconhecidas 

pelas famílias e autoridades, passando a ser objeto de estudo e preocupação. 

É o que presenciamos na obra de Rousseau, ao apontar que a educação 

calcada na razão não contribuía para melhorar a humanidade. Valorizou, 

outrossim, a natureza do afeto, da personalidade, do culto à vida interior. Em 

seu livro Émile (1762), defende a idéia de que a educação deveria se constituir 

a partir da natureza da criança e que, portanto, a vida moral deva ser um 

prolongamento da vida biológica. Enfatiza as diferenças individuais, a 

psicologia do crescimento e a adequação dos processos educacionais aos 

interesses da criança. Quando aponta que a educação do homem começa com 

seu nascimento e que antes de falar e de compreender, já ele se instrui, trata, 

no meu entender, da educação a partir da percepção do corpo. “A experiência 

adianta-se às lições [...] As primeiras sensações das crianças são puramente 

afetivas; não percebem senão o prazer e a dor” (ROUSSEAU, 1992, p.42). 

Surgem com Rousseau as primeiras tentativas de incorporar o ensino da 

música na literatura pedagógica. Foi o primeiro pensador da educação a 

apresentar um esquema pedagógico especialmente voltado para a educação 
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musical. De acordo com sua proposta, as canções deveriam ser simples e 

interessantes de acordo com a idade da criança, e seu objetivo seria assegurar 

flexibilidade, sonoridade e igualdade às vozes. As ações não incluiriam a leitura 

musical, que só deveria ocorrer anos mais tarde.

Exercitai inicialmente vosso pequeno músico a fazer frases 
bem regulares, bem cadenciadas; em seguida a ligá-las 
mediante uma modulação muito simples, finalmente a marcar 
suas relações através de uma pontuação correta, o que se faz 
pela boa escolha das cadências e das pausas. Nunca 
principalmente cantos estranhos, nada de patético nem de 
expressão. Uma melodia sempre cantante e simples, sempre 
derivante das cordas essenciais do tom, e sempre indicando 
de tal maneira a baixa que ele a sinta e a acompanhe sem 
dificuldade (ROUSSEAU, 1992, p. 153). 

Outros educadores abrem espaço para a música na escola, como 

Pestalozzi (1746-1827), que assim como Rousseau, propõe um tipo de 

educação que tenha por base a prática e a experimentação de cunho afetivo. 

No seu entendimento, a educação é o desenvolvimento natural, simétrico e 

harmonioso de todas as faculdades da criança. Reage contra os costumes de 

punição, que eram muito comuns naquela época.

Elencaremos a seguir, alguns dos princípios do sistema Pestalozzi de 

educação musical, de acordo com a pesquisa da educadora Fonterrada (2005): 

 Ensinar sons antes de ensinar signos e fazer a criança 

aprender a cantar antes de aprender a escrever as notas musicais ou 

pronunciar seus nomes; 

 Tornar o aprendizado ativo, e não passivo. Levar a criança 

a observar auditivamente e a imitar os sons, suas semelhanças e 

diferenças, ao invés de explicar esses procedimentos aos alunos. 

 Ensinar uma coisa de cada vez: ritmo, melodia e 

expressão.

 Ensinar os princípios e a teoria após a prática. 
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Podemos perceber que Pestalozzi dá ênfase à utilização de canções no 

processo educativo e reconhece plenamente sua influência na formação do 

caráter.

Com Jean-Philippe Rameau, nas primeiras décadas do século XVIII, a 

música começa a ser entendida como ciência, através da sua teoria da 

harmonia.  Cabe ressaltar que nessa época, há uma barreira entre arte e 

razão, sentimento e verdade. Rameau trata a música de um ponto de vista 

físico e matemático, movido pelo espírito cartesiano. Afirma que não é 

suficiente sentir os efeitos da ciência ou da arte, mas que é preciso, também, 

conceituar esses efeitos para torná-los inteligíveis. Para Rameau, 

a natureza é um sistema de leis matemáticas. Desse modo, 
afasta-se da estética de seu tempo, opondo o rigor de sua 
concepção matemática aos quadros pastoris da época. Seu 
conceito fundamental é que, entre razão e sentimento, intelecto 
e sensibilidade, natureza e matemática, não há contraste, mas 
perfeita concordância. Não basta sentir a música; é preciso 
torná-la inteligível, dentro das leis eternas que regem sua 
construção. [...] A harmonia é mais importante que a melodia, 
porque representa o princípio ideal, racional, do qual derivam 
todas as outras qualidades da música (FONTERRADA, 2005, p. 
54).

O século XIX surge, portanto, com duas tendências. A primeira delas 

valoriza a expressividade, as vivências, e as idéias românticas. A segunda 

prioriza a objetividade, e é representada pelo Positivismo, que privilegia o 

estável e o mensurável. Nesse contexto, a Educação Musical desse período 

apresentou propostas que acompanharam a linha positivista e as que se 

afastaram da concepção lógico-racional.  

Acompanhando a corrente positivista, podemos citar, entre outros, o 

músico e educador Kodaly que, a partir das constantes rítmicas e melódicas do 

folclore de sua terra _ a Hungria _ desenvolve um método ordenado e seriado 

que tem como objetivo o domínio da leitura musical através da prática do canto. 

Também podemos citar Suzuki, que desenvolve um método de ensino de 
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instrumentos de cordas (violino e violoncelo) que conjugava o desenvolvimento 

auditivo à prática instrumental.

Como reação ao intelectualismo em que se apoiava o racionalismo do 

século XIX, surgiram na educação musical, os chamados métodos ativos, cujos 

autores são os principais representantes do movimento denominado Escola 

Nova6 e cujas raízes estão no trabalho dos pedagogos sensoriais Comenius e 

Rousseau e na continuidade dada com Pestalozzi e outros. Gasparin (1984) ao 

comentar sobre a Didática Magna de Comenius, diz que o citado pedagogo 

surpreende pela ousadia, pela coragem, apresentando um tratado da arte 

universal de ensinar tudo a todos.

Também Gainza (1964), refere-se à Comenius como o precursor dos 

métodos sensoriais e ativos, bem como do método global ao afirmar que o 

conhecimento deve ser completo em qualquer idade.

Como representantes dos integrantes da corrente que traz a música 

para o campo da vivência, da sensorialidade, da sensibilidade e da 

subjetividade, podemos destacar, entre outros, Jaques Dalcroze, que centra 

seu sistema de Educação Musical no movimento e no desenvolvimento 

psicomotor; Carl Orff, que enfatiza a criação e o contato com as demais 

linguagens expressivas e Edgar Willems, que investiga as bases psicológicas 

da Educação Musical.  

É também no século XIX que assistimos o surgimento das primeiras 

escolas de música particulares de caráter profissionalizante. A primeira delas é 

o Conservatório de Paris, criado em 1794. Em 1822, na Inglaterra, é fundado a 

The Royal Academy of Music, cuja principal característica era a organização 

em forma de externato, afastando-se do modelo de conservatórios italianos que 

atendiam crianças em regime de internato. Esse modelo de escola de música 

se espalha por toda a Europa. Em 1860, chega aos Estados Unidos e Canadá. 

No Brasil, no Rio de Janeiro, é criado o Conservatório Brasileiro de Música, em 

1845. Em São Paulo, em 1906, é criado o Conservatório Dramático e Musical. 

Era a época do individualismo e do virtuosismo, e as escolas de música 

6 Escola Nova: sua ênfase é a expressão, como um dado subjetivo e individual em todas as 
atividades que passam dos aspectos intelectuais para os afetivos. A preocupação com o 
método, com o aluno, seus interesses, sua espontaneidade e o processo do trabalho 
caracterizam uma pedagogia essencialmente experimental, fundamentada na Psicologia e na 
Biologia (FERRAZ, 1993, p. 31). 
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privilegiavam a formação do instrumentista virtuose, acentuando a tendência ao 

individualismo; tendência essa, que ainda encontramos fortemente enraizada 

nos dias de hoje.

Também no século XIX, surgem grandes obras designadas de “tratados” 

que buscam a sistematização dos vários ramos do saber musical – harmonia, 

contraponto e o estudo das formas musicais. O objetivo era treinar o aluno em 

expedientes técnicos, para que fosse hábil em composição e orquestração 

musicais. Esse modelo técnico-científico imigra para a América e até hoje 

influencia o nosso ensino acadêmico. Esse é o perfil do ensino de composição.  

Segundo Fonterrada (2005), o ensino de instrumento, de canto e de 

regência, persegue outro modelo, em que se mesclam duas tendências: a 

habilidade técnica levada ao máximo da capacidade humana e a performance 

artística baseada em critérios interpretativos de caráter marcadamente 

individual e subjetivo. Portanto, “continua-se vivendo, na prática educativa, a 

oposição entre duas concepções de música, como expressão de sentimentos e 

como construção formal” (FONTERRADA, 2005, p. 72). 

1.2.2 A EDUCAÇÃO MUSICAL A PARTIR DO SÉCULO XX 

O século XX surgiu permeado de momentos em que visualizamos um 

rompimento de limites e barreiras, pela diversidade de formas, funções e meios 

de expressão. Nesse sentido, poderemos observar um estudo interpretativo do 

homem e a explicação do mundo através de suas manifestações no ser 

humano. “A idéia de mundo previamente construído cede lugar à de mundo 

criado a partir da experiência do sujeito” (FONTERRADA 1992, p. 53). 

O pensamento filosófico de Ponty (1996) insere-se nesse espírito 

contemporâneo, sendo responsável por certas noções novas no campo 

estético. Citamos como exemplo a forma de olhar a obra, a participação do 

sujeito como parte do processo criador através da sua intencionalidade, 

envolvendo essa noção de sujeito, tanto o artista como o espectador, na 

medida em que a relação com o objeto artístico pressupõe uma corporeidade, 
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uma vivência do sujeito no mundo com as coisas, uma vivência 

contextualizada. A concepção de Arte, para o autor, está no todo que relaciona 

sujeito e mundo num processo de significação e conhecimento, tomando 

sentido a forma interação do homem com o mundo, com os outros e, também, 

como fonte de atribuição de significado, percepção e expressão humanas. 

Enfatiza que é pelo corpo que o artista capta e expressa o sentido originário do 

mundo, e esse sentido é compreendido, extrapolado ou negado pelo público 

que recebe uma obra, fazendo desta um prolongamento, um eco de sua 

corporeidade. Nas palavras de Mariotti (2000) o termo corporeidade designa o 

viver, o acontecer da totalidade corpo-mente, o abstrato e o concreto 

convivendo numa dinâmica de autoprodução constituindo o ser como uma 

inteireza indissociável.

A tendência geral deixa de ser o individual, e passa a favorecer o 

coletivo. São criadas associações, entidades de classe, sindicatos. Abrem-se 

salas de concerto.  À medida que o século avança, surgem propostas cada vez 

mais ousadas, abrindo um campo vasto à experimentação. Nesse contexto, 

o som é tomado como objeto, recolhido, examinado e 
dissecado; os adeptos da música concreta colhem no mundo os 
sons por meio de gravação e manipulam fitas em laboratório, 
enquanto os da música eletrônica geram os sons em 
instrumentos eletrônicos e os transformam (FONTERRADA, 
2005, p. 84). 

A autora ressalta que é importante que se acompanhem as 

transformações da mentalidade expressas nas manifestações artísticas, para 

que se compreendam as atitudes da época em relação ao valor da música e da 

educação musical. Segundo sua pesquisa, fica evidente no século XX, a 

dissolução do ser humano em meio à vida coletivizante ordenada pelas 

condições massificadoras, pela maquinaria e pela burocracia. Os educadores 

desse período apresentam propostas de natureza artística, procurando 

desenvolver as qualidades e a sensibilidade artísticas. Nesse contexto é que 

surgem os músicos pioneiros no ensino musical com a proposta dos métodos 

ativos em educação musical, acompanhando a tendência do século. Dentre 
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eles, destacamos Émile-Jacques Dalcroze, pela pertinência de sua proposta e 

penetração no Brasil. 

Émile-Jacques Dalcroze é o criador do método musical baseado na 

escuta consciente, a Eurritmia. Seus princípios filosóficos perpassam todo o 

século XX, fazendo com que sejam, hoje, tão atuais como o eram no início do 

século passado, a exemplo do movimento corporal, da criação do ouvido 

interno, da percepção auditiva, itens que embasam muitos métodos 

contemporâneos de musicalização. 

Questões como: Quem é este ser humano a quem está destinada a 

música, não somente o indivíduo considerado superiormente dotado a que tudo 

ocorre naturalmente, mas também o homem comum? Quais são as aptidões e 

capacidades de ordem corporal e intelectual que trazemos naturalmente nas 

nossas relações com a música? Como são constituídos os órgãos com os 

quais nós percebemos e sentimos a música, e em que estado se encontram?

Essas e outras questões conduziram Jaques Dalcroze em direção a novos 

caminhos dentro da música. 

Dalcroze nasceu em Viena no ano de 1865, onde passou os primeiros 

anos de sua vida. Residiu em Genebra, ali vivendo até a sua morte, em 1950. 

Em 1892 foi nomeado professor do Conservatório de Genebra, onde iniciou e 

desenvolveu seu método de educação musical, Rítmica, que o tornou 

mundialmente conhecido. Suas idéias revolucionaram o ambiente musical 

europeu, porque eram idéias novas e surgiam num ambiente onde também 

vinham acontecendo grandes avanços científicos, sociais e políticos. Foi um 

dos primeiros músicos que, no princípio do século XX, abordou a necessidade 

de reformas pedagógicas e sociológicas no ensino da música. Percebia que 

era uma educação limitada e insuficiente porque não desenvolvia, no músico, a 

capacidade de reconhecer e discriminar percepções rítmico - tonais e 

responder a elas musicalmente, e também de compreender e manipular 

estruturas musicais. Em geral, a educação musical que se fazia na época dava 

mais importância à leitura e à notação musical do que ao desenvolvimento das 

acuidades auditivas, rítmicas e artísticas do indivíduo. 

 Iniciou seu método de musicalização pela formação do ouvido e 

descobriu imediatamente que a música não era sentida apenas pelo ouvido, 

mas pelo corpo inteiro. Que o corpo, no seu movimento rítmico, é o primeiro 
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instrumento musical do indivíduo e que, em conseqüência disso, a educação 

musical deveria ser uma educação através do movimento corporal. 

Renova-se com Jaques Dalcroze, portanto, a busca por uma educação 

musical mais voltada à prática, enfocando como meta o desenvolvimento 

integral do homem, o aumento de suas habilidades, baseando-se no 

movimento, na criação e na liberdade. Segundo ele, nas Escolas de Música e 

nos Conservatórios se ensinava e se estudava música, mas não se aprendia 

música, ou seja, os alunos não possuíam uma consciência sobre o que 

tocavam ou sobre o que lhes era ensinado. Constatou, com sua experiência de 

25 anos como professor de Harmonia no Conservatório de Genebra, que o 

ouvido dos seus alunos não estava preparado para entender os acordes que 

escreviam, e então, decidiu-se a preceder as lições de notação harmônica, de 

experiências de ordem físicas com o objetivo de desenvolver suas funções 

auditivas.

Concluiu, portanto, que havia um erro no ensino: deveriam ser feitas 

experiências acústicas com os estudantes logo no início de seus estudos, 

quando corpo e cérebro se desenvolvem paralelamente, comunicando 

incessantemente impressões e sensações. Desenvolveu então, atividades para 

educar o ouvido de seus alunos desde a mais tenra idade, e foi percebendo 

que, em conseqüência, tinham maior facilidade nos diversos processos de 

escrita e leitura da música. 

Porém, segundo suas palavras, uma outra constatação se apresentou 

aos seus estudos: alguns alunos, cujas aptidões auditivas se desenvolviam de 

maneira normal, não encontravam a mesma facilidade para medir ou ritmar 

sons de iguais ou desiguais durações. Percebiam as variações sonoras nos 

tempos, mas não as podiam realizar. Foi então que iniciou com seus alunos 

exercícios de deslocamento e os habituou a reagirem corporalmente à audição 

dos ritmos musicais. 

Baseado no pressuposto de que toda manifestação musical deve se 

pautar sobre bases ao mesmo tempo físicas e intelectuais, enfatizou a 

inseparabilidade do corpo e da mente. Para Jaques Dalcroze, as qualidades do 

músico não estão somente na agilidade e força, mas também na diversidade 

dos toques, no equilíbrio dos efeitos dinâmicos, nos contrastes bem ordenados. 

A mente trabalhando junto ao corpo. A inteligência presente nos movimentos. 
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“Para nós, a técnica ideal não pode ser produzida senão graças a uma 

colaboração incessante dos dedos e do cérebro, assegurando a integração das 

sensações e dos sentimentos” (DALCROZE, 1921, p. 71). 

Observamos que Dalcroze (1921) iniciava um trabalho de consciência 

corporal com seus estudantes. Preocupava-se com uma educação que 

estudasse as relações entre esforços nervosos e intelectuais. A idéia geral que 

presidiu à concepção e à construção de seu método é que a educação deveria, 

antes de tudo, ensinar à criança a se conhecer, submetendo-a às experiências 

que lhes permitissem apreciar suas próprias forças, equilibrá-las e adaptá-las 

às necessidades da existência individual e coletiva. 

Dalcroze (1921) enfatizou como imprescindível a utilização do corpo no 

desenvolvimento da educação musical, marcando sua metodologia no 

movimento e no desenvolvimento psicomotor. Considera como fator essencial 

para o desenvolvimento rítmico, iniciar o processo a partir da pulsação, que 

divide o tempo em durações regularmente iguais, à que poderão ser integradas 

estruturas rítmicas não necessariamente idênticas. Como exemplo dessa 

afirmação, cita as batidas do coração e o ato respiratório, que dão uma divisão 

regular do tempo.

Constata-se que, segundo Jaques Dalcroze, a educação musical se 

fundamenta na percepção do fenômeno musical e na formação do ouvido 

interno, isto é, no desenvolvimento da sensibilidade e imaginação auditivas, 

trabalhando através do movimento, a organização dos elementos musicais 

percebidos e, buscando no corpo, o instrumento musical para a vivência 

desses mesmos elementos que o indivíduo encontra ao seu redor e nas suas 

relações dinâmicas. 

Jaques Dalcroze morreu em Genebra em 1950, deixando como herança 

conceitos musicais que o converteram em pioneiro da educação musical. 

Vemos acontecer em vários países hoje, novos esforços para introduzir em 

seus programas de educação, técnicas referentes à utilização do movimento 

com o objetivo de atingir um melhor desenvolvimento psicomotor nas crianças. 

Podemos concluir, portanto, que encontramos, 50 anos mais tarde, o 

pensamento de Jaques Dalcroze claramente exposto nas presentes discussões 

das ciências do comportamento e das teorias da aprendizagem, visto que, 

através da sua proposta pedagógica, a educação emprega a música não só 
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com o objetivo de formar músicos, mas como instrumento imprescindível para 

formar seres humanos mais capazes, harmoniosos e equilibrados.

Consideramos que sua obra é imprescindível como material de pesquisa 

e de estudo para o movimento pedagógico musical contemporâneo. Herdamos 

da sua proposta pedagógica o rompimento com a prática do corpo inerte, preso 

a uma cadeira escolar como condição para se aprender. Traz como premissa a 

idéia do aprendizado musical através de uma memória corporal. 

Nesse contexto, a proposta de Dalcroze encontra ressonância nos 

estudos contemporâneos do educador Assmann (1996, p. 144), quando este 

ressalta que, “precisamos de linguagens pedagógicas que explicitem a 

inscrição corporal dos processos cognitivos”. Embora separados por um 

século, podemos perceber que ambos, Dalcroze e Assmann, discutem a 

morfogênese do conhecimento, na superação da tradicional teoria do ensinar e 

aprender.

A afirmação básica é, portanto, a de que toda morfogênese do 
conhecimento – sobretudo na criança, mas também no adulto 
– se instaura como cognição corporal. Todo conhecimento é 
um texto corporal, tem uma textura corporal. É a partir da 
compreensão desse aspecto básico – toda morphé (forma) de 
conhecimento é gerada bio-organizativamente – que se 
multifurcam, depois, diversas e diferenciadas ênfases teóricas 
(ASSMANN, 1996, p. 143). 

 No século XX, cresce também o interesse pela pesquisa em música, 

buscando-se determinar o que é musicalidade. Podemos citar, entre outros 

pesquisadores que se destacaram nesse período, Carl Seashore, professor da 

Universidade de Yowa, como um dos importantes cientistas da época a 

investigar a natureza da escuta musical e um dos precursores dos testes 

psicológicos para medir o que ele chamava de “talento musical”. Sabe-se que 

os procedimentos adotados para esse teste eram de ordem quantitativa, de 

inspiração positivista. Na verdade, sabemos que “medir” talento é uma tarefa 

impossível, porque a musicalidade comporta muitas características_ objetivas e 

subjetivas _ habilidades e capacidades mentais e expressivas. 
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Nesse contexto, Gardner (1994), com sua teoria das inteligências 

múltiplas, resgata o espaço específico da música nas investigações ligadas ao 

desenvolvimento humano. Essa tendência está ligada à psicologia do 

desenvolvimento humano e vê a musicalidade como expressão de um conjunto 

de fatores ambientais, psicológicos e sociais. Trabalha tanto com dados 

objetivos quanto com os subjetivos, utilizando-se de entrevistas, questionários, 

observação do sujeito durante a atividade musical, estudo de casos, ao invés 

de utilizar-se de testes de aptidão.  

Nasce também, nesse período, o estudo da filosofia musical, dando 

ensejo ao desenvolvimento de outro modelo de educação musical, que 

acompanha a mudança de pensamento que perpassava o atual momento, 

fundamentado na qualidade estética. É quando surgem nomes que muito 

contribuíram para o desenvolvimento da área da educação musical, como 

Bennett, Reimer e Abraham Schwandron, que seguem a linha de reflexão de 

John Dewey, Suzanne Langer e Leonard Meyer.

Dewey (1978) coloca a arte no centro da sala de aula, tirando-a do 

pedestal em que se encontrava desde o século XIX; Langer (1971) 

compreende a música como uma forma em movimento, universo de som puro, 

opondo-se à linha da psicologia experimental. Defende a teoria de que a 

duração, bem como o espaço, em música, não é um fenômeno real, mas algo 

radicalmente diferente do tempo científico, mecânico. 

Meyer (1982), por sua vez, organiza sua teoria de entendimento da 

música em dois campos: o dos que lhe conferem uma qualidade 

representativa, externa a ela, e o dos que a vêem como forma pura. Aos 

primeiros, ele denomina referencialistas, e aos segundos, absolutistas. Estes 

se subdividem em formalistas e expressionistas. Os referencialistas são 

aqueles que se utilizam da música como representação de fatos e fenômenos 

externos a ela. O absolutismo expressionista, porém, acredita que a música é 

uma forma simbólica e apresenta estreitas similaridades com os sentimentos 

humanos. É importante ressaltar, que isso não quer dizer que ela exprima 

sentimentos particulares como alegria, tristeza ou ódio, mas que atinge os mais 

profundos recessos da psiquê pela empatia existente entre música e 

sentimento, da capacidade de sentir.
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Segundo Fonterrada (2005), na década de 1970, emergiu a grande 

controvérsia existente entre educadores utilitaristas e filósofos; os primeiros, 

centrando-se na organização da prática em sala de aula, em procedimentos 

pedagógicos, currículo e conteúdos musicais; e os segundos, priorizando a 

reflexão a respeito da prática, enfatizando os aspectos valorativos e 

procurando determinar a natureza e o valor da música e da educação musical. 

Um desses autores é Keith Swanwick, professor de educação musical no 

Instituto de Educação da Universidade de Londres, regente e autor de vários 

livros a respeito da educação musical.

Swanwick (1988) dá grande relevância ao conhecimento intuitivo que 

resulta da experiência musical e à relação dinâmica entre intuição e análise. 

Defende a teoria de que o conhecimento pode ser intuitivo ou lógico, obtido 

pela imaginação ou pelo intelecto; individual ou universal, destinado a 

compreender as coisas em si, ou as relações que se estabelecem entre elas. 

Portanto, na música e na educação musical é preciso considerar os dois lados: 

a intuição e o pensamento lógico. Afirma o educador: 

a música não é uma anomalia curiosa, separada do resto da 
vida; não é só um estremecimento emocional que funciona 
como atalho para qualquer processo de pensamento, mas 
uma parte integral de nosso processo cognitivo. É um caminho 
de conhecimento, de pensamento, de sentimento 
(SWANWICK, 2003, p. 23). 

Entre os educadores que também muito contribuíram para uma nova 

perspectiva em educação musical, não podemos deixar de mencionar Schafer 

e Koellreutter. Schafer (2001) com a proposta da relação equilibrada entre 

homem e ambiente, no estímulo à capacidade criativa. Suas posições a 

respeito desse tema vêm sendo demonstradas desde a década de 1960, 

através de suas investigações e reflexões no âmbito escolar. 

E quanto à Koellreutter (1998) vemos sua valiosa contribuição para a 

educação musical através da abertura de um campo voltado à pesquisa e à 

experimentação, com ênfase no aprofundamento das questões musicais e no 

desenvolvimento de processos criativos. 
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1.2.3 A EDUCAÇÃO MUSICAL NO BRASIL 

Ao fazermos uma retrospectiva, encontramos entre os jesuítas, as bases 

do rigor metodológico que acompanha o ensino de música no nosso país. No 

período colonial, a educação continuava ligada à Igreja, e o procedimento 

metodológico era o mesmo: repetições, memorizações e averiguações de 

aprendizado. O ensino de música se dava através da prática musical e pelo 

canto.

Esse quadro começa a sofrer alterações com a chegada da família real 

no Brasil, em 1808, quando então, a música estendeu-se aos teatros, pois 

vinham companhias de óperas e operetas, trazendo a arte dos europeus para 

nossas terras. Quanto ao ensino da música nesse período, não temos muitas 

referências, mas sabemos que o repertório era predominantemente europeu. 

As pesquisas apontam que ao mesmo tempo, nesse período, a prática informal 

da música popular fixava-se, valorizando a habilidade instrumental e a 

improvisação. 

A partir do ano de 1854 foi instituído oficialmente o ensino da música nas 

escolas públicas brasileiras por um decreto que ditava que o ensino deveria se 

processar em dois níveis: noções de música e exercícios de canto. Em 1890, 

pela primeira vez, passa-se a exigir, também através de um decreto federal, a 

formação especializada do professor de música.

Recebemos fortes contribuições para a educação musical, com a 

proposta pedagógica do professor Anísio Teixeira, discípulo de John Dewey 

(proposta da Escola Nova) que trouxe ao Brasil a idéia de que a arte deveria 

ser retirada do pedestal em que se encontrava e colocada no centro da 

comunidade. Na escola, o ensino da música deveria ser acessível a todos, 

contribuindo para a formação integral do ser humano. 

Nesse contexto, no campo especializado do ensino da música surgem 

os Conservatórios, que privilegiavam o ensino de instrumento, e durante muito 

tempo entendeu-se que ensino de música e ensino de instrumento eram 

sinônimos. Os procedimentos não variavam: exercícios técnicos progressivos, 

repetição, memorização e formação de repertório.
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Foi através de Mário de Andrade que a identidade brasileira começou a 

ganhar espaço entre os educadores musicais. O pesquisador defendia a 

função social da música, bem como a importância e o valor do folclore e da 

música popular. É nessa época que vemos surgir no cenário pedagógico 

musical brasileiro: Villa-Lobos, Oswald de Andrade e tantos outros que 

contribuíram para a divulgação de propostas pedagógicas musicais brasileiras. 

A contribuição de Villa-Lobos se deu através de um projeto educacional 

de canto coral para as escolas, que foi ampliado para todo o país. Segundo 

pesquisas realizadas por Paz (2000), aponta-se que Villa-Lobos, em suas 

viagens ao continente europeu, ao conhecer os métodos ativos de educação 

musical em destaque na Europa, se encantara com a proposta de Kodaly, 

achando que seria adequado às escolas brasileiras. Trabalhava com o material 

folclórico e popular da própria terra, dando ênfase ao ensino por meio do canto 

coral e o uso do manossolfa – sinais manuais para exercitar o solfejo dos 

alunos.

Mas foi na década de 1960 que se ampliou o interesse de músicos 

brasileiros pela educação musical nas escolas e o canto orfeônico foi 

substituído pelas propostas pedagógicas de educadores que trabalhavam com 

as metodologias que revolucionavam a educação musical européia: Jacques 

Dalcroze, Edgar Willems, Carl Orff, entre outros, e que tinham em comum a 

desvinculação da aula de música do ensino do instrumento, o incentivo à 

prática musical, o uso do corpo e a ênfase no desenvolvimento da percepção 

auditiva. Podemos citar, entre outros, entre outros, Anita Guarnieri, Liddy 

Mignone, Sá Pereira, e Gazy de Sá.

Cabe ressaltar que os educadores musicais brasileiros acima citados 

trabalhavam em escolas especializadas de música, atingindo o ensino público 

apenas indiretamente. Este pouco mudara, mesmo após a substituição do 

Canto orfeônico pela Educação Musical em 1961. 

O educador que trouxe novas idéias para a educação musical brasileira 

foi Hans-Joachim Koellreutter, que chegou ao Brasil em 1937. Sua proposta 

pedagógica refletia a nova postura diante da arte contemporânea, abrindo um 

campo voltado à pesquisa e à experimentação. Sob sua orientação, o ensino 

de música no Brasil ganhou nova dimensão, com ênfase no aprofundamento 

das questões musicais e no desenvolvimento de processos criativos. De suas 
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experiências pedagógicas saíram as propostas das oficinas de música, ligadas 

à criação musical e estudos do som. Sempre incentivou a capacidade criativa e 

ensinava seus alunos a duvidar de tudo, a ampliar seu leque de escuta, a 

improvisar e a criar. Lutava contra os métodos de ensino que julgava 

ultrapassado, propondo novas alternativas para a educação musical. Dizia que: 

Sabemos que é necessário libertar a educação e o ensino 
artísticos de métodos obtusos, que ainda oprimem os nossos 
jovens e esmagam neles o que possuem de melhor. A fadiga e 
a monotonia de exercícios conduzem à mecanização tanto dos 
professores quanto dos discípulos. Não é a rotina que 
governará os “Seminários7”, mas sim o espírito de pesquisa e 
investigação, pois é indispensável que, em todo o ensino 
artístico, sinta-se o alento da criação (KOELLREUTTER, 1997, 
p. 31). 

Essa afirmação nos revela a preocupação do educador com os modelos 

tradicionais do ensino musical vigentes na época.  A partir dos anos de 1950, 

Koellreutter produziu vários textos e seminários propondo novas metodologias 

para o ensino da música. Defendia a idéia de uma educação musical que 

ressaltasse o espírito criador, a reflexão, o questionamento do aluno diante do 

conteúdo apresentado pelo professor no sentido de sempre estimular o seu 

pensar. A essa proposta, denominou de educação musical significativa.  

Consideramos importante registrar a convergência existente nas 

propostas pedagógicas para o ensino da música entre Jaques Dalcroze no 

início do século passado e Koellreutter na contemporaneidade. Ambos 

pautaram os seus princípios norteadores, na vivência, experiência e reflexão de 

suas análises e críticas aos modelos tradicionais de ensino vigentes na época. 

Defendiam, cada um à seu tempo que, os educadores presos a métodos e 

modelos programados, acabavam por inibir o espírito curioso e criativo 

presente nos alunos. 

Cabe ressaltar que encontramos esses mesmos princípios orientadores 

da ação pedagógica de Koellreutter e Dalcroze, no pensamento de pedagogos 

e filósofos contemporâneos que estão fundamentando nossa proposta para o 

7 O autor referia-se a abertura dos Primeiros Seminários Internacionais de Música, em 
Salvador, Bahia, em 1954.
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ensino de música defendida nesta Tese, ou seja, o educando integrado 

consigo, com o outro e com o contexto social em que vive. Podemos destacar, 

entre outros, Paulo Freire, Hugo Assmann e Humberto Maturana. 

Através de um trabalho de pesquisa realizado por Brito (2001), junto ao 

músico e professor Koellreutter, pudemos extrair algumas das premissas da 

sua proposta pedagógica para a educação musical, que expomos a seguir: 

1. A melhor hora para apresentar um conceito ou ensinar algo 

novo é aquela em que o aluno quer saber. O professor deve 

estar sempre atento e preparado para perceber e atender às 

necessidades do aluno. 

2. Perguntem sempre por que a tudo e a todos; em outras 

palavras, questione sempre.

Seu interesse consistia em ampliar, repensar, integrar, como concluímos 

com a citação a seguir: 

         a estética e a teoria da música do nosso tempo partem do 
conceito de um universo sonoro que é considerado como um 
todo dinâmico e indivisível que sempre inclui o homem num 
sentido essencial. Estética e teoria partem do conceito de um 
mundo que deixou de ser ou subjetivo ou objetivo, para tornar-
se onijetivo, ou seja, tanto subjetivo quanto objetivo 
(KOEELREUTTER, 1997, p. 49). 

Nesse sentido, constatamos que sua postura como educador é flexível e 

dinâmica, visando o desenvolvimento de um trabalho questionador, utilizando 

como ferramentas pedagógicas a criação e a improvisação.

O centro da aula é a improvisação. Os modelos de improvisação 
contêm todo um programa de música. Eles são feitos de tal 
modo que, depois de cinco minutos, um dos alunos pergunta, 
por exemplo, qual a diferença entre a pausa e o silêncio. Então, 
nessa hora, o professor responde e explica que a pausa é o 
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silêncio. O professor só explica quando o aluno pergunta, e o 
aluno é motivado a perguntar através das improvisações (PAZ, 
2000, p. 222). 

Constatamos que essa forma de conduzir uma aula de música implica 

em profundo conhecimento e atualização do professor, pois o conteúdo a ser 

desenvolvido vai depender do nível de motivação e interesse que este 

despertará no seu aluno.

Koellreutter deixou-nos vários modelos de improvisação que 

desenvolveu ao longo dos cursos que ministrou em formação de educadores, 

mas ressalta: são apenas sugestões. “Os professores devem inventar os seus 

em função de sua realidade local e dos objetivos que pretendem alcançar” 

(PAZ, 2000, p. 223). 

Nesse sentido, os exercícios devem estar de acordo com o contexto 

social no qual o professor atua. O aluno tem que ter prazer na aprendizagem. 

“Tudo deve ter um sentido: ter relação com aquilo que passou e com aquilo que 

virá. O critério está no relacionamento, no diálogo” (KOELLREUTTER, apud 

BRITO, 2001, p. 105). 

Diante das observações acima, advogamos a idéia de que o educador 

musical Hans-Joachim Koellreutter contribuiu para o fortalecimento da proposta 

pedagógica de Jaques Dalcroze, iniciada nos primórdios do século XX, bem

como, nos deixa um consistente referencial teórico para avançarmos com 

maior propriedade no século XXI, tendo como meta, o objetivo maior da 

educação musical: integrar vivências musicais e humanas na busca da 

formação integral do ser humano. 

Dando continuidade ao estudo da educação musical no nosso país, 

chegamos à Lei de Diretrizes e Bases da Educação 5692/71, responsável por 

uma grande reviravolta no ensino da música nas escolas. Desde sua 

implantação, o ensino de música perdeu seu espaço na escola, pois foi extinta 

a disciplina Educação Musical do sistema educacional brasileiro, substituindo-

se pela atividade da Educação Artística. 

Desde então, as universidades implantaram os cursos superiores de 

Educação Artística, com caráter polivalente. O resultado foi (é) a colocação, 

nas escolas, de professores de Arte com grandes lacunas em sua formação, 

66



pelo fato de terem que dominar, em tão curto espaço de tempo, quatro 

diferentes áreas artísticas, o que, certamente, impede o aprofundamento em 

qualquer uma delas. O objetivo, nesse modelo é formar pessoas com 

capacidade para incentivar a expressão dos alunos em várias áreas artísticas, 

desenvolvendo aulas e projetos de caráter polivalente e espontaneísta, que 

não exigem grande conhecimento técnico nem necessitam de aprofundamento. 

Ainda hoje sentimos o efeito dessa lei, não obstante os esforços de 

muitos educadores musicais para fortalecer a área. Via de regra, constata-se 

que nas escolas, os alunos transitam aleatoriamente pelas diferentes áreas. A 

pesquisadora e educadora Fonterrada (2005, p. 202), assim expressa sua 

opinião à respeito: “O espontaneísmo da proposta substituiu o cientificismo do 

início do século XX e o ufanismo da fase nacionalista. O improviso substitui o 

rigor do método” .

Hoje, estamos em franco processo de mudança. Estamos 

acompanhando o movimento de educadores musicais contemporâneos pela 

volta do ensino de música às escolas. Nesse sentido, foi realizada dias 21 e 22 

de novembro de 2006 uma audiência pública no Senado Federal para discutir a 

educação musical nas escolas, incluindo um manifesto assinado por 

educadores musicais da maioria dos estados brasileiros.

Esse movimento foi sediado e organizado no Rio de Janeiro por 

representantes da área musical que ressaltam o ensino da música como um 

estímulo à prática social, produzida e vivida por pessoas, constituindo instância 

privilegiada de socialização, em que é possível exercitar as capacidades de 

ouvir, compreender e respeitar o outro. O manifesto aponta que a atual Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN)/96, embora indique a 

obrigatoriedade do Ensino de Arte, é ambígua em seus termos. Isto se dá, 

porque a expressão Ensino de Arte permite uma multiplicidade de 

interpretações; o que tem acarretado na manutenção de práticas polivalentes 

de Educação Artística e na ausência do Ensino de Música nas escolas.  

Muitos concursos públicos recentes, realizados para o magistério em 

diversas regiões do país, persistem em buscar professores de Educação 

Artística, quando as universidades, em sua maioria, já possuem formação de 

professores específica em cada uma das artes (Visuais, Música, Teatro e 

Dança). Há, portanto, uma incoerência entre as demandas docentes por parte 
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das instâncias públicas e privadas e o que está acontecendo na prática de 

formação de professores.

Por essa ambigüidade, o documento ressalta quatro pontos relevantes: 

1) a garantia de um espaço legal para o ensino da música nas escolas de 

educação básica; 2) a implementação gradativa do ensino de música nas 

escolas de educação básica; 3) a elaboração de concursos públicos com mais 

vagas específicas na área de música, tendo em vista que resultados de 

trabalhos realizados em diferentes estados do país demonstram que são 

escassos os professores de música nas escolas de educação básica, bem 

como práticas sistematizadas de ensino musical; 4) e a construção de projetos 

de formação musical e pedagógico-musical continuada para os professores em 

serviço na educação básica.

Com a retrospectiva que fizemos, vimos que a educação musical 

conquista, através da história, formas de compreender seu aprendizado, 

reconhecendo a importância e influência das áreas da educação, das ciências 

sociais, da filosofia e da psicologia.

Também aqui, no Rio Grande do Norte, estamos investindo na formação 

inicial e continuada de professores de Arte. Com a implantação do Curso de 

Licenciatura em Música, avançamos no sentido da formação específica do 

professor de música e não mais compartimentada com outras linguagens 

artísticas.

Na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, estamos 

desenvolvendo por meio do Paidéia – Núcleo de Formação Continuada para 

Professores de Arte e Educação Física – convênio estabelecido entre o MEC e 

a UFRN, uma Especialização em Ensino de Arte na Escola. Uma das áreas de 

formação tem aprofundamento em Música, na intenção de melhor capacitar 

esse professor de Educação Artística que atua nas redes de ensino, em pleno 

exercício docente. 

A Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM, também 

desempenha relevante função nesse processo. Comemorou no ano de 2006, 

quinze anos de efetiva atuação na educação musical brasileira. Em seus 

encontros anuais, nacionais e regionais, reúne educadores musicais de 

diferentes regiões, que retratam a diversidade de questões e perfis que 

caracterizam a formação do professor de música na contemporaneidade. 
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Nesse contexto, consideramos de grande importância a contribuição 

desta Tese para a comunidade acadêmica, no sentido de fortalecer e ampliar 

os conhecimentos no ensino da música. Quando trazemos para discussão o 

argumento da corporeidade na educação musical, estamos defendendo que o 

ensino de música priorize uma relação de reflexão na prática docente, 

considerando o corpo como organizador do conhecimento. Segundo Assmann 

(1996), nós incorporamos o conhecimento e nos auto-organizamos para 

aprender. Somos seres aprendentes. 
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MOVIMENTO II 

MOVIMENTO II 



2.1 O encontro com a Corporeidade        
Allegro

As reflexões que trazemos em Andamento Allegro sobre a Corporeidade 

constituem nossa busca para a compreensão do homem como sujeito que age 

e interage em um ir e vir de possibilidades, criando, por conseguinte, sua 

própria forma de ser e estar em um mundo de aprendizagens.

Para tanto, partimos do princípio de que, para aprender e facilitar sua 

existência, o ser humano confrontou-se permanentemente com a necessidade 

de dispor de saberes, inclusive de construí-los por si só; e o fez de diversas 

maneiras antes de chegar ao que hoje conhecemos como a pesquisa científica. 

Segundo Mariotti (2000, p. 216), conhecemos o mundo da maneira como nós o 

percebemos, portanto, “não aprendemos o que está fora de nós, e sim o que 

nossa estrutura nos permite aprender, no momento em que se dá a 

aprendizagem”.

Assim, as nossas experiências individuais estão permeadas de 

hábitos, costumes, idéias, formas de sentir, crença e valores de 
uma sociedade, de uma determinada época, que, em cada caso 
concreto e particular, são vivenciados e  expressos de forma 
singular, mas revelam este solo comum: o estofo do real com 
que são tecidos nossos mundos (GONÇALVES, 1994, p. 78). 

Nesse sentido, estamos investigando um princípio metodológico para a 

educação musical gerado a partir da vivência dos saberes criar, brincar, sentir, 

pensar, que, ao interagirem entre si, levarão nosso aprendente não apenas ao 

saber musical, mas a um processo de formação humana. Nessa perspectiva, o 

saber humanizar-se é construído na convivência, sendo a corporeidade, o 

veículo de expressão e comunicação do que é percebido e apreendido. Assim, 

estaremos propiciando a todos os alunos envolvidos, oportunidades 

enriquecedoras de participação ativa no processo de construção pessoal e 

social, além da aprendizagem musical. 
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2.1.1 Sobre saberes

A forma pela qual o homem adquire saberes nem sempre teve como 

prioridade a razão em detrimento da percepção sensorial. Sabemos que é na 

Grécia Antiga que surge, de modo generalizado, a desconfiança em relação às 

explicações do universo baseadas nos deuses, na magia ou na superstição, 

acreditando-se em lugar disso, que a mente é capaz de produzir o saber 

apropriado na construção do conhecimento. 

A partir desse princípio, Gonçalves (1994) argumenta que a civilização 

ocidental tem em seu cerne a tendência de uma visão dualista do homem como 

corpo e espírito. Considera que

seu processo de desenvolvimento, realizado por meio de 
tensões e oscilações históricas, caracteriza-se por uma 
valorização progressiva do pensamento racional em detrimento 
do conhecimento intuitivo, da razão em detrimento do 
sentimento, e do universal em detrimento do particular 
(GONÇALVES, 1994, p. 16). 

Advoga ainda a autora que nesse processo de civilização, ocorre o que 

denomina de descorporalização, ou seja, “em uma evolução contínua da 

racionalização, o homem foi tornando-se, progressivamente, o mais 

independente possível da comunicação empática do seu corpo com o mundo”.

Em síntese, o homem na medida em que reduz sua capacidade de 

percepção sensorial, vai descorporalizando-se. Segundo Nóbrega, (2005, 

p.16), “a educação incorpora essa concepção de saber descorporalizado, 

principalmente quando se torna sinônimo de educação escolarizada”; daí a 

visível fragmentação entre o saber sensível e o racional nas práticas escolares. 

Aqui cabe retomar o episódio relatado quando estudante de música, 

descrito no primeiro movimento desta Sinfonia. A frase - Não precisa entender; 

cante e pronto! - proferida rispidamente pela professora de música como 

resposta à uma indagação sobre a tonalidade de um solfejo,  demonstra uma 

visão pedagógica em que o corpo do aluno é percebido apenas como 
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recipiente a ser adestrado. Naquele momento, a corporeidade que aqui 

compreendemos e defendemos, foi reprimida; o meu corpo de aluna estava 

dissociado da sua dimensão expressiva.  

A minha compreensão sobre as possibilidades de expressão e 

dimensões do corpo emergiu a partir dos aportes teóricos que adquiri quando 

da participação como aluna do Curso de Especialização em Consciência 

Corporal. Retomo aqui essa trajetória para ressaltar a importância desse Curso 

na minha formação.

Partindo do pressuposto de que o corpo sente e que no sentir encontra-

se a relação primeira do homem com o mundo, percebemos as possibilidades 

de uma proposta para a educação musical, fundamentada na concepção em 

que a corporeidade, “abrangendo o corpo vivo e significante, fundado na 

facticidade e na cultura, supera a dicotomia biológico-cultural e expressa a 

unidade do ser-no-mundo”.  (NÓBREGA, 2005, p.80) O saber sentir, portanto, 

encontra-se na base da nossa proposta pedagógica.

Para contextualizarmos o corpo sob esta ótica, nos apropriamos do 

pensamento do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty que, ainda no século 

XIX, criticava a dualidade corpo/ mente e defendia a integração do corpo na 

perspectiva do ser humano em sua totalidade. Em seus estudos sobre a 

fenomenologia da percepção, defende que o sentir é anterior ao pensamento, 

pois “todo o saber se instala nos horizontes abertos pela percepção” (PONTY, 

1996, p.280). 

Na perspectiva de Gonçalves (1994), sua obra é perpassada por uma 

unidade, que está no cerne de seus pensamentos: a crítica radical à metafísica 

cartesiana que, separando o corpo do espírito, o sujeito do objeto, instaurou no 

conhecimento uma cisão cujos pólos extremos são representados, de um lado, 

pelo objetivismo da ciência, e de outro lado, por um idealismo filosófico.  

É sabido que no pensamento cartesiano, o objeto é exterioridade pura, 

uma realidade em si mesma, preexistente ao conhecimento e habitada por 

relações de causalidade. Contestando essas posições, PONTY (1996, p.06), 

argumenta que:
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o mundo não é um objeto do qual possuo comigo a lei de 
constituição; ele é o meio natural e o campo de todos os meus 
pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas. A 
verdade não “habita” apenas o “homem interior”, ou, antes, 
não existe homem interior, o homem está no mundo, é no 
mundo que ele se conhece.  

Em síntese, o corpo é o próprio Ser, onde o homem realiza sua própria 

existência, não havendo separação entre psiquismo e biológico, “onde o 

humano ultrapassa os níveis sincrético (instintos) e amovíveis (sinais), 

tornando-se simbólico” (NÓBREGA, 2005, p. 62). 

As reflexões de Ponty são hoje retomadas pelos estudiosos da ciência 

cognitiva e experiência humana, entre eles, Francisco Varela e Humberto 

Maturana que compartilham da opinião de que a cultura científica ocidental 

requer que tomemos os nossos corpos simultaneamente como estruturas 

físicas e como estruturas experienciais vividas, circulando continuamente entre 

o biológico e o fenomenológico.

Nesse contexto, o corpo é uma estrutura viva e experiencial. Tanto para 

Ponty, como para os supracitados cientistas, “corporalidade tem este duplo 

sentido: acompanha o corpo como uma estrutura experiencial vivida e também 

como o contexto ou o meio de mecanismos cognitivos” (VARELA et al., 2001, 

p. 16).

Embora à época de Ponty, as ciências estivessem muito fragmentadas e 

sem comunicação entre si (neurologia, psicanálise, psicologia, inteligência 

artificial, entre outras) Varela et al. consideram que suas reflexões 

permanecem válidas e atuais. Ambos advogam o sentido do corpo em 

movimento, configurando uma percepção que, ao interpretar a realidade via 

motricidade, desloca o sujeito como epicentro do conhecimento, privilegiando a 

complexidade dos processos corporais (VARELA et al., 2001). Investigam o 

fenômeno conhecer no sentido circular de ligação entre ação e saber.  Desse 

modo,

o conhecimento é o resultado de uma interpretação contínua 
que emerge das nossas capacidades de entendimento. Estas 
capacidades estão enraizadas nas estruturas da nossa 
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corporalidade biológica, mas são vividas e experienciadas 
dentro de um domínio de ação consensual e de história 
cultural. Permitem-nos dar sentido ao nosso mundo; ou, numa 
linguagem mais fenomenológica, são as estruturas pelas quais 
existimos no sentido de “termos um mundo” (VARELA et tal., 
2001, p. 199). 

Assim sendo, se somos corpo, se estamos imersos em contextos 

múltiplos, e se somos portadores de possibilidades sensório-motoras, o 

conhecimento é fruto do que incorporamos e expressamos através da nossa 

corporeidade.

Como uma das grandes interlocutoras do pensamento de Ponty, 

Nóbrega afirma que 

                        as noções de corporeidade e de motricidade vão dotar o corpo 
de sentido e de significação, diferenciando-o do corpo-máquina 
definido pelo cartesianismo. Sou corpo, um corpo que habita o 
espaço e o tempo e que realiza a existência através do 
movimento. Nessa relação com o mundo, conheço: apreendo o 
mundo, percebendo os sentidos e atribuindo significados. Todo 
conhecimento objetivo repousa nesse mundo pré-objetivo, de 
natureza sensível que precisa ser despertado, pois é ele o lugar 
onde se encontra a originalidade do sujeito e o ponto de 
referência para as suas ações (NÓBREGA, 2005, p. 71-72). 

A unidade do humano é expressa no corpo. Um corpo cujos movimentos 

nunca são repetidos, porque para cada um desses movimentos, o homem 

atribui um significado, que vem em decorrência da sua intencionalidade.   

Também Assmann (1996), ao falar da Corporeidade, o faz referindo-se ao 

organismo vivo, superando as polarizações corpo/alma, cérebro/mente, 

considerando que a morfogênese do conhecimento acontece no interior da 

motricidade corporal do ser humano, não havendo mentalização sem 

corporalização.

Como já mencionamos em Movimentos anteriores, mente e corpo 

também foi muito questionado no momento histórico vivido pelo músico e 

educador musical Jaques Dalcroze. Segundo Santos (2001, p.43), “o corpo 

introduzido na prática escolar por Dalcroze é um corpo que reage ao estímulo, 
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dá uma resposta prevista, certa, mas não mecânica”. Isto significa que para o 

supracitado educador, o movimento corporal também decorre da integração 

corpo mente, não dissociando o sentir das aquisições cognitivas.  

Assim, retornamos ao pensamento de Ponty, quando diz: 

meu corpo é o lugar, ou antes a própria atualidade do fenômeno 
de expressão, nele a experiência visual e a experiência auditiva, 
por exemplo, são pregnantes uma da outra, e seu valor 
expressivo funda a unidade antepredicativa do mundo percebido 
e, através dela, a expressão verbal e a significação intelectual. 
Meu corpo é a textura comum de todos os objetos e é, pelo 
menos em relação ao mundo percebido, o instrumento geral de 
minha “compreensão”. É ele que dá um sentido não apenas ao 
objeto natural, mas ainda a objetos culturais como as palavras. 
[...] Em suma, meu corpo não é apenas um objeto entre todos os 
outros objetos, um complexo de qualidades entre outros, ele é 
um objeto sensível a todos os outros, que ressoa para todos os 
sons, vibra para todas as cores, e que fornece às palavras a sua 
significação primordial através da maneira pela qual ele as 
acolhe (PONTY, 1996, p. 315-317).

Constata-se que é no corpo que acontece o fenômeno do conhecimento. 

Por isso, fundamentados nesse aporte teórico, trazemos para a práxis da 

educação musical esse corpo sensível, que, citando Nóbrega (2005, p. 63) 

mais uma vez, “expressa a unidade na diversidade, entrelaçando o mundo 

biológico e o mundo cultural e rompendo com o dualismo entre os níveis físicos 

e psíquicos”.   
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2.1.2 Corporeidade e educação musical 

Para melhor situarmos o leitor quanto aos saberes que constituem as 

subcategorias estruturantes para o ensino da música construídas a partir do 

nosso encontro com a corporeidade, apresentamos o seguinte quadro:

HUMANIZAR-SE

SABER CRIAR
SABER BRINCAR

SABER PENSAR

SUBCATEGORIAS  ESTRUTURANTES  PARA  O  
ENSINO DA  MÚSICA 

LUDICIDADEEXPRESSIVIDADE

REFLEXÃO/ PRODUÇÃO 
DE CONHECIMENTO

SER-MAIS

SABER SENTIR

SENSIBILIDADE

Quadro 1: subcategorias estruturantes para o ensino da música. 

Como podemos observar, os saberes acima descritos estão interligados 

no sentido de demonstrar que aprendemos interagindo nas mais diversas 

situações.

Segundo Lowen (1990), o nosso corpo é um sistema energético, em 

constante interação com o meio. Fala-nos da personalidade como uma 

estrutura piramidal, em que no topo estão a mente e o ego; na base, estão os 

processos energéticos que impulsionam o homem. Assim, “esses processos 

resultam em movimentos que conduzem aos sentimentos e terminam nos 

pensamentos” (LOWEN, 1990, p. 37). 

Dessa forma, os movimentos de um organismo não vão ocorrer ao 

acaso, e sim fluir de algum tipo de sensibilidade ao ambiente, numa relação 
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viva, fundada no sentir. “Quando a pessoa se move com sentimento, a ação é 

graciosa porque resulta de um fluxo energético no corpo. Assim, o sentimento é 

a chave da graça e da espiritualidade do corpo” (LOWEN, 1990, p. 92). Nessa 

perspectiva, a ausência de sentimento levará aos movimentos mecânicos.

2.1.3 Saber Sentir 

Comumente, costumamos chamar de emoções, sentimentos como 

medo, tristeza, amor, etc. Contudo, para o supracitado autor, esses 

sentimentos são produzidos por movimentos corporais espontâneos que 

representam impulsos de aproximação ou afastamento em relação ao meio 

ambiente. Diz-nos ainda, que 

é preciso reconhecer que toda emoção é um sentimento, mas 
nem todo sentimento é uma emoção. A palavra emoção
comporta um componente ativo (moção mais o prefixo e:
movimento em direção ao exterior) que diferencia essa espécie 
de sensação das demais. Além disso, as emoções são sentidas 
como respostas do corpo como um todo. Eu posso, por 
exemplo, sentir dor nos rins; quando estou zangado, porém, a 
sensação não é localizada ou limitada – sinto-me zangado por 
inteiro. Todavia, os impulsos associados às diferentes emoções 
variam e podem se expressar através de diferentes caminhos 
(LOWEN, 1990, p. 84). 

Também Maturana (1999) considera que as emoções não são o que 

correntemente chamamos de sentimento. “Do ponto de vista biológico, o que 

conotamos quando falamos de emoções são disposições corporais dinâmicas 

que definem os diferentes domínios de ação em que nos movemos” 

(MATURANA, 1999, p.15).

Nesse sentido, quando mudamos de emoção, mudamos de domínio de 

ação. Ao pararmos para pensar na coexistência de interações que 

presenciamos no cotidiano de nossas vidas, perceberemos os diversos tipos de 
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comportamento que advêm das diferentes emoções que perpassam por nós 

mesmos e pelos demais à nossa volta. Por esse motivo, “as distintas emoções 

podem ser plenamente caracterizadas segundo os domínios de ações que as 

constituem” (MATURANA, 2003, p. 14). 

Em síntese, o saber sentir funda-se na sensibilidade. O corpo sente, é 

sensível e se revela nos movimentos com sentido e significado.  Portanto, 

a educação dos sentidos diz respeito à condição corporal do 
homem e a sua existencialidade. Aprender a ouvir, a ver, a 
cheirar, a degustar, a sentir são fundamentais na apreensão 
da realidade, ampliando a capacidade de percepção do mundo 
(NÓBREGA, 2005, p. 75). 

Muitas são as contribuições advindas de pesquisas e estudos no sentido 

de aumentar nosso entendimento sobre a forma como lidamos com nossos 

sentimentos e emoções. No entender de Mariotti (2000), a repressão aos 

sentimentos, mais o hábito de privilegiar o que julgamos estar fora de nós, leva-

nos a achar que aquilo que sentimos são de importância secundária. Na 

prática, argumenta o autor que se não desenvolvermos a capacidade de 

estarmos atentos à dinâmica corpo mente, aos nossos sentimentos e emoções, 

teremos dificuldade de aprender seja o que for. Assim, 

se o momento presente é um processo, um vir-a-ser, se está 
sempre mudando, estar vivo é prestar atenção a essas 
transformações e seguir mudando junto. Essa é a chave da 
aprendizagem. Se o que acontece fora de nós é percebido 
segundo nossa estrutura interna, a auto-atenção é igual à 
atenção ao mundo – e nesse sentido nós somos o mundo 
(MARIOTTI, 2000, p. 226). 

Noutras palavras, Maturana (2006) argumenta que valorizar a razão e a 

racionalidade como expressões básicas da existência humana é positivo, mas 

desvalorizar as emoções, que também são expressões fundamentais dessa 

mesma existência, não o é. Assim,
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nós, humanos, na qualidade de entes biológicos, estamos 
constitutivamente dotados de uma corporeidade dinâmica que, 
ao adotar configurações distintas, dá origem a emoções 
diferentes como disposições corporais dinâmicas diversas. 
Estas especificam diferentes domínios de ações, os quais 
constituem por esse meio o fundamento operacional de tudo o 
que fazemos, inclusive o que chamamos de comportamento, 
pensamentos e discursos racionais (MATURANA, 2006, p. 221). 

Dessa forma, para o supracitado autor, em conseqüência de vivermos 

numa cultura que desvaloriza as emoções em favor da razão e da 

racionalidade, tornamo-nos culturalmente limitados para os fundamentos 

biológicos da condição humana, isto é, somos geralmente, incapazes de 

perceber como nossas emoções, fisiologia e anatomia se entrelaçam de forma 

espontânea desde a nossa concepção até a nossa morte.  

Ainda por causa dessa mesma limitação cultural, temos tanta dificuldade 

em perceber que o amor “como emoção que especifica o domínio dos 

comportamentos que constituem o outro como um legítimo outro em 

coexistência conosco” (Maturana, 2006, p. 222) participa na geração das 

nossas  consciências individual, social e de mundo.  

Assim, nessa perspectiva, só adquirimos essas consciências quando 

interagimos desde crianças, com a consciência operacional da nossa 

corporeidade, que se dá através de uma dinâmica de brincadeiras. Nessas 

interações, os corpos 

se encontram em total aceitação mútua quando se tocam, 
escutam-se e se vêem no presente, numa dinâmica de 
confiança mútua e total. É essa confiança que dá à criança a 
possibilidade de crescer em auto-aceitação e auto-respeito 
que possibilitam que ela aceite os outros, o que constitui a vida 
social. Em outras palavras, é na confiança não-competitiva em 
seu próprio ser que uma criança adquire, ao viver a confiança 
e a aceitação de seus pais no brincar, a possibilidade de entrar 
na confiança não-competitiva e na aceitação do outro na 
coexistência que constitui o domínio das relações sociais 
(MATURANA, 2006, p. 229). 
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2.1.4 Saber Brincar 

Trazemos o saber brincar para a educação musical  fundamentados no 

aporte teórico acima descrito, ou seja, os brinquedos e jogos cantados com os 

quais desenvolvemos nossos princípios pedagógicos – descritos em 

Andamento Allegretto no segundo Movimento desta Sinfonia de Saberes – são

propostos no sentido de estimular o grupo a vivenciar o presente. Não há 

competição entre os alunos envolvidos. Ao contrário, “é fazer o que se faz em 

total aceitação, sem considerações que neguem a sua legitimidade” (Maturana, 

2006, p. 231). 

Através da dinâmica do saber brincar, nossos alunos recriam o lúdico, a 

fantasia, deixam fluir o emocional. Em conseqüência, a alegria se faz presente, 

tornando-os mais felizes, solidários e cooperativos uns com os outros, 

emergindo a auto-estima e autonomia. 

De acordo com Lowen (1997), os adultos são muito reservados em suas 

demonstrações de qualquer sentimento, limitando assim, a intensidade de suas 

sensações agradáveis. Daí, os jogos e as brincadeiras contribuírem no sentido 

de proporcionarem um resgate à alegria que tínhamos quando crianças. “A 

infância – presumindo que seja uma infância saudável, normal – é 

caracterizada pelas duas qualidades que conduzem à alegria: liberdade e 

inocência” (LOWEN, 1997, p. 14).  

Aqui se ressalta a reconquista da liberdade interior, isto é, a liberdade de 

expressar abertamente os próprios sentimentos. É por isso que é sem dúvida 

“próprio da música transportar-nos para além da alegria e da dor, para além 

dos sentimentos diferenciados e já fixados, conduzindo-nos até um primeiro e 

primordial elemento motor” (SNYDERS, 1992, p. 119).

Em outras palavras, no saber brincar 

há a alegria de fazer música junto, desde o canto em corais 
até a participação em um conjunto de rock: trata-se de 
coletivos que, ao mesmo tempo, perseguem um objetivo 
musical e o projeto de se constituir, de se vivificar como grupo 
solidário; os participantes se rejubilam com o poder e a 
emoção coletivos; estruturas e regras se criam pouco a pouco 
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e estabelecem assim sua validade; em resumo, há uma 
diversidade que tende à unidade, na qual cada parte acha 
apoio nas outras e se fortalece com as outras (SNYDERS, 
1992, p. 88). 

Segundo Paiva (2000, p. 14), o saber brincar “é o elo integrador entre os 

aspectos cognitivos, afetivos e sociais”, constituindo-se num poderoso agente 

socializador, além de promover também, o exercício da livre expressão e 

criatividade entre os envolvidos.

2.1.5 Saber Criar 

Ao invés de construir o conhecimento musical apenas do ponto de vista 

preciso, medido, ou seja, quantitativo, propomos trazer para a sala de aula 

também o aspecto qualitativo, traduzidos em contextos musicais expressivos. 

Assim, concomitante ao saber brincar, trabalhamos com o saber criar.

Para viabilizarmos a proposta que vimos descrevendo, faz-se necessário 

“enfatizar a vivência do corpo em movimento como campo criador de sentidos, 

isso porque a percepção não é uma representação mentalista, mas sim, um 

acontecimento da motricidade” (NÓBREGA, 2005, p. 07). Em outras palavras, 

entendemos que, embora a música seja um estímulo que impressione os 

sentidos, oferecendo informações ao organismo, ela assume configurações 

variadas para cada acontecimento. Como expressar o que não se percebe? 

Conforme se expressa Schafer (1991, p. 286), “não poderia a música ser 

pensada como um objeto que simultaneamente libertasse a energia criativa e 

exercitasse a mente na percepção e análise de suas próprias criações?”  

De acordo com Schafer (1991, p. 282) numa classe programada para a 

criação não há professores, “há somente uma comunidade de aprendizes, 

onde o objetivo principal seria o desenvolver das capacidades humanas para 

daí viabilizar o processo de apreensão do conteúdo musical”. 
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Também Koellreutter (1997) propõe uma metodologia para a Educação 

Musical em que a criação ocupa lugar de fundamental importância, fazendo da 

improvisação uma ferramenta imprescindível. Contudo, o autor adverte: 

não há nada que precise ser mais planejado do que uma 
improvisação. Para improvisar é preciso definir claramente os 
objetivos que se pretende atingir. É preciso ter um roteiro, e a 
partir daí trabalhar muito: ensaiar, experimentar, refazer, 
avaliar, ouvir, criticar etc. O resto é vale-tudismo 
(KOELLREUTTER, 1997, p. 132). 

Esse educador sempre defendeu a integração entre o sensível e o 

cognitivo; por isso desenvolveu uma série de jogos de improvisação, que são 

jogos criativos que estimulam o grupo a refletir e construir seu conhecimento 

em música. Enfatiza também que toda improvisação no contexto da educação 

musical deve atender, além dos objetivos específicos da área, os objetivos 

humanos, isto é, ter em foco a formação da personalidade do aluno. Assim, se 

um jogo de improvisação pode desenvolver o senso rítmico, de igual maneira, 

precisa desenvolver capacidades humanas como a concentração, a 

autodisciplina, a criatividade, entre outras questões. “São ações intencionais 

que possibilitam o exercício criativo de situações musicais e o desenvolvimento 

da comunicação por meio da linguagem musical” (BRITO, 2003, p. 152).

Em síntese, o lúdico nesse contexto, contribui não só para que a 

aprendizagem musical aconteça de forma prazerosa, como também se 

constitui em uma das maneiras que possibilita aos participantes se 

expressarem sem medo de errar. Quando vivenciamos o brincar, o fazemos 

por inteiro, expressando-nos com toda a nossa corporeidade.
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2.1.6 Saber Pensar 

Interligados, os saberes sentir, brincar e criar levarão o nosso aluno a 

um novo saber pensar. Para tanto, cientes das implicações epistemológicas 

que envolvem os conceitos de auto-organização dos sistemas vivos defendidos 

por Maturana e Varela (1995) evidenciamos a interatividade entre cognição e 

vida no processo da produção de conhecimento, da reflexão, que fundamentam 

o que defendemos para um novo saber pensar.

Para melhor compreendermos como estamos em constante processo de 

auto-organização, nos apropriamos do termo metáfora do fluxo utilizada pelo 

psicólogo Csikszentmihalyi (1999) no sentido de descrever o processo de 

mudança que está sempre ocorrendo com os nossos pensamentos, 

sentimentos e emoções. Segundo os estudos do supracitado psicólogo, essa 

metáfora foi utilizada por muitas pessoas para descrever a sensação de ação 

sem esforço experimentada em momentos que se destacam como os melhores 

de suas vidas. Diz-nos que 

atletas se referem a eles como “atingir o auge”, místicos 
religiosos como estar “em êxtase”, artistas e músicos como 
“enlevo estético”. Atletas, místicos e artistas fazem coisas 
muito diferentes quando alcançam o fluxo, no entanto suas 
descrições da experiência são extraordinariamente similares. 
O fluxo costuma ocorrer quando uma pessoa encara um 
conjunto claro de metas que exigem respostas apropriadas 
(CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 36). 

Nesse sentido, tudo é fluxo. Também para Böhm (1991), o universo 

existe como expressão vibratória e energética, em que tudo é dinâmico, tudo 

vibra. Tudo é fluxo e está sempre em processo.

Segundo Moraes (2004), toda intenção põe energia em movimento e 

esse é o aspecto relevante que está presente nos ambientes de aprendizagem 

configurando os estados emocionais que vão influir nas ações e reflexões dos 

participantes. Argumenta a autora que 
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em nosso dia-a-dia, fluímos de uma emoção a outra. Fluímos 
como se fôssemos um continuum, ainda que muitas vezes não 
tenhamos consciência desse processo. Os estados emocionais 
implicam em diferentes níveis de ativação fisiológica que podem 
ser percebidos com a respiração ofegante, o rubor das faces ou 
a pulsação alterada, bem como através de secreções hormonais, 
alterações do sono ou lágrimas que escorrem pela face. Se as 
emoções e os sentimentos provocam mudanças estruturais 
químicas, energéticas e neurais, podemos então deduzir que o 
fluir do sentipensar é também um fenômeno biológico que 
envolve mudanças estruturais da organização viva (MORAES, 
2004, p. 60). 

Concordamos com a exposição da autora no sentido de que somos o 

que são os nossos pensamentos, sentimentos e emoções. Agimos em função 

das circunstâncias e dos fluxos que nos alimentam. A ligação que vemos 

acontecer entre o saber sentir e o saber pensar cria um espaço operacional já 

defendido aqui nesta Sinfonia, em que “todas as ações humanas têm por base 

as emoções, os sentimentos e pensamentos que emergem no ser humano”. 

(MATURANA, 1999, p. 15) 

Nessa perspectiva, defendemos uma educação musical voltada para o 

esforço em possibilitar a compreensão, a alegria e a emoção pelo fazer musical 

através de ações criativas e significativas para os envolvidos no processo da 

aprendizagem. Para tanto, voltamos a enfatizar que consideramos que nossa 

realidade básica é o nosso corpo.

Como se expressa Lowen (1997), para nos conhecermos, precisamos 

sentir o nosso corpo. Quando todas as partes do corpo estão carregadas de 

energia e vibrantes, sentimo-nos vibrantemente vivos e alegres. Contudo, para 

que isso ocorra, precisamos nos entregar ao corpo e suas sensações, deixá-lo 

tornar-se plenamente vivo e livre.  

É imprescindível ressaltar que o saber pensar é inseparável desse corpo 

vivo e alegre. É a interpretação que emerge da relação entre corpo e mente. 

Para tanto, concordamos que 

a cognição emerge da corporeidade, expressando-se na 
compreensão da percepção como movimento e não como 
processamento de informações. Somos seres corporais, corpos 
em movimento. O movimento tem a capacidade não apenas de 
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modificar as sensações, mas de reorganizar o organismo como 
um todo, considerando ainda a unidade mente-corpo
(NÓBREGA, 2005, p. 06). 

De acordo com a supracitada autora, a mente não está em alguma parte 

do corpo, ela é o próprio corpo, o que implica em admitir que “as tradicionais 

concepções representacionistas se enganam ao colocar a mente como uma 

entidade interior, haja vista que a estrutura mental é inseparável da estrutura 

do corpo”.

Cabe aqui, retomarmos ao aporte teórico central desta Tese: 

Corporeidade não é fonte complementar de critérios 
educacionais, mas seu foco irradiante primeiro e principal. 
Sem uma filosofia do corpo, que pervada tudo na Educação, 
qualquer teoria da mente, da inteligência, do ser humano 
global enfim, é, de entrada, falaciosa (ASSMANN, 1995, p. 
107).

Constata-se que o que está em discussão, é o cérebro a partir da 

perspectiva das conexões, a partir das neurociências, da mente incorporada,

como argumentam Maturana e Varela (2007). Um cérebro que não separa 

emoções de cognição, inteligência, sistema perceptivo e mundo a ser 

percebido. Está em discussão “uma morfogênese que junta o lado instrucional 

e o instituinte e criativo do conhecimento, superando a velha dualidade ensinar/ 

aprender, transmissão/ assimilação de conhecimentos (ASSMANN, 1999, p. 

169).

Citando Assmann (1999, p. 38) mais uma vez, hoje, essa discussão é 

possível porque “nossos órgãos sensoriais são, acima de tudo, criadores de 

conexões com o meio ambiente; os sentidos não são ‘janelas do 

conhecimento’, mas devem ser, antes, comparados como instrumentos para 

testar hipóteses”. 
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2.1.7 Saber Humanizar-se

O saber humanizar-se é, portanto, construído na convivência, na fruição 

dos saberes sentir, criar e pensar.

O processo de transformar-se na convivência, em que o aluno se 

transforma junto com o professor e demais participantes com os quais convive 

no espaço educacional está descrito na teoria da autopoiése, publicada em 

1970 por Humberto Maturana, que explica a dinâmica constitutiva da 

organização dos seres vivos. Autopoiése significa 

produção de si mesmo, autofazimento. O sistema autopoiético é 
uma teia de processos que vão produzindo ingredientes, 
componentes e padrões (caóticos e ordenadores) que 
regeneram continuamente, através de suas transformações e 
interações, a própria teia que os produz (ASSMANN, 1998, p. 
136).

Para Maturana (1998), o ser vivo é um sistema dinâmico aberto que, 

enquanto organização viva, está em contínuo autorefazimento. Isso se dá na 

estrutura do sistema vivo em função de suas interações com o meio no qual 

está inserido, a partir de um constante fluxo de energia e matéria; ou seja, o ser 

vivo atua sobre as circunstâncias que constituem o campo energético e 

material no qual se encontra, ao mesmo tempo em que as circunstâncias 

atuam sobre ele. É preciso que existam interações recorrentes nas quais o ser 

vivo conserva a sua organização de modo congruente com as suas 

circunstâncias. Se essas interações não ocorrem, o ser vivo não sobrevive e 

morre.

 Para Maturana e Varela (2001), a cognição é compreendida como um 

fenômeno que depende das interações autopoiéticas, é o próprio processo da 

vida. Nessa perspectiva, nunca saberemos algo que não tenha a ver com a 

nossa história de interações, o que traz implicações importantes nas questões 

da aprendizagem. Podemos perceber com bastante clareza,
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o  quanto nossos mundos emergem imbricados uns aos outros. 
Tais aspectos indicam que somos individualidades em 
comunhão e que a nossa evolução não é individual, mas, sim, 
coletiva, e ocorre dentro de uma ecologia de mundos gerados 
por atos de cognição coerentes, mutuamente acoplados e, 
sempre que possível, adaptados uns aos outros (MORAES, 
2003, p. 108). 

Dessa forma, um dos grandes desafios dos tempos atuais, é, sem 

dúvida, aprender a compartilhar coisas, a desenvolver o espírito de 

cooperação, a solidariedade a partir dos ambientes de aprendizagem. 

O saber humanizar-se, dessa forma, está imbricado com os demais 

saberes aqui abordados. No momento em que conheço, se entrelaçam 

pensamentos, sentimentos, emoções, ações, desejos e afetos, gerando uma 

aprendizagem expressada através da corporeidade. 

Ao dizermos que o saber humanizar-se está fundamentado na formação 

humana defendida por Maturana (2000), que consiste na criação das condições 

que guiam e apóiam o aprendente como um ser capaz de viver no auto-

respeito e no respeito pelo outro, isso implica em dizer, também, da 

necessidade de uma mudança de olhar do professor em relação ao aluno. 

Embora o professor tenha consciência de que o objetivo a ser alcançado é a 

aprendizagem, deve ter consciência também, de que seu olhar deve estar 

dirigido ao acolhimento do aluno, em sua legitimidade. O que está em jogo 

neste processo é o enriquecimento da capacidade de fazer, refletir e expressar 

sobre o que se está apreendendo.

Nós pensamos que, se o que vivemos hoje é fruto do nosso sentir e do 

nosso pensar, será a formação que oferecermos aos nossos aprendentes no 

presente que garantirá “homens e mulheres sensíveis, amorosos, conscientes 

de seu ser social e de que o mundo que vivem surge com seu viver” 

(MATURANA, 2000, p. 10).

Recorremos também a Koellreutter (1997, p. 135), ao dizer que: “o 

mundo intelectual, cultural é um grande lago, onde todos nós jogamos pedras. 

Umas um pouco maiores, outras menores, mas nós movimentamos esse lago. 

Isto é o que parece essencial: o movimento” – propõe um processo de 
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formação musical baseado na capacidade do homem em apreender os 

sistemas de relações com o meio ambiente e o eu que o apreende.   

O homem é um ser social. A concepção de que homem e mundo 

formam uma unidade em constante transformação, nos encaminha para uma 

visão de educação transformadora, que encontra eco na concepção do 

educador Freire (1987, p. 52) quando afirma: “ninguém liberta ninguém, 

ninguém se liberta sozinho: os homens se libertam em comunhão”. 

Nessa perspectiva, trazemos para a Educação Musical “a compreensão 

do valor dos sentimentos, das emoções, do desejo, da insegurança a ser 

superada pela segurança, do medo que, ao ser ‘educado’, vai gerando a 

coragem” (FREIRE, 2000, p. 51). 

2.1.8 Saberes docentes na educação musical 

O nosso propósito em discutir e inserir as supracitadas questões na 

formação do educador musical está pautado na convicção de que o ensino e 

aprendizagem da música, que ainda hoje vemos ocorrer de forma tradicional e 

austera na maioria das escolas brasileiras, pode ser modificado e atingir 

resultados altamente satisfatórios quando fundamentados no paradigma da 

corporeidade.

Dessa forma, o professor de música vai estar contribuindo para o 

resgate do  seu aluno como ser corpóreo, cuja relação com o mundo é a de um 

ser que sente e pensa; um ser que conhece seus limites, mas confia em ir além 

e ultrapassá-los, porque reconhece em seu professor o suporte para seguir 

com coragem, vencer seus medos e inseguranças cristalizados.

Quando nos referimos ao professor como suporte, tomamos por 

empréstimo as palavras de Freire (2000, p. 57), quando diz que “o suporte veio 

fazendo-se mundo e vida, existência, na proporção que o corpo humano vira 

corpo consciente, captador, transformador, criador de beleza e não ‘espaço’ 

vazio a ser enchido por conteúdos”. 
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Também para Tardif (2002), no campo da pedagogia, o que era 

verdadeiro, útil e bom ontem, já não o é mais hoje. Nesse ponto de vista, 

o saber dos professores não é um conjunto de conteúdos 
cognitivos definidos de uma vez por todas, mas um processo em 
construção ao longo de uma carreira profissional na qual o 
professor aprende progressivamente a dominar seu ambiente de 
trabalho, ao mesmo tempo em que se insere nele e o interioriza 
por meio de regras de ação que se tornam parte integrante de 
sua ‘consciência prática’ (TARDIF, 2002, p. 14). 

Noutras palavras, o ser e o agir do professor são resultados dinâmicos 

das próprias ações inseridas no processo do ensinar e aprender.

Diante desse contexto, são significativas as contribuições apresentadas 

por Tardif (2002) que amplia a compreensão sobre os saberes no processo de 

formação docente, afirmando que os saberes profissionais dos professores 

são: a) temporais; b) plurais e heterogêneos; personalizados e situados, visto 

que carregam consigo as marcas do humano, como objeto de trabalho.

Tardif (2002) relaciona o saber profissional dos professores com as 

fontes sociais de aquisição e os modos de integração no trabalho docente, 

buscando entrecruzar a identidade profissional e o desenvolvimento pessoal e 

profissional, no sentido de que “o saber profissional está, de certo modo, na 

confluência entre várias fontes de saberes provenientes da história de vida 

individual, da sociedade, da instituição escolar, dos outros atores educativos, 

etc.” (TARDIF, 2002, p. 64). 

Através do significativo quadro abaixo, Tardif (2002) propõe um modelo 

tipológico para dar conta do pluralismo do saber profissional: 
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Saberes dos 
professores

Fontes sociais 
da aquisição

Modelos de integração 
no trabalho docente

Saberes pessoais dos 

professores

A família, o ambiente de 

vida, a educação no 

sentido lato etc. 

Pela história de vida e 

pela sistematização 

primária.

Saberes provenientes da 

formação escolar anterior 

A escola primária e

secundária, os estudos 

pós-secundários não 

especializados etc. 

Pela formação e

pela socialização pré- 

profissionais.

Saberes provenientes da 

formação profissional

para o magistério 

Os estabelecimentos de

formação de professores, 

os estágios, os cursos de 

reciclagem etc. 

Pela formação e pela 

socialização profissionais 

nas instituições de

formação de professores. 

Saberes provenientes 

dos programas e livros 

didáticos usados no 

trabalho.

A utilização das ferramentas 

dos professores: programas, 

livros didáticos, fichas etc. 

Pela utilização das 

ferramentas de trabalho, 

sua adaptação às tarefas. 

Saberes de sua própria 

experiência na profissão, 

na sala de aula e na 

escola.

A prática do ofício na escola 

e na sala de aula, a 

experiência dos pares etc. 

Pela prática do trabalho e 

pela socialização 

profissional. 

Quadro 2: Saberes Docentes. Fonte: Tardif, 2002, p. 63.

Com esse quadro, compreendemos que o autor defende o estudo da 

natureza dos saberes docentes como fundamento de uma epistemologia que 

considera o trabalho docente e suas interações sociais. 

No Brasil, os estudos sobre saberes docentes começaram a ser 

desenvolvidos a partir de 1991, através de artigos teóricos e relatos de 

pesquisas publicados na área da educação em anais de congressos (Anped e 

Endipe) e periódicos nacionais8.

8 Essa fonte está contida na Revista da Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM – 
Nº15, Setembro de 2006, p.53. 
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Hentschke (2006), ao comentar sobre as supracitadas publicações, 

indica que os estudos da educadora Pimenta (1999) são tidos como referência 

na análise do papel da pedagogia e da didática para a formação de 

professores. Enfatiza a citada pesquisadora, que para se viabilizar a 

transformação da prática docente é importante ampliar a consciência dos 

professores sobre a própria prática, considerando como saberes da docência, 

os saberes da experiência (como aluno e como professor), os saberes do 

conhecimento e os saberes pedagógicos. Destaca que a prática docente é um 

lugar de excelência para se desenvolver o conhecimento pedagógico, pois 

nesse espaço encontramos 

a problematização, a intencionalidade para encontrar 
soluções, a experimentação metodológica, o enfrentamento de 
situações de ensino complexas, as tentativas mais radicais, 
mais ricas e mais sugestivas, de uma didática inovadora que 
ainda não está configurada teoricamente (PIMENTA, 1999, p. 
27).

Assim, Pimenta (1999) reafirma a relevância da prática docente, 

valorizando os saberes relacionados com a ação docente, ou seja, saberes que 

caracterizam o ato de ensinar e se configuram num saber plural. 

Com base nos posicionamentos descritos ao longo deste Movimento,

acreditamos que a Educação Musical não se resume ao papel de apenas 

transmitir conteúdos musicais, mas está inserida num desafio muito maior, que 

é investigar a natureza dos diversos saberes que vão constituir-se em saberes 

formadores do educador e a forma como eles se manifestam nas áreas 

específicas do conhecimento humano.

Segundo Hentschke (2006, p. 55), as pesquisas realizadas nessa área 

indicam a necessidade de se considerar, na formação docente e na prática 

pedagógico-musical, “um exercício analítico e crítico que proporcione o 

desenvolvimento profissional do trabalho docente”. Comenta ainda que, 

observamos que a ênfase em investigações que destaquem os 
processos de aquisição dos saberes, especialmente os 
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saberes da experiência, e a sua análise crítico-reflexiva podem 
trazer significativa contribuição para o reconhecimento dos 
processos de construção profissional dos professores de 
música (HENTSCHKE, 2006, p. 55). 

Considerando os saberes aqui investigados, convidamos o leitor para 

acompanhar a seguir, o processo de construção do conhecimento musical 

desenvolvido sob os pressupostos aqui defendidos, descritos em andamento 

Allegretto.

Como o próprio nome sugere, Allegretto, damos continuidade a essa 

Sinfonia de Saberes, encantados pela alegria e prazer desencadeados pelo 

encontro com os saberes da corporeidade que, acrescidos das investigações 

realizadas sobre os saberes docentes, abre novas perspectivas para a 

Educação Musical. 
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2.2 Reencantando a Educação Musical
Allegretto

Sob o andamento Allegretto, apresentaremos ao leitor alguns dados 

relativos à nossa pesquisa no tocante ao desenvolvimento do projeto didático 

para o ensino da música tendo como foco, a categoria de análise, 

aprendizagem.

Segundo Assmann (1988), o ato de aprender não se resume a um 

processo acumulativo de conhecimento. Ao contrário, defende que a 

aprendizagem acontece no indivíduo através de interações neuronais 

complexas e dinâmicas, que vão gerando estados qualitativamente novos no 

cérebro. Nesse sentido,

a aprendizagem consiste numa cadeia complexa de saltos 
qualitativos da auto-organização neuronal da corporeidade 
viva, cuja clausura operacional (leia-se: organismo individual) 
se auto-organiza enquanto se mantém numa acoplagem 
estrutural com o seu meio (ASSMANN, 1988, p.40).

Nessa perspectiva, procuramos trabalhar o conteúdo musical com 

nossos alunos, enfocando não apenas o acréscimo de conceitos novos, mas 

também propiciando a construção do conhecimento articulado com um 

entremeado de ações dinâmicas, dentro e fora da sala de aula.

O grupo de alunos com o qual trabalhamos integra o corpo discente do 

Curso de Educação Artística – Habilitação Artes Cênicas, do Departamento de 

Artes da UFRN. O processo de ensino e aprendizagem da música foi 

desenvolvido nas disciplinas Oficina Básica de Música e Linguagem Musical I. 

Para preservar o anonimato dos participantes, faremos uso de nomes fictícios 
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baseados em personagens de 03 óperas do compositor Giuseppe Verdi9, tais 

como Aída, Violetta, Flora, Amneris, Desdêmona, Radamés, Alfredo, Ramphis, 

Rigoletto e Yago. 

2.2.1 Avaliação de entrada 

No primeiro momento do processo, foi feita uma avaliação diagnóstica, 

com o objetivo de detectar o conhecimento musical prévio dos alunos, bem 

como as expectativas que tinham a respeito das disciplinas a serem cursadas, 

e o grau de freqüência que tinham às leituras, cinema e teatro antes do contato 

com o estudo musical que seria viabilizado em nossas aulas. Essa avaliação 

de entrada foi feita através de um questionário informativo, constituído de cinco 

perguntas: 1) Você possui algum conhecimento musical? 2) Quais são suas 

expectativas com a disciplina FECA II (Oficina Básica de Música)? 3) Cite dois 

livros que você tenha lido e gostado, recentemente. 4) Cite dois filmes. 5) Cite 

dois eventos: (teatro, dança e/ ou show). 

O questionário foi aplicado a 24 alunos, sendo 21 da habilitação Artes 

Cênicas, 01 da Habilitação Artes Plásticas, 01 da Habilitação Música, 

(Departamento de Artes) e 01 do Curso de Letras – Português. Obtivemos o 

seguinte resultado: 13 alunos responderam que não tinham qualquer 

conhecimento musical; 06 alegaram que conheciam pouca coisa sobre música 

e 05 afirmaram já possuírem conhecimentos prévios sobre música.  

Quanto às expectativas que traziam para cursar a disciplina FECA II 

(Formas de Expressão e Comunicação Artística II - Oficina de Música), 19 

alunos responderam querer adquirir conhecimentos musicais e 05 afirmaram 

querer aprimorar e/ ou ampliar o que já conheciam. Constatamos também, 

nessa primeira avaliação, que a maioria dos alunos participantes, embora 

desejasse a aprendizagem musical, também estava apreensiva quanto a 

9 Verdi, Giuseppe: compositor italiano (1813-1901) considerado o compositor de ópera mais 
importante do século XIX. Seguindo as influências francesas e alemãs, rompe os clichês do bel 
canto do seu tempo e põe o canto a serviço do drama. Para saber mais, consultar “Ópera. 
Compositores. Obras. Intérpretes. Editor András Batta. Redacción Sigrid Neef.1999”. 
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apreender uma linguagem considerada muito difícil. Essa colocação deve-se a 

tradição de que a música só pode ser estudada por pessoas capacitadas 

musicalmente, ou seja, pessoas com as percepções rítmicas e auditivas 

naturalmente desenvolvidas. 

Com base nos resultados obtidos na avaliação de entrada, planejamos 

nossas atividades considerando um dos saberes defendido por Paulo Freire 

(2000) ao afirmar que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as 

possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Diz-nos o 

educador que esse saber, não apenas precisa ser apreendido pelo professor e 

pelos educandos, como também precisa ser constantemente testemunhado e 

vivido por ambos. Tomamos como parâmetro, suas palavras: 

quando entro em uma sala de aula devo estar sendo um ser 
aberto a indagações, à curiosidade, às perguntas dos alunos, 
a suas inibições; um ser crítico e inquiridor, inquieto em face 
da tarefa que tenho – a de ensinar e não a de transferir 
conhecimento (FREIRE, 2000, p. 52). 

Nesse sentido, considerei de primordial importância, despertar em cada 

estudante, o desejo de trilhar o caminho que estava propondo para o 

desenvolvimento do aprendizado musical, mesmo que para a maioria, 

constituísse um grande desafio aprender música, já que estavam imbuídos do 

preconceito de que aprender música não é para todos. Fundamentados nos 

estudos e reflexões de Assmann (1996), em que aprender é um processo 

criativo que se auto-organiza, lançamos um outro desafio à turma: vamos 

aprender música, porque todos somos capazes. Somos seres aprendentes!

Diante do cenário acima exposto, o propósito da nossa primeira aula foi 

tentar conduzir cada participante a refletir sobre suas expectativas, as dos 

colegas e as da professora. Na apresentação do programa foram apontados os 

objetivos e metas a serem atingidos, o conteúdo a ser apreendido e a forma de 

avaliação utilizada. ( anexo 1) 

Também foi participado aos alunos que tal experiência de aprendizagem 

com eles, faria parte de uma Tese de Doutorado e como tal, estariam 

colaborando como grupo investigado na pesquisa em que estaria defendendo o 
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ensino aprendizado da música, considerando os pressupostos da 

Corporeidade. Foi explicado que, fundamentados no educador Hugo Assmann, 

o nosso ambiente de aprendizagem privilegiaria a mixagem de todos os 

sentidos com os quais sensoriamos corporalmente o mundo; isso porque 

a aprendizagem é, antes de mais nada, um processo corporal. 
Todo conhecimento tem uma inscrição corporal. Que ela 
venha acompanhada de sensação de prazer não é, de modo 
algum, um aspecto secundário (ASSMANN, 1998, p. 29).

 Com essas considerações, partimos das seguintes premissas pontuadas 

pelo citado autor: 

1. Aprender é um processo criativo que se auto-organiza; 

2. Todo conhecimento tem uma inscrição corporal; 

3. Dinâmica da vida e dinâmica do conhecimento estão unidas; 

4. O prazer como dinamizador do conhecimento. 

Nesse contexto, dei início ao desenvolvimento do conteúdo 

programático, iniciando com a percepção da pulsação através do caminhar.  

Dalcroze (1921) afirma ser o caminhar o ponto de partida para o 

desenvolvimento da percepção rítmica. “É impossível representar-se o ritmo 

sem se representar um corpo posto em movimento” (Dalcroze, 1921, p. 39). 

Em seguida, propus o caminhar em duplas, em grupos variados, e logo após, 

refletimos sobre as diferentes pulsações e ritmos variados presente entre as 

pessoas.

Para exemplificar a diferença entre estarmos unidos em uma mesma 

pulsação ou não, utilizamos o recurso do cânone rítmico. Cânone é uma

estrutura musical ou rítmica com textura imitativa (porque construída a partir de 

uma única melodia cantada ou frase falada e igualmente reproduzida por cada 

uma das demais vozes componentes), cada uma descrevendo um movimento 

independente. Nesse momento, utilizamos a proposta pedagógica do músico 

alemão Carl Orff (1895-1982) que se assenta sobre a tríade básica música / 

movimento / fala. No método Orff, a palavra falada é a geradora do ritmo e da 
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melodia. Através dessa atividade, fizemos um trabalho de integração no grupo, 

bem como introduzimos as noções de ritmo, pulsação, movimento, andamento.

Dessa forma, os alunos iniciam o contato com a linguagem musical de 

forma lúdica e prazerosa. Os conceitos vão sendo construídos pelos próprios 

alunos e em conjunto com o professor na medida em que vão avançando as 

vivências rítmico-musicais. Aqui, fundamentamos nossa prática pedagógica em 

Assmann (1996, p.33) que, em sua décima primeira colocação sobre a 

qualidade cognitiva e social da educação, considera que toda morfogênese do 

conhecimento é constituída por níveis emergentes a partir dos processos auto-

organizativos da corporeidade viva.  

Por isso todo conhecimento tem uma inscrição corporal e se 
apóia numa complexa interação sensorial. O conhecimento 
humano nunca é pura operação mental. Toda ativação da 
inteligência está entretecida de emoções (ASSMANN, 1996, p. 
33).

Nesse sentido, propomos também, as seguintes atividades: todos de pé, 

em círculo; acompanhando a marcação de um pulso, cada participante fala seu 

nome; em seqüência, intercalam: nome – palma – nome – palma; nome – 

palma – pulo – nome – palma – pulo; mãos na coxa, palmas e estalo de dedos 

para o alto. É solicitado que percebam os movimentos que estão realizando, 

bem como o timbre10 de cada um deles. 

Após essa atividade, foi proposto que cada um dissesse seu nome 

procurando encaixá-lo dentro do pulso realizado com o estalo dos dedos. O 

objetivo desse exercício é utilizar a organização rítmica do nome de cada um 

dos alunos, fazer a silabação e depois os reconhecer quanto à acentuação 

rítmica.

A aula teve continuidade sendo solicitado aos participantes que 

caminhassem de acordo com os comandos rítmicos improvisados pelo 

professor e inibissem o movimento quando ouvissem um outro comando 

previamente combinado, reiniciando-o em seguida. Ao inibirem o movimento, é 

10 Timbre: contraste sonoro entre sons. 
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solicitado que percebam o ritmo da respiração, a temperatura corporal e a 

emoção que estão experimentando com essas vivências. 

No momento seguinte, dividimos a turma em dois grupos: o primeiro, 

pára e volta a caminhar sob o comando de uma palma; o segundo, pára e volta 

a caminhar sob o comando de duas palmas (variando constantemente o 

andamento). Em círculo, é proposto o desenvolvimento da seguinte seqüência: 

um atrás do outro, caminhar contando alto 06 passos; caminhar em silêncio, 

mas batendo 06 palmas; caminhar 06 passos contando mentalmente; parar e 

contar mentalmente 06 passos; vira para a direita e conta mentalmente 06 

passos; vira para a esquerda e conta mentalmente 06 passos. Reiniciam a 

mesma seqüência, agora contando 05 passos. E vão repetindo a seqüência em 

ordem decrescente até chegarem a 01 passo. 

O propósito dessas vivências é criar condições para que os alunos 

cheguem aos códigos musicais sem medos, sem traumas, respeitando suas 

dificuldades e às dos colegas, desenvolvendo através das vivências rítmico-

musicais, uma confiança na sua capacidade de aprendizagem. Maturana 

(2003) nos diz que a capacitação requer liberdade reflexiva e confiança do 

aluno em suas próprias capacidades. Esse é um pressuposto que permeia 

todas as atividades desenvolvidas nessa nossa proposta de trabalho, ou seja, 

todos os seres humanos são capazes de aprender tudo o que o outro ser 

humano pode fazer. Para que isso aconteça, ainda segundo o autor 

supracitado, o professor deve criar um espaço que valorize a atividade de 

maneira não competitiva na própria atividade. O importante não é quem faz 

melhor, e sim o que cada um consegue fazer. O acerto e o erro são ambos 

considerados como incentivos para superar os obstáculos seguintes. 

 O respeito mútuo (biologia do amor) é fundamental porque 
amplia a inteligência ao entregar aos participantes, na 
aprendizagem, a possibilidade de dar um sentido próprio ao 
aprender e ao que se aprende (MATURANA, 2003, p. 18). 

Para finalizarmos esse primeiro momento, propomos uma dinâmica de 

apresentação, optando pela formação de uma rede, através de um rolo de 
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barbante. Cada um se apresenta, fala sobre si e segura uma ponta do 

barbante, jogando o rolo para um colega; e assim vamos construindo uma 

grande rede, que simboliza a interação entre as pessoas, seus saberes, seus 

gostos, seus prazeres ou suas dificuldades. Sentimo-nos todos unidos num 

mesmo processo, em que a diversidade é ressaltada e respeitada.  

Nessa oportunidade, fica esclarecido para o grupo, que a aprendizagem 

vai ocorrer como conseqüência das oportunidades que cada um vai obter para 

perceber, manipular e vincular-se com as pessoas e os objetos, e com o 

entrelaçamento dos aspectos cognitivos e afetivos durante o processo. 

Defendemos que é na construção dos conceitos e percepção dos seus 

significados que estaremos apreendendo os conteúdos da aprendizagem 

musical, no enriquecimento da nossa ação e interpretação.

Partindo do pressuposto de que o conhecimento é o resultado de um 

processo de construção, modificação e reorganização utilizado pelos alunos 

para assimilar e interpretar os conteúdos musicais, a ação pedagógica deverá 

se ajustar ao que os alunos conseguem realizar em cada momento de sua 

aprendizagem. É importante considerar, que nem todas as pessoas têm os 

mesmos interesses ou habilidades, nem aprendem da mesma maneira, o que 

exige uma atenção especial por parte de todo o grupo, para que todos possam 

se integrar no processo de aprender. Para que a aprendizagem possa ser 

significativa é preciso que os conteúdos sejam analisados e abordados de 

modo a formarem uma rede de significados. Nesse sentido, o planejamento de 

cada aula se torna flexível, podendo ser modificado de acordo com as 

necessidades do grupo. 

 Alves (2004) defende que ensinar é igual a cozinhar, isto é, o 

cozinheiro-professor precisa conhecer os segredos do sabor para apresentar 

pratos que possam dar prazer ao corpo e alegria à alma. Diz o autor: 

Se os alunos refugam diante da comida e se, uma vez 
engolida, a comida provoca vômitos e diarréia, isto não quer 
dizer que os processos digestivos dos alunos estejam doentes. 
Quer dizer que o cozinheiro-professor desconhece os 
segredos do sabor. Aconselho os professores a aprender seu 
ofício com as cozinheiras (ALVES, 2004, p. 39). 
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O autor quer dizer que o professor precisa conhecer o conteúdo de cada 

prato a ser servido aos seus alunos, bem como a forma de prepará-lo, mas o 

resultado final do cardápio preparado, vai depender dos saberes sobre sabores 

desse professor. Isso acontece porque educação tem a ver com sedução, isto 

é, o professor vai conduzindo o aluno ao conhecimento através do prazer, da 

fruição pelo que está sendo degustado.

O educador também é envolvido nessa magia porque “pedagogia é 

encantar-se e seduzir-se reciprocamente com experiências de aprendizagem” 

(ASSMANN, 2003, p.34). O autor acrescenta que nos docentes deve estar 

visível o prazer de possibilitar a união entre processos vitais e processos de 

conhecimento.

É preciso pensar a educação a partir dos nexos corporais entre 
seres humanos concretos, ou seja, colocando em foco a 
corporeidade viva, na qual necessidades e desejos formam uma 
unidade. Em outro texto ousei dizer: O corpo é do ponto de vista 
científico, a instância fundamental para articular conceitos 
centrais para uma teoria pedagógica (ASSMANN, 2003, p. 34). 

Foi nesse contexto que as 90 aulas de FECA II e as 60 aulas de 

Linguagem Musical I foram transcorrendo, sempre priorizando um clima de 

muita alegria e gerando boas expectativas para o encontro seguinte. Citamos 

como exemplo, uma manhã de segunda-feira em que chovia torrencialmente 

em nossa cidade, e imaginávamos por esse motivo que poucos alunos 

conseguiriam chegar a tempo para a aula. E qual não foi nossa surpresa, 

quando foram chegando, todos molhados, descrevendo as dificuldades, 

desculpando-se pelo atraso, mas felizes por estarem na sala de aula. E nós 

podemos sintetizar nas palavras de uma das alunas, o sentimento que 

permeava os demais participantes: “Com toda essa chuva, só essa aula 

mesmo, pra nos tirar de casa...”.

Esse depoimento fortaleceu-nos no sentido de dar continuidade a nossa 

proposta pedagógica, ratificando as palavras de Paulo Freire quando diz que, 
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o clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, 
humildes, generosas, em que a autoridade docente e as 
liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o 
caráter formador do espaço pedagógico (FREIRE, 2000, p. 
103).

É neste sentido que considerarmos o prazer como premissa em nossas 

aulas. O prazer em construir o conhecimento; o prazer em estarmos mais 

sensíveis para perceber o processo de aprendizagem de cada aluno, buscando 

e criando novas formas para que cada um perceba e compreenda o significado 

do que nos propomos  ensinar. Existe emoção em ensinar e aprender!  

Rubem Alves nos diz que o prazer é uma experiência qualitativa, que 

não pode ser medido e que não há receitas para sua repetição. Quando o 

professor permite que o aluno experimente, que compare, escolha, que brinque 

com as dificuldades, a aprendizagem se torna viva, prazerosa, compartilhada. 

É o que chamamos de pedagogia viva. 

Como nos fala Nachmanovitch (1993), construímos o mundo por meio 

de atos de percepção, aprendizado e expectativa. E, por meio desses mesmos 

atos de percepção, aprendizado e expectativa, construímos nosso Ser.

2.2.2 Pedagogia do movimento

Acreditamos que para haver aprendizagem, faz-se necessário envolver, 

conquistar; trabalhar com saberes que sejam significativos, que tragam 

respostas aos nossos desejos e aos desejos dos nossos educandos.   

Nesse sentido, Rubem Alves, em seu livro Concerto para corpo e alma

escreve: “O caminho da ciência e dos saberes é o caminho da multiplicidade. 

Não há fim para as coisas que podem ser conhecidas e sabidas. O mundo dos 

saberes é um mundo de somas sem fim” (ALVES, 2003, p. 11). 
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Retomando nosso entendimento por pedagogia do movimento,

descreveremos a seguir, uma das aulas sobre percepção rítmica realizada nos 

arredores do Campus da UFRN (2004.2). 

Nesse momento, os alunos 

experimentam os diversos 

instrumentos rítmicos, 

expõem suas dificuldades, 

harmonizam-se com a 

natureza, criam e 

improvisam ritmicamente.

Foto 3: Turma 2005.2 – Oficina de Música – Campus da UFRN 

Para colaborar nesse processo de aprendizagem, convidamos o Prof. 

Danúbio Gomes, idealizador do projeto de extensão Pau e Lata: Projeto

Artístico-Pedagógico do Departamento de Artes da UFRN, para ministrar 12 

horas de atividades de percepção rítmica com o grupo.

Esse supracitado projeto vem desde 1998, desenvolvendo atividades 

artístico pedagógicas musicais com crianças, adolescentes e adultos, 

proporcionando aos participantes o contato com os aspectos da linguagem 

musical de forma dinâmica e prazerosa, levando-os a compreendê-la e 

vivenciá-la.

Ressaltamos que o instrumento de percussão, como material sonoro, 

tem papel muito importante no processo da musicalização porque a facilidade 

técnica e a diversidade de sons permitem que os conceitos da linguagem 

sejam rapidamente absorvidos.

Durante esse processo de aprendizagem, houve uma constante 

preocupação de nossa parte, com o contexto, no sentido de que o 

comportamento dos alunos e a situação em que se encontravam, estivessem 

intimamente ligadas na formação da experiência musical. É um fator de 

considerável importância no nosso processo pedagógico, o refletir sobre cada 

103



atividade vivenciada porque é o momento de expor as dificuldades, os 

progressos, em que cada participante encontra o significado do que está 

apreendendo.

No depoimento da aluna Aída11, constata-se sua alegria em perceber 

que era capaz de aprender música: 

aprendemos como segurar os instrumentos e como tocar, ou 
pelo menos começar a tocar. Foi uma experiência maravilhosa 
e linda. Achei que nunca seria capaz de tocar um tambor 
daqueles ou uma lata, e de repente descobri que posso e 
tenho capacidade disso e muito mais dentro do mundo da 
música.

Ressaltamos que a aluna consegue transpor a barreira da falta de 

aptidão para a aprendizagem musical que já trazia preconcebida em sua 

mente. Nesse sentido,

a ênfase no ‘pensar próprio’ – não apenas como pensamento 
que consegue tomar forma e articular-se, mas também como 
uma experiência humanamente gostosa – é um tema 
pedagógico fundamental. O conhecimento só emerge em sua 
dimensão vitalizadora quando tem algum tipo de ligação com o 
prazer (ASSMANN, 1998, p. 30). 

Na percepção do aluno Radamés12

O fazer era orientado dentro dos conceitos trabalhados em 
sala de aula, embora não houvesse uma sistematização no 
sentido mesmo da palavra: a prática era pega pelas deixas 

11 Aída: princesa etíope, personagem principal da ópera Aída, composta por Giuseppe Verdi, 
em 04 atos, que narra o drama de um guerreiro egípcio convocado para combater os etíopes 
numa guerra entre os dois povos e que se apaixona por Aída, capturada e levada à escravidão. 
Para saber mais, consultar: http://pt.wikipedia.org/wiki/Aida 
12 Radamés: personagem da ópera Aída, composta por Giuseppe Verdi, em 04 atos. É um 
guerreiro egípcio convocado para combater os etíopes numa guerra entre os dois povos e que 
se apaixona por Aída, capturada e levada à escravidão. Para saber mais, consultar: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aida 
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corporais. Foi um processo mais vivido pelo corpo do que por 
uma sistematização mais elaborada. Como todo processo, 
também foi um processo de erros e acertos, encontros e 
desencontros, até que o grupo chegasse a uma forma comum. 

É interessante refletir sobre a consonância existente entre os resultados 

que vamos obtendo por parte dos alunos, com os princípios que defendemos 

na nossa proposta pedagógica. O tempo destinado às vivências criativas, à 

pesquisa e ao debate, vai consolidando os conceitos construídos e 

fortalecendo a aprendizagem.

Nesse sentido, o aluno, em sua corporeidade, é a sede dos mecanismos 

que envolvem as relações estabelecidas com o ambiente, com as pessoas, 

com os objetos, em que ele e o próprio ambiente, ao mesmo tempo, se auto 

organizam. A partir dessa capacidade, constata-se que

o indivíduo constrói conhecimento que, por sua vez, não parte 
nem do mundo do sujeito e nem do mundo do objeto, mas é 
produto das interações que ocorrem entre ambos. É a partir 
dessas interações, onde os fatores internos e externos 
colaboram de maneira indissociável, que as funções 
cognoscitivas se desenvolvem (MORAES, 2003, p. 45). 

Esse olhar autopoiético sobre a educação nos remete a reconhecer que 

o processo de aprendizagem está conectado ao processo de viver. Envolve a 

percepção, a emoção e a ação, implicando, portanto, o envolvimento de toda a 

corporeidade. Parafraseando Assmann (1993), advogamos que não há mundo 

para nós, a não ser mediante a nossa leitura do mundo, corporalizada no 

sistema auto-organizativo que somos. 

Daí, a proposta de defendermos a necessidade de uma aula viva, 

interativa, pois acreditamos que através de experiências significativas, o aluno 

deixará de ser organismo passivo e passará a co-partícipe do processo da 

aprendizagem. Fica claro para os nossos alunos, que o aprender tem relação 
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com as mudanças que ocorrem advindas como conseqüências das suas 

interações, como constatam as palavras da aluna Violetta13:

    a experiência de tocar é muito gostosa quando conseguimos 
fazer certo e não nos preocupamos, porque parece que o ritmo 
faz parte da gente, é impossível ficar parado, o corpo todo 
começa a se mexer. 

2.2.3 O fazer criativo na construção da percepção auditiva 

É sabido que as práticas adotadas correntemente para o desenvolvimento 

da percepção auditiva privilegiam os ditados melódicos, rítmicos e solfejos, no 

sentido de treinar o ouvido do aluno para perceber os códigos musicais, e dessa 

forma, estar capacitado para ouvir, ler e escrever música.

É sabido também, que os alunos têm muita dificuldade na apreensão desta 

forma de aprendizagem, constituindo muitas vezes, motivo de desânimo e 

conseqüente distanciamento das aulas de música.

Considerando essas questões, nos propusemos a dar continuidade a nossa 

metodologia de trabalho, enfatizando a apreensão do fenômeno musical em sua 

inteiridade, isto é, compreendendo-o enquanto manifestação complexa de uma 

rede de interações.

  Para tanto, embasados nos princípios de Jaques Dalcroze e Koellreutter, 

propomos uma série de atividades com o propósito de que o nosso aluno vivesse 

o fenômeno sonoro (altura, intensidade, timbre, duração, articulação, densidade 

etc) de forma global, integrada, percebendo-o em toda a sua corporeidade. Essa 

compreensão do fato sonoro oportuniza o despertar do interesse do aluno em 

relação ao objeto que está sendo investigado: a música. São pensamentos, 

sentimentos e ações interagindo para a construção do conhecimento musical.

13 Violetta: cortesã parisiense no personagem da ópera La Traviata, de Verdi, com libreto 
baseado no drama “A dama das camélias” de Alejandro Dumas. Para saber mais consultar 
“Ópera. Compositores. Obras. Intérpretes. Editor András Batta. Redacción Sigrid Neef. 1999”. 
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Para colaborar no processo da sensibilização dos alunos para o 

desenvolvimento da percepção auditiva, convidamos o musicoterapeuta 

Eduardo Fabián Juárez, graduado pela Faculdade de Medicina Del Salvador, 

em Buenos Aires para ministrar 06 horas de oficina.  

As aulas tinham como objetivo o desenvolvimento sonoro expressivo, 

ressaltando os elementos que vão se estruturando no sujeito nas diferentes 

etapas evolutivas. Para tanto, trabalhou os níveis sensitivo, imaginário e 

cultural dos alunos, utilizando como ferramentas expressivas, material sonoro 

convencional e não convencional. 

No primeiro momento, o professor trouxe para os alunos uma 

fundamentação teórica sobre as etapas do desenvolvimento auditivo do 

homem, bem como os tipos e características da escuta, em que foi exposto e 

discutido sobre a acústica, a propagação e os parâmetros do som. Foi 

solicitado que os alunos trouxessem para o momento seguinte, objetos 

utilizados no cotidiano que produzissem som embora não fossem instrumentos 

musicais; mesmo não sendo considerados instrumentos musicais, são, 

entretanto, objetos sonoros e estão presentes no dia-a-dia de cada um de nós.

Nesse contexto, quando temos a oportunidade de perceber mais 

intimamente o som, podemos com propriedade, decidir desfrutá-lo, controlá-lo, 

rejeitá-lo ou acolhê-lo. Segundo Schafer (1992) antes de iniciarmos qualquer 

atividade de percepção auditiva, é necessário limpar os ouvidos. Para tanto,

faz-se necessário fazer música com os objetos com os quais convivemos. O 

autor argumenta que 

todas as nossas investigações sonoras devem ser testadas 
empiricamente, através dos sons produzidos por nós mesmos e 
do exame desses resultados. É óbvio que não se pode reunir 
sempre uma orquestra sinfônica numa sala de aula para sentir 
as sensações desejadas; precisamos contar com o que está 
disponível. Os sons produzidos podem ser sem refinamento, 
forma ou graça, mas eles são nossos (SHAFER, 1992, p. 68). 

Com esse propósito, as atividades foram direcionadas para a 

experimentação e sensibilização dos objetos sonoros. Numa primeira etapa, a 
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experimentação deu-se com os instrumentos musicais que havia na sala de 

aula, como agogô, pandeiros, chocalhos, entre outros. Em seguida, trabalhou-

se com os objetos trazidos do cotidiano de cada um.  

A respeito dessa vivência, a aluna Flora14 escreveu: 

Trabalhamos com objetos que usamos no nosso di-a-dia: 
celular, caderno, caneta... Então, mais uma vez concluímos que 
tudo faz barulho e que podemos transformar esse barulho em 
música. Assim, metade da turma deitou no chão de olhos 
fechados, enquanto a outra metade tocava os objetos e alguns 
instrumentos da sala. Eu que estava de olhos fechados, pude 
usufruir uma sensação nova e muito prazerosa de relaxamentos 
e percepção. Saímos dessa aula percebendo mais os sons de 
tudo que está em nossa volta. Contudo, essa aula acabou sendo 
uma preparação para as aulas que se seguiram. 

Cabe aqui ressaltar que a aluna Flora conseguiu perceber o 

entrelaçamento entre as atividades desenvolvidas. De fato, o objetivo de cada 

aula, é fornecer subsídios para uma melhor compreensão dos conteúdos 

musicais a serem construídos posteriormente. 

Temos como meta, que o aluno seja capaz de ouvir e reproduzir 

corretamente os sons musicais; porém, nos propomos a ir além do treinamento 

auditivo. Desejamos que nossos alunos construam suas partituras musicais

experimentando, analisando, comparando, criando; enfim, vivenciando um 

processo de incorporação auditiva.   

Nessa perspectiva, entendemos que 

a criação é a instância do fazer musical que dá ao músico a 
experiência e a vivência necessárias e concretas da 
linguagem. Ao criar, o músico pode “manipular” o som, as 
durações, os timbres, as harmonias e as dinâmicas, pode criar 
motivos, elaborá-los, interrelacioná-los, enfim, construir a sua 
própria música a partir dos elementos e das relações que 
escolheu (BERNARDES, 2001, p. 13). 

14 Flora: interpreta na ópera La Traviata, de Verdi, a amiga de Violetta, cortesã parisiense. 
Para saber mais consultar “Ópera. Compositores. Obras. Intérpretes. Editor András Batta. 
Redacción Sigrid Neef. 1999”. 
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Para viabilizar nossa proposta metodológica, utilizamos variados 

brinquedos cantados, canções folclóricas, lendas e parlendas15, jogos de 

criação e improvisação. É importante ressaltar que as possibilidades para a 

aprendizagem da linguagem musical foram, desde o início, práticas constantes 

e prazerosas.

Nas atividades em que trabalhamos com parlendas, apresentamos 

vários padrões rítmicos e sonoros como proposta de acompanhamento. Nesse 

momento, exploram-se os vários parâmetros do som, apresentando à turma 

variados exemplos. Depois de bastante vivenciado, dividimos a turma em 

grupos, e distribuímos para cada um, uma nova parlenda e cada grupo ficou 

encarregado de criar e apresentar para os demais, o seu trabalho final.

Dessa forma, é dada aos alunos a oportunidade de, em conjunto, 

experimentar, escolher, refletir, analisar, até chegarem a um acordo sobre a 

criação da melhor estrutura rítmica e sonora para dar vida à parlenda.  A 

avaliação é feita pelos próprios alunos, em conjunto, como se percebe no 

depoimento do aluno Alfredo16:

Com relação às parlendas foi muito válido termos que dar 
‘um arranjo musical’ para ela, incluindo ritmo, quadra 
rítmica, pulsação, contratempos etc. O processo da 
construção foi bastante rico, pois foram surgindo várias 
idéias e arranjos diferentes, mas o grupo estava em 
harmonia e logo conseguimos entrar em consenso e, por 
isso, conseguimos fazer algo muito interessante com a 
música. 

Cabe aqui registrar que o aluno Alfredo quando se refere ao processo de 

criação do arranjo musical para a parlenda vivenciada pelo grupo, já utiliza com 

propriedade, termos integrantes do vocabulário musical, o que significa que o 

conhecimento sobre contratempo, pulsação, entre outros, já estão 

incorporados.

15 Parlendas: conjunto de palavras com pouco ou nenhum nexo, de caráter lúdico, em versos 
curtos, com a função de compor uma brincadeira. 
16 Alfredo: personagem da ópera La Traviata, de Verdi. Para saber mais, consultar “Ópera. 
Compositores. Obras. Intérpretes. Editor András Batta. Redacción Sigrid Neef. 1999”. 
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O que nos leva a defender que o processo de aprendizagem ocorre no 

espaço da convivência, em que “o aprendiz se transforma junto com os 

professores e com os demais companheiros com os quais convive em seu 

espaço educacional” (Maturana, 1997, p. 49).

 Dessa forma, ratificamos o pensamento do autor, quando o aluno 

Ramphis17 declara: 

Gostei mais do processo de criação ao produto final, pois 
parecia que com os erros e acertos conseguíamos fazer algo 
mais natural e harmonioso e também nossos conhecimentos 
foram ampliando aos poucos, dando-nos oportunidades e 
possibilidades musicais.  

Percebe-se que o aluno se refere aos erros e acertos como 

oportunidades e possibilidades de ampliar o conhecimento musical. Nesse 

sentido, ressaltamos que todo o processo é permeado com a preocupação na 

formação integral do aluno, portanto, estamos sempre promovendo o diálogo, o 

estímulo ao pensar e à conscientização das ações realizadas.  

Nesse contexto destacamos que 

ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. [...] O 
professor que desrespeita a curiosidade do educando, o seu 
gosto estético, a sua inquietude, a sua linguagem, mais 
precisamente, a sua sintaxe e a sua prosódia; o professor que 
ironiza o aluno, que minimiza, que manda que “ele se ponha em 
seu lugar” ao mais tênue sinal de sua rebeldia legítima, 
transgride os princípios fundamentalmente éticos de nossa 
existência (FREIRE, 1996, p. 64). 

Fundamentamos nossa ação pedagógica na criação de ambientes de 

aprendizagem que favoreçam os diferentes estágios de aprendizagem de cada 

um dos envolvidos no processo; isso porque, partimos do princípio de que 

17 Ramphis: Na ópera Aída, é o personagem do Sumo Sacerdote. Para saber mais, consultar 
“Ópera. Compositores. Obras. Intérpretes. Editor András Batta. Redacción Sigrid Neef. 1999”. 
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temos ritmos diferentes de aprendizagem, que devem ser respeitados pelo 

professor e pelos demais colegas. 

2.2.4 Os códigos musicais registrados na partitura 

Os parâmetros do som, bem como os códigos rítmicos musicais, a 

exemplo dos variados compassos, das quiálteras, contratempos, e síncopes, 

entre outros, foram vivenciados, primeiramente, com o corpo. Podemos citar 

como exemplo de atividade, a audição de variadas peças musicais, 

cuidadosamente selecionadas, em que com o corpo, os alunos percebiam e 

identificavam a linha melódica, os tipos de compasso e os demais parâmetros 

do som. 

Numa segunda etapa, a vivência foi transportada para o papel em forma 

de gráficos, numa partitura não convencional. Cabe ressaltar que essas 

atividades eram desenvolvidas em grupo, com o objetivo de oportunizar 

debates, experiências e reflexões.  

Numa terceira etapa, foi utilizada a partitura convencional, passando aos 

ditados rítmicos e melódicos convencionais, porém oportunizados de forma 

tranqüila e prazerosa. Uma conquista para a maioria dos alunos, que admitia 

não imaginar que chegariam a ouvir e escrever uma música em uma partitura, 

como se vê no depoimento do aluno Rigoletto18:

Confesso que não é fácil a linguagem musical, mas quando 
participo de todo o processo de aprendizagem e realizo os 
trabalhos em grupo, percebo que os elementos da linguagem 
musical ganham significado e tudo fica mais fácil de 
compreender.

18 Rigoletto: personagem principal da ópera do mesmo nome, de Verdi, baseada no libreto de 
Francesco Maria Piave, segundo o drama de Victor Hugo La Roi S’amuse (O rei se diverte). 
Para saber mais, consultar “Ópera. Compositores. Obras. Intérpretes. Editor András Batta. 
Redacción Sigrid Neef. 1999”. 
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Percebemos claramente no depoimento do aluno Rigoletto, a 

materialização da proposta defendida por Assmann (1996) acerca do como se 

dá a experiência do conhecimento, quando afirma que:  

a inscrição corporal do conhecimento acontece mediante 
aquelas vibrações auto-organizativas da corporeidade, que 
têm tudo a ver com os níveis de auto-estima e expectativas, e 
não apenas com os conteúdos específicos das diferentes 
disciplinas (ASSMANN, 1996). 

Nesse sentido, ratificamos o princípio defendido pelo autor de que não 

há verdadeiro processo de aprendizagem sem conexão com as expectativas e a 

vida de quem aprende. “Toda vida só é vida enquanto é uma cadeia ininterrupta 

de aprendizagens” (ASSMANN, 1996, p. 27). 

No exemplo abaixo, constatamos nos exercícios melódico e rítmicos, o 

resultado do processo de aprendizagem defendido nesta Tese, onde a aluna 

Amneris19 atinge o objetivo considerado prioritário para a academia, que é 

ouvir e escrever os sons na partitura convencional.

A imagem retrata dois 
ditados rítmicos, onde a 
aluna ouve e reproduz na 
partitura figuras pontuadas, 
síncopes e quiálteras. No 
terceiro ditado, em clave de 
sol e compasso ternário, a 
aluna reproduziu na partitura 
três compassos que foram 
tocados no piano.

Foto 4: ditado rítmico e melódico da aluna Amneris

A aluna Amneris expressa com alegria o fato de estar conseguindo 

realizar um ditado melódico, quando diz que “a aula de hoje foi muito, mas 

muito construtiva, pois estamos ficando mais ‘afinados’ com o ‘ouvir’ das notas 

19 Amneris: Na ópera Aída, de Verdi, é o personagem da filha do faraó egípcio. Para saber 
mais, consultar “Ópera. Compositores. Obras. Intérpretes. Editor András Batta. Redacción 
Sigrid Neef. 1999”. 
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e estamos conseguindo fazer um ditado melódico”, o que ratificamos é a etapa 

considerada mais difícil pela maioria dos aprendizes da linguagem musical.

Selecionamos mais dois exemplos colhidos nessa mesma aula: 

a)

Esses exercícios são  

respectivamente, dos 

alunos Rigoletto e 

Flora.

Foto 05: ditado rítmico e melódico do aluno Rigoletto. 

b)

             Foto 6: ditado rítmico e melódico da aluna Flora. 

Para chegarmos a esse resultado, trabalhamos com a subdivisão dos 

tempos através de palavras e sílabas. Tomemos como exemplo, estabelecermos 

um pulso e executá-lo com a sílaba TA. Em seguida, subdividi-lo com Táti e 

depois, com Ta tu ti to. Depois de assimilado, encaixar palavras e frases.  As 

demais estruturas rítmicas (síncopes, quiálteras, contratempos e etc., passam 

pelo mesmo processo). Numa segunda etapa, substituímos as sílabas por 

figuras rítmicas e sonoras. Dessa forma, a criação de uma partitura rítmica ou 

melódica é desenvolvida através de um jogo. 
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A nossa proposta em subdividir o tempo com sílabas está fundamentada 

no trabalho desenvolvido por Parente (2002), professor do Projeto Música na 

Escola20, especificamente no módulo Ritmo e Movimento.

Ao mesmo tempo em que o aluno é apresentado à notação musical de 

forma vivencial, seu conhecimento é fundamentado e ampliado através de 

leituras e reflexões acerca de textos e vídeos sobre o assunto.

Para exemplificar o que aqui estamos expondo, vamos comentar sobre 

as aulas desenvolvidas para a exposição do conteúdo sobre instrumentos 

musicais em que a aprendizagem ocorreu através do processo interativo a que 

estamos nos referindo. 

 Na primeira etapa, os alunos foram convidados a assistirem a um vídeo 

sobe os instrumentos musicais, numa sala apropriada para este fim, na Escola 

de Música da UFRN. Nesse vídeo, tiveram a oportunidade de apreciar como 

são fabricados, seus respectivos timbres e demais parâmetros do som, bem 

como sua interação na sociedade através dos conjuntos instrumentais. 

 Dando continuidade, foi proposto um seminário sobre esses grupos de 

instrumentos, classificados em sopro, cordas e percussão. Os alunos 

responsáveis pela pesquisa e apresentação dos seminários se sentiram 

motivados a convidarem colegas instrumentistas para exporem sobre os 

recursos de cada instrumento com maior propriedade.

As apresentações foram pontuadas pela presença dos músicos 

convidados e podemos observar através das fotos selecionadas, na expressão 

dos alunos envolvidos, o interesse e prazer advindos da interação nas 

atividades.
                        

20 Um projeto de educação musical para professores alfabetizadores organizado pela Prefeitura 
da cidade do Rio de Janeiro em parceria com o Conservatório Brasileiro de Música – Centro 
Universitário. 

114



Aqui está registrado o momento em que os alunos 

têm contato com as cordas do contrabaixo, 

percebendo sua textura e compreendendo o 

porquê dos sons graves serem produzidos por 

cordas de comprimentos maiores. Ouvem e 

comparam o timbre com os demais instrumentos 

de corda. 

Foto 7: Aula sobre os instrumentos musicais de cordas

Na aula em que foi abordado o estudo sobre os instrumentos de sopro, 

também nos utilizamos do recurso fotográfico para registrar o interesse e 

participação da turma. 

Os alunos ouvem a 

saxofonista convidada, 

percebendo a forma como 

manuseia a palheta e a 

respiração para produzir o 

som. Tudo é percebido, 

investigado, com o propósito 

de ser compreendido.

Foto 8: aula de instrumentos musicais de sopro 

Dessa forma, a aprendizagem ocorre de forma prazerosa, no 

compartilhar das experiências, como podemos constatar no depoimento da 

aluna Violetta:
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Só conseguimos perceber realmente a beleza desses 
instrumentos citados quando os ouvimos. Emocionei-me 
quando ouvi o nosso convidado tocando violão junto com o 
contrabaixo, só aí pude realmente compreender o verdadeiro 
sentido de tocar um instrumento. 

Nessa perspectiva, afirmamos que a educação é 

um processo de transformação na convivência, onde o aprendiz 
se transforma junto com os professores e com os demais 
companheiros com os quais convive em seu espaço 
educacional, tanto no que se refere às transformações na 
dimensão explícita ou consciente, como na dimensão implícita 
ou inconsciente (MATURANA, 1997, p. 49). 

Ainda segundo Maturana (1999), vivemos uma cultura que desvaloriza 

as emoções, por isso a dificuldade de muitos educadores em perceber o 

entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção, que constitui nosso viver 

humano. Afirma não ser a razão a nos levar à ação, mas sim, a emoção; isso 

porque, “cada vez que afirmamos que temos uma dificuldade no fazer, existe 

de fato uma dificuldade no querer, que fica oculta pela argumentação sobre o 

fazer” (MATURANA, 1999, p. 23).   

Apropriamo-nos desse conceito para considerar que as emoções 

fundamentam a constituição das ações, como constatamos no depoimento da 

aluna Aída: “Não posso começar esse relatório falando dos detalhes de cada 

instrumento estudado, mas preciso falar das emoções e sensações que 

vivemos, sentimos e descobrimos nas últimas aulas”.  

Ao término dos dois semestres letivos, aplicamos um segundo 

questionário aos alunos participantes, cujo objetivo foi detectar se os mesmos 

haviam atingido suas expectativas com as disciplinas cursadas, bem como se a 

barreira de que, só aprende música quem nasceu com dom, havia sido 

ultrapassada. Procuramos também conhecer as mudanças que pudessem ter 

ocorrido na vida pessoal e/ ou profissional de cada aluno, advindas do 

processo de aprendizagem e metodologia utilizada. Para tanto, selecionamos 
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as seguintes questões: 1) Após dois semestres consecutivos cursando as 

disciplinas Oficina de Música e  Linguagem Musical I, você percebeu alguma 

mudança em nível pessoal? Em caso afirmativo, escreva um pouco sobre esse 

processo. 2) As suas expectativas em aprender música foram alcançadas? 3) 

Fale sobre a metodologia aplicada no decorrer das aulas pela professora da 

disciplina: aspectos positivos e negativos. 4) Para você, apesar de ser um 

aluno de Licenciatura em Artes Cênicas, as aulas de música contribuíram para 

seu crescimento profissional? 5) Você gostaria de continuar as aulas de 

música? Por quê? 

O questionário foi respondido por 17 alunos, que unanimemente, 

afirmaram ter vencido seus bloqueios quanto à aprendizagem musical; o que 

fica explícito nos depoimentos dos alunos Flora, Rigoletto e Aída:

Antes eu tinha um bloqueio em relação à música, não cantava 
nada, me achava desafinada, era completamente frustrada, 
agora sou feliz cantando [...] consegui romper com a barreira de 
acreditar que eu não era capaz de aprender a linguagem 
musical [...] afirmo que já estou menos desafinada e com um 
ritmo bem melhor para tocar algum instrumento, algo agora mais 
próximo da realização. [...] achava que jamais aprenderia algo 
de música; percebo a música de outra maneira; [...] mudança 
pessoal bastante significativa; divisor de águas em minha vida 
com relação à música; não imaginaria aprender tanto; [...] hoje 
eu já consigo identificar as notas musicais; eu tinha outra visão a 
respeito de estudar música; desenvolvi um sentimento de maior 
receptividade às teorias musicais; a afinidade musical 
aumentou; dessa forma, é quase impossível não aprender.  

 O que podemos observar nos depoimentos registrados, é o sentimento 

de alegria e satisfação que perpassa entre os alunos quando referem-se  à 

apreensão  do significado da aprendizagem musical. Fica claro que o processo 

da aprendizagem não se restringiu em adquirir conteúdos novos, mas a 

significantes mudanças em suas vidas. Nesse sentido, de acordo com 

Maturana (2000), a aprendizagem é uma expressão do acoplamento estrutural 

e da congruência existente entre o operar do organismo (o aluno com toda a 

sua corporeidade) com o operar do meio.  Isso quer dizer que ambos se 

influenciam mutuamente enquanto se transformam. Assim, o processo da 

aprendizagem musical está acoplado ao processo de viver de cada aluno.
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É sabido que o modelo tradicional mecanicista de ensino separa o 

mundo do sujeito do mundo do objeto. Em conseqüência, assistimos a 

separação cognição e vida, indivíduo e meio-ambiente. Mas o olhar 

autopoiético da teoria desenvolvida por Humberto Maturana e Francisco Varela 

supera a visão cartesiana do funcionamento dos sistemas vivos que constituem 

o universo.

Nesse sentido, fundamentados em que toda estrutura do organismo 

participa do processo de cognição, que envolve a percepção, a emoção e a 

ação, nos permitimos a ter uma nova compreensão do que seja conhecer e 

aprender.

Continuando nossa análise, dos 17 alunos questionados quanto às 

expectativas em aprender música, 12 responderam que as alcançaram, como 

destacamos em um dos depoimentos selecionados: “... só aumentaram. Parece 

que as aulas não se esgotam...” (aluno Yago21).

Contudo, obtivemos 03 respostas que apontavam não terem sido 

alcançadas completamente, mas se sentiam estimulados a continuarem os 

estudos, como exemplificamos a seguir, no depoimento da aluna Violetta:

“Senti-me estimulada para fazer outra disciplina de música”.

E outros 02 alunos responderam que não alcançaram suas expectativas, 

justificando que desejariam ter aprendido um instrumento musical, mas 

admitindo, porém, que adquiriram uma maior percepção aos parâmetros do 

som, como vemos a seguir: “Acho que esse foi apenas o passo inicial para uma 

maior compreensão musical. Dizer que eu aprendi música seria muita 

pretensão minha. Acho que agora sou capaz de sentir com mais amplitude”.

(Aluno Otello)

Quanto ao desejo de continuar os estudos de Música, que constava no 

conteúdo da terceira questão, 11 alunos manifestaram-se a favor de continuá-

los, justificando, entre outros, o desejo de aprofundarem seus conhecimentos 

no sentido de poderem tocar um instrumento. Destacaram também, o prazer 

que sentiam no envolvimento com a música a partir da percepção de como se 

21 Yago: Personagem da ópera Otello, de Verdi. Drama lírico, em 04 atos. Interpreta um alferes 
em uma cidade portuária na Ilha de Chipre ao final do século XV. Para saber mais, consultar 
“Ópera. Compositores. Obras. Intérpretes. Editor András Batta. Redacción Sigrid Neef. 1999”. 
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dá o processo da construção musical. Os demais, responderam que gostariam 

de continuar os estudos, mas não o fariam devido à falta de tempo disponível. 

Como a maioria dos alunos envolvidos na pesquisa, não pertencia à 

habilitação Música, achamos pertinente questioná-los sobre como percebiam a 

música na sua formação profissional.

Unanimemente, todos responderam que se apropriaram da música na 

sua área de estudo e trabalho, justificando que, entre outros, o processo da 

aprendizagem musical forneceu subsídios para melhorar a prática pedagógica, 

como podemos constatar no depoimento da aluna Aída: “Aprendi a utilizar a 

linguagem musical na minha turma de alfabetização... utilizei com propriedade 

de várias atividades e afirmo que foi bastante válido”. 

 A aluna Desdêmona22, que já atua no palco, destaca o significado da 

aprendizagem musical na sua área de estudo, quando cita:

A música está “gravada” no corpo das pessoas. [...] tenho 
trabalhado com a música no teatro, mas também na minha vida. 
Acredito que as aulas contribuem para qualquer ser humano 
seja qual for seu curso ou habilitação [...] Tive muitas lições que 
quero levar para minha vida pessoal e profissional. A teoria 
musical auxilia em todo processo cênico e que a partir de agora 
será uma ferramenta com muita utilização.

Acreditamos que viver e aprender são coisas que não se separam, 

portanto, vida e aprendizagem estão intrinsecamente ligadas. Quando vivemos, 

aprendemos e nos comunicamos através dos diversos tipos de linguagens e o 

emocional integra o nosso viver. Portanto, há uma interação entre o processo 

do conhecer, do pensar, do sentir e do mundo em que se vive. 

Nesse sentido, nos apropriamos das palavras de Koellreutter, quando 

nos fala sobre a aprendizagem musical: 

Aquele tipo de educação musical não orientando para o 
profissionalismo de musicistas, mas aceitando a educação 
musical como meio que tem a função de desenvolver a 

22 Desdêmona: é o personagem da esposa de Otello, ópera que tem o mesmo nome, de Verdi. Para saber 
mais consultar, “Òpera. Compositores. Obras. Intérpretes. Editor András Batta. Redacción Sigrid Neef. 
1999”. 
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personalidade do jovem como um todo; de despertar e 
desenvolver faculdades indispensáveis ao profissional de 
qualquer área de atividade, como, por exemplo, as faculdades 
de percepção, as faculdades de comunicação, as faculdades 
de concentração (autodisciplina), de trabalho em equipe, ou 
seja, a subordinação dos interesses pessoais aos do grupo, as 
faculdades de discernimento, análise e síntese, desembaraço 
e autoconfiança, a redução do medo e da inibição causados 
por preconceitos. [...] O humano, meus amigos, como objetivo 
da educação musical (KOELLREUTTER, 1998, p. 39). 

Observamos que o educador Koellreutter ressalta a aprendizagem 

musical como um processo para o desenvolvimento integral do sujeito 

aprendente, destacando a forma interativa na qual ocorre o fenômeno da 

convivência. Portanto, a qualidade da aprendizagem, como também destaca 

Maturana, está imbricada na qualidade da convivência, em que se requer o 

respeito às diferenças, à diversidade, e pressupõe-se a existência da 

amorosidade e solidariedade nas relações entre os envolvidos. 

2.2.5 Pressupostos para reencantar a educação musical 

O educador Rubem Alves utiliza-se da imagem do jardineiro para falar 

da sua paixão pela educação.

O que é que se encontra no início? O jardim ou o jardineiro? É 
o jardineiro. Havendo um jardineiro, mais cedo ou mais tarde 
um jardim aparecerá. Mas, havendo um jardim sem jardineiro, 
mais cedo ou mais tarde ele desaparecerá. O que é um 
jardineiro?  Uma pessoa cujo pensamento está cheio de 
jardins. O que faz um jardim são os pensamentos do jardineiro 
(ALVES, 1999, p. 24).  

Apropriamo-nos dessa metáfora no sentido de exemplificar a imagem 

que se forma no nosso pensamento de educador musical comprometido com a 

proposta de reencantar o processo da aprendizagem da música.

Somos também, professores jardineiros, com o pensamento cheio de 

sonhos, semeando esperanças de uma educação musical significativa, em que 

o conhecimento musical esteja acoplado ao processo de viver.  
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Nesse sentido, dando continuidade à avaliação da construção da nossa 

Sinfonia de saberes, necessário se faz destacar os elementos indispensáveis 

para a dinâmica dessa composição.

Iniciaremos pela afirmação de que o prazer em ensinar e aprender foi o 

pano de fundo para nossa proposta pedagógica. Defendemos que o aprender 

com prazer está implicado na incorporação do conhecimento.  

Nesse contexto, os relatos apontam para o resultado satisfatório 

adquirido em nossas aulas, como se constata no depoimento do aluno Yago:

                           É como se uma aula sempre terminasse com reticências... nos 
dá sempre o desejo de buscar mais. [...] conseguiu fazer com 
que nós, juntos a ela, conduzíssemos as aulas, dessa maneira 
estávamos mais entrosados, mais entusiasmados, 
consequentemente conseguimos apreender mais ainda das 
disciplinas ministradas.  

Constatamos, como ressalta Freire (1996), que o ensinar e o aprender 

não pode dar-se fora da procura, da beleza e da alegria, que emergem de um 

ambiente pedagógico prazeroso.  Afirma o educador, que “é digno de nota a 

capacidade que tem a experiência pedagógica para despertar, estimular e 

desenvolver em nós o gosto de querer bem e o gosto da alegria sem a qual a 

prática educativa perde o sentido” (FREIRE, 1996, p. 161). 

Nesse contexto, quando falamos de alegria no processo da 

aprendizagem, estamos também nos apropriando da pesquisa do educador 

Snyders (1996), que através de obras literárias – romances, poemas, biografias 

e autobiografias – discute a presença da alegria nas relações e divergências 

entre o espaço da escola e o cotidiano dos alunos. Destacamos a seguinte 

reflexão do autor: 

São inúmeros os alunos ávidos por deixar esse recinto para ir 
ao encontro do mundo cotidiano, pois este lhes parece o 
mundo “autêntico”; encontrar condutas, desejos e até mesmo 
idéias e palavras que não existem e não têm equivalentes na 
escola. A distância entre o escolar e o vivido fora da escola é 
tão grande que a escola se descobre, por essa razão, 
desbotada e fantasiosa (SNYDERS, 1996, p. 120). 
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Quando trazemos essa reflexão para o contexto da aprendizagem 

musical, nos damos conta de que este sempre foi um dos empecilhos, senão o 

maior, para o estudo da música. É muito comum escutarmos o comentário do 

quanto é difícil e enfadonho aprender música através de tantos exercícios 

teóricos, solfejos e ditados rítmico – melódicos. Uma aprendizagem 

completamente desvinculada do prazer e da alegria de vivenciar a música no 

cotidiano, como acontece em variados outros contextos, de forma muito mais 

intensa. O aluno fica condicionado, na maioria das vezes, a esperar pelo final 

de todo o processo de aprendizagem para aí ser considerado apto a usufruir do 

prazer que advém da vivência musical. 

Considerando essa realidade, procuramos elaborar estratégias no 

sentido de que os nossos alunos vivenciassem, ao longo das aulas, os saberes 

musicais com toda a sua corporeidade, de forma a lhes permitir usufruir com 

mais propriedade dos sons e ritmos que os envolvem no dia-a-dia. Para tanto, 

oportunizamos uma aprendizagem vivencial, em que sentir, brincar e fazer 

interagiam-se no sentido da construção dos novos saberes. 

O retorno que recebemos dos alunos quando questionados a respeito da 

metodologia aplicada no decorrer das aulas atestam os resultados positivos 

que obtivemos com a nossa proposta pedagógica, a exemplo do depoimento 

dos alunos Rigoletto e Desdêmona quando dizem:

Mesmo com toda minha aversão às teorias musicais e os 
problemas que passei nos dois semestres sempre me senti a 
vontade nas aulas. A metodologia utilizada conquista o aluno 
[...] A professora mediou toda a construção dos nossos 
conhecimentos valorizando sempre as nossas vivências 
musicais. A metodologia tornou o ensino de música muito mais 
atraente.

Nesse sentido, defendemos que as aprendizagens variam com as 

pessoas que vivem no entorno, com a motivação intrínseca, com o clima de 

interação criado e com o próprio conteúdo, objeto da aprendizagem.

Para tanto, a sinfonia de saberes que propomos para reencantar a 

educação musical está ancorada no pressuposto que
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enquanto organismo vivo, somos também um sistema 
perceptivo e cognitivo. [...] Nossos órgãos, e assim também 
nosso cérebro/mente são órgãos evolutivos, cuja lei suprema é 
a adaptabilidade. Não há mundo para nós a não ser mediante 
a ‘nossa leitura’ do mundo, corporalizada no sistema auto-
organizativo que somos (ASSMANN, 1998, p. 61). 

Isso indica que os atos de cognição no ser humano são construídos no 

próprio processo da vida. Como viver é conhecer, cognição é vida.  

Pensamentos, emoções e ações estão entrelaçados com nossos desejos e 

afetos, expressando a totalidade do ser humano. Ao considerarmos essas 

premissas, consideramos também a necessidade de criarmos ambientes de 

aprendizagem em que prevaleçam a cooperação, a alegria e o prazer em 

aprender.

Por essa razão, nos apropriamos do olhar autopoiético defendido por 

Maturana (1999) quando expõe que educar é um processo de transformação 

na convivência, em que o aluno se transforma junto com os professores e com 

os demais companheiros com os quais convive. “Vivemos em interações 

recorrentes com o meio, sob condições nas quais o meio e nós, mudamos de 

maneira congruente”. (Maturana, 1999, p. 62)

Esse educador traz para o centro da convivência o amor como a emoção 

fundamental que define o humano, a coexistência na aceitação do outro como 

um legítimo outro na convivência. Usa a palavra amor porque 

é a palavra que usamos na vida cotidiana para nos referirmos 
à aceitação do outro ou de algo como um legítimo outro na 
convivência. [...] Portanto, amar é abrir um espaço de 
interações recorrentes com o outro, no qual sua presença é 
legítima, sem exigências (MATURANA, 1999, p. 67). 

Para tanto, propõe aos educadores promover uma convivência amorosa 

com seus alunos, no sentido de propiciar a capacidade de ação e reflexão de 

maneira que eles possam tomar consciência de suas emoções, sem perder o 

respeito por si mesmo e pelos demais. É o educar na biologia do amor. 
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Considera que o espaço da aprendizagem como espaço de convivência da 

biologia do amor, 

deve ser vivido como um espaço amoroso e, como tal, no 
encanto do ver, ouvir, cheirar, tocar e refletir que permite ver, 
ouvir, cheirar, tocar o que há ali no olhar que abrange o seu 
meio ambiente e o situa adequadamente (MATURANA, 2000, 
p.17).

Dessa feita, insistimos em defender que o espaço pedagógico deva se 

constituir num espaço de ampliação da e para a aprendizagem, em que mais 

importante do que ensinar conteúdos, seja vivê-los, considerando a biologia do 

amor, exemplificada no quadro abaixo. 

Educar na Biologia do amor

Ação
Reflexão

Sentimentos 
e

Emoções

Ser Fazer

Legitimidade

Quadro 3: Educar na biologia do amor.

Em outras palavras, o quadro acima demonstra que o Fazer do aluno, 

caracterizado aqui por suas ações e reflexões, está intimamente vinculado aos 

sentimentos e emoções que constituem o seu Ser.

Humberto Maturana e Sima Nisis de Rezepka publicaram em 1993 um 

artigo sobre a origem do humano, resultado de profunda pesquisa que está em
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forma de apêndice no livro Formação e Capacitação Humana dos mesmos 

autores. Esse artigo faz referência aos estudos da nossa constituição genética 

e dos chipanzés, no sentido de compreender a origem do humano e assim 

fundamentar a educação sob a perspectiva da biologia do amor.

Segundo esses autores, embora vivamos imersos em uma luta política, 

numa contínua dinâmica de dominação e rejeição da mesma forma que os 

chimpanzés se comportam sejam cativos ou em estado silvestre, não somos 

animais políticos, mas animais colaboradores. Argumentam que  

a forma ancestral original comum que compartilhamos com os 
chimpanzés não era bípede, de modo que o bipedalismo deve 
ter surgido, no sistema de linhagens a que pertencemos, 
depois de sua separação à qual pertence o chimpanzé 
(MATURANA, 2003, p. 60). 

Suas pesquisas indicam que estes primatas bipedais, nossos ancestrais 

de três milhões de anos atrás não eram caçadores, porque os restos 

paleontológicos demonstram que seus dentes comiam sementes, raízes e 

animais pequenos. Indicam também, que viveram em pequenos grupos. Suas 

mãos pareciam-se com as nossas, porém com dedos mais compridos, que 

podiam estender-se totalmente, o que leva a supor que a mão de nossos 

ancestrais tinha todas as características da mão humana, tanto como órgão de 

manipulação de alimentos quanto como órgão para fazer carícia. 

Segundo esses pesquisadores, nossos ancestrais devem ter 

compartilhado comida e carinho. Numa linhagem neotênica23 como a nossa, 

essa prática pode ter sido uma característica materno-infantil conservada na 

vida adulta. Dessa forma, 

nosso comportamento de compartilhar é moldado culturalmente, 
mas temos a biologia de animais que partilham. Nossa biologia 
(constituição genética) não determina o que sucede em nossas 
vidas individuais porque tudo surge em nosso viver de maneira 
epigênica, num processo histórico de coparticipação da 

23 Neotênica: persistência, temporal ou permanente, das formas larvárias ou juvenis no 
transcurso do desenvolvimento de um organismo. 
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constituição genética, e o fluir das interações no meio ambiente, 
numa dinâmica sistêmica. Mas nada pode acontecer em nossa 
epigênese que nossa constituição genética não permita 
(MATURANA, 2003, p. 65). 

Quando o autor faz uso da expressão viver de maneira epigênica, refere-

se ao surgimento de outros caracteres adquiridos com o passar do tempo. 

Esse preâmbulo se fez necessário para que pudéssemos compreender a 

argumentação de Maturana e Rezepka, de que pertencemos a uma história de 

conservação no partilhar. Defendem a idéia de que, embora não possamos 

conhecer os hábitos comportamentais de nossos ancestrais, supõe-se que, 

como primatas possuidores de uma mão acariciante, “também foram animais 

sensuais que, como nós, viveram conservando um modo de viver na carícia e 

no cuidado mútuo, tanto na relação materno-infantil como na juventude e na 

vida adulta” (MATURANA, 2003, p.66). 

Nesse sentido, os autores supracitados assim se expressam: 

Propomos que o linguajar como uma maneira de conviver, 
conservada de geração em geração na aprendizagem 
espontânea das crianças, começou há uns três milhões de 
anos entre nossos ancestrais como um simples resultado da 
intimidade de seu viver juntos em pequenos grupos como 
coletores que compartilhavam a comida na sensualidade. Mais 
ainda, propomos que isto sucedeu não porque fosse 
necessário ou de alguma maneira vantajoso, mas 
simplesmente como resultado da intimidade do viver juntos 
num mundo, de dividir a comida e se acariciar, num 
fundamento emocional amoroso que os uniu como pequenos 
grupos de indivíduos que desfrutavam cada um da companhia 
dos outros de uma maneira individualizada. (MATURANA, 
2003, p. 68) 

Nessa perspectiva, entendemos que somos dependentes do amor em 

todas as idades. A cooperação é uma característica da vida diária numa 

coexistência que se fundamenta no amor. Aí reside a fundamental diferença 

em relação aos chimpanzés. “Pertencemos a uma história de conservação do 

amor como fundamento de nosso conviver, ao passo que eles, não”. 

(MATURANA, 2003, p. 74) 
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Chegamos ao conceito epistemológico da biologia do amor proposto por 

Maturana (2003, p. 75): “O amor é nossa base, a proximidade é nosso 

fundamento, e se os perdermos procuramos, sempre de novo recuperar o amor 

e a proximidade, porque sem eles desapareceremos como seres humanos”.

Para a educação musical, essa é uma visão inovadora. O fenômeno 

educativo vai configurar o espaço que será vivido segundo o que seja a 

qualidade dessa convivência, a qualidade das conversações que serão 

estabelecidas. Noutras palavras, o fazer musical vai estar intimamente 

relacionado com o ambiente que proporcionarmos e, o que cada um construir  

será para ser vivenciado em comunhão. 

O amor a que se refere Maturana (1999) não é um sentimento. É um 

domínio de ações nas quais o outro é constituído como um legítimo outro na 

convivência. Para que possamos melhor compreender seu argumento, cita 

como exemplo, os valores que são transmitidos aos nossos educandos, 

virtudes que devem respeitar, mas que convivem num mundo onde esses 

mesmos valores e virtudes são negados. Em outras palavras, prega-se o amor, 

mas ninguém sabe em que ele consiste porque não se vêem as ações que o 

constituem.

Para tanto, Maturana defende que as emoções não são o que 

correntemente chamamos de sentimento. “Do ponto de vista biológico, o que 

conotamos quando falamos de emoções são disposições corporais dinâmicas 

que definem os diferentes domínios de ação em que nos movemos” (Maturana, 

1999, p. 15).

Reconhece-se que, sob esse ponto de vista, quando mudamos de 

emoção, mudamos de domínio de ação. Isso pode ser constatado na práxis da 

vida cotidiana, quando observamos que sob determinada emoção, há coisas 

que podemos fazer e outras não. Quando trazemos essa práxis para o 

cotidiano da sala de aula, se aceitamos o fazer do nosso aluno, considerando o 

estado de emoção que o está levando à ação, estaremos aceitando-o na sua 

legitimidade.

Nesse contexto, Maturana (1999, p. 23) considera que “não é a razão o 

que nos leva à ação, mas a emoção. Cada vez que afirmamos que temos uma 

dificuldade no fazer, existe de fato uma dificuldade no querer, que fica oculta 

pela argumentação sobre o fazer”. 
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É por isso que propõe que ampliemos nosso pensamento racional até 

tomarmos consciência de que são os desejos e as emoções que orientam o 

devir humano, defendendo que a educação é um processo contínuo e que dura 

a vida toda.

Portanto, praticar a biologia do amor no espaço pedagógico, é aceitar o 

amor como constituinte na criação de um espaço de convivência no qual se 

vive o que se quer conhecer e aprender, num ambiente em que os alunos 

sintam prazer em estar juntos, seguros e amados. 

Para Maturana (1999), o que constitui a biologia do amor é o respeito 

mútuo entre os envolvidos numa relação, isto é, o respeito por si próprio, que 

passa pelo respeito do outro durante a convivência.

Registramos, nesse sentido, o depoimento da aluna Amneris, quando 

expressa seu comentário a respeito da metodologia empregada durante as 

aulas vivenciadas: 

A maneira carinhosa e respeitosa de relacionar-se com os 
alunos é um exemplo de simplicidade. A professora respeitou 
os limites e as possibilidades de cada um. A humildade e a 
simplicidade são palavras chave dessa mudança. [...] muito 
diálogo, muita prática, muita vivência e muito amor. 

Como educadora, defendo que o carinho e o afeto dedicado aos alunos, 

bem como a alegria que o professor transmite ao ensinar, desenvolvem o 

respeito mútuo em sala de aula, deixando-os seguros para trilhar o caminho da 

aprendizagem, como constatamos no depoimento da aluna Flora: “A professora

utilizou uma linguagem de fácil acesso mostrando a música com amor e 

carinho. Senti-me atuante e segura com essa metodologia”. 

Nesse sentido, Freire (1996, p. 160) considera que 

a atividade docente de que a discente não se separa é uma 
experiência alegre por natureza. É falso também tomar como 
inconciliáveis seriedade docente e alegria, como se a alegria 
fosse inimiga da rigoridade. Pelo contrário, quanto mais 
metodicamente rigoroso me torno na minha busca e na minha 
docência, tanto mais alegre me sinto e esperançoso também. A 
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alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte 
do processo da busca. E ensinar e aprender não podem dar-se 
fora da procura, fora da boniteza e da alegria. 

Em outras palavras: o autor ratifica nossa tese, que está pautada na 

Corporeidade, de que o afeto e a alegria presentes nas atitudes do professor 

conquistam e conduzem o aluno a uma aprendizagem prazerosa e significativa.  

A educação musical, sob o olhar autopoiético, deverá ser capaz de criar 

condições que permitam a cada aprendente ser, sobretudo, feliz.. Educar sem 

reprimir, sem negar a consciência do emocionar-se.  

Ainda sob o enlevo das descobertas que aqui foram reveladas em 

Andamento Allegretto, constituindo parte do segundo Movimento da nossa 

Sinfonia de saberes, convidamos o leitor para usufruir dos acordes finais que 

se farão presentes em Andamento Vivace, na Coda, assim denominado na 

história da música, a parte que identifica o término de uma composição 

musical.
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CODA: Considerações Finais
         Vivace 

Já se disse que as grandes idéias vêm ao mundo mansamente, 
como pombas. Talvez, então, se ouvirmos com atenção, 
escutaremos, em meio ao estrépito de impérios, e nações, um 
discreto bater de asas, o suave acordar da vida e da esperança. 
Alguns dirão que tal esperança jaz numa nação; outros, num 
homem. Eu creio, ao contrário, que ela é despertada, 
revivificada, alimentada por milhões de indivíduos solitários, 
cujos atos e trabalho, diariamente, negam as fronteiras e as 
implicações mais cruas da história. Como resultado, brilha por 
um breve momento a verdade, sempre ameaçada, de que cada 
e todo homem, sobre a base de seus próprios sofrimentos e 
alegrias, constrói para todos.   

Albert Camus 

Embora o tema desta Sinfonia não tenha se esgotado, esta breve Coda

tem o objetivo de nos auxiliar a refletir sobre o importante momento que 

estamos vivendo. Momento de plantar, semear, para no futuro, podermos 

colher. Como se expressa Rubem Alves (2003, p. 145), “assim é o educador – 

uma bola de sementes-palavras onde se encontra o sonho que ele deseja 

plantar”. Tomando por empréstimo sua metáfora, para se plantar é preciso 

conhecimento, mas o conhecimento, sozinho, não faz ninguém desejar plantar. 

Para isso é preciso amar. 
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As reflexões sobre as quais discorremos ao longo dos Movimentos 

desta Sinfonia de Saberes estão pautadas na investigação de uma Educação 

Musical voltada para uma prática fundamentada nos saberes da Corporeidade;

saberes esses, ancorados no amor, na alegria, na emoção, no prazer, eixos 

fundantes que permeiam o processo dessa construção pedagógica. 

Para tanto, a Educação Musical encontra seu suporte na superação do 

dualismo corpo/mente, em que o corpo se constitui “a unidade da experiência 

perceptiva na qual os sentidos se comunicam entre si, abrindo-se à estrutura 

da coisa, do fenômeno, que no caso da educação refere-se ao objeto de 

conhecimento” (NÓBREGA, 2005, p. 76). 

Partimos a priori, do homem como um ser dinâmico, em contínua 

mudança de estado. Mudança que ocorre em função de suas interações com o 

meio no qual está inserido, a partir de um constante fluxo de energia. Sob esse 

ponto de vista autopoiético (Maturana; Varela, 2001), educar é desenvolver-se 

na biologia do amor, o que significa desenvolver-se na aceitação de si mesmo 

e do outro em seu legítimo outro. 

Considerando o diálogo com os autores que fundamentaram esta 

pesquisa e os resultados demonstrados nos depoimentos e atitudes dos alunos 

envolvidos no processo da aprendizagem musical, estamos convictos de que o 

ensino de música pode e deve ser pautado a partir de experiências 

fundamentadas no prazer de se estar aprendendo, de se estar conhecendo.

Diante dessa compreensão, defendemos para as aulas de música, a 

criação de espaços educacionais propícios à ação e à reflexão, espaços 

acolhedores, amorosos, alegres, criativos e não competitivos; ambientes em 

que os alunos se sintam estimulados e valorizados num contínuo diálogo entre 

o seu fazer e o seu ser.

Nessa perspectiva, concordamos com o papel do educador musical 

defendido por Schafer (1991, p. 282), quando afirma que: 

Não há mais professores; apenas uma comunidade de 
aprendizes. Isso é um exagero a fim de induzir à noção de que o 
professor precisa continuar a aprender e a crescer com os 
alunos. Naturalmente o professor é diferente, mais velho, mais 
experiente, mais calcificado. É o rinoceronte na sala de aula, 
mas isso não significa que ele deva ser coberto com couraça 
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blindada. O professor precisa permanecer uma criança (grande) 
sensível, vulnerável e aberto a mudanças. 

Também Koellreutter (1997), propunha uma educação musical voltada 

para a colaboração e entendimento das diversas influências presentes no 

entorno social e musical do aprendente, no qual o espaço de aprendizagem 

seria um ambiente de camaradagem e de mútua compreensão entre 

professores e alunos.

Assim, nosso estudo nos leva a constatar que a aprendizagem musical 

defendida pelos educadores, acontece no envolvimento de diferentes 

dimensões que são expressas na corporeidade. Nesse sentido, faz-se 

necessário que olhemos o corpo  

como um conjunto complexo e indivisível, cujas experiências 
vividas vão construindo um saber corporal que transcende toda 
e qualquer iniciativa de compreender a corporeidade por 
intermédio de conceitos e definições, uma vez que o viver 
corporal pressupõe experiências, tomadas de decisões e 
construção de conhecimentos que se edificam nos momentos 
vividos e existenciais, os quais impregnam nossos corpos de 
valores e significados para que sejam interpretados e re-
organizados no convívio social (MELO, 2006, p. 110).

Quando elegemos a corporeidade como critério para refletir e apontar 

novos caminhos para a educação musical, estamos superando a dicotomia 

entre conhecimento racional e conhecimento sensível. Desse modo, 

compartilhamos com o pensamento de que 

o sensível coloca a experiência perceptiva como campo de 
possibilidades para o conhecimento, investido de plasticidade e 
beleza de formas, cores e sons. O corpo e conhecimento 
sensível compreendidos como obra-de-arte, aberta e inacabada, 
horizontes abertos pela percepção do ser humano em 
movimento (NÓBREGA, 2005, p.85). 
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Os momentos de aprendizagem que aqui vivenciamos permitem-nos 

concluir que o educador musical precisa unir sensibilidade e eficiência 

pedagógica, fomentar os seus sonhos e de seus alunos, incentivando-os com 

seus exemplos e ações.  

Como tão bem se expressa Freire (2000, p. 103),

o clima de respeito que nasce de relações justas, sérias, 
humildes, generosas, em que a autoridade docente e as 
liberdades dos alunos se assumem eticamente, autentica o 
caráter formador do espaço pedagógico. 

Com este estudo, fica evidente a necessidade de uma proposta de 

reencantamento para a educação musical, fundamentados em novas 

estratégias e metodologias que, parafraseando Hugo Assmann, reconhecem a 

Corporeidade como foco irradiante primeiro e principal de critérios 

educacionais.

 Acreditamos que no ato de ensinar o professor não somente mobiliza 

saberes, mas efetivamente constrói novos saberes, que não devem ficar 

restritos à sua sala de aula, mas devem ser disponibilizados através da 

pesquisa, da reflexão sobre a prática, do diálogo entre os pares. 

Nesta perspectiva, consta em anexo, a edição de um DVD, em que 

selecionamos alguns momentos das nossas aulas, com o objetivo de 

demonstrar o que aqui estamos defendendo: alunos vivenciando a música, 

apreendendo seus códigos, familiarizando-se com a partitura, criando e 

improvisando, aprendendo com seus erros e acertos, enfim, construindo de 

forma lúdica e prazerosa, os conceitos musicais num ambiente favorecido com 

o respeito a cada um deles. É muito importante perceber, a constante 

expressão da alegria e de prazer em estar aprendendo a linguagem musical, 

que cada um expressa através da sua corporeidade. 

Assim, cientes de que o debate científico torna-se fundamental para o 

fortalecimento de programas formativos comprometidos com o crescimento e 

consolidação na área do ensino e aprendizagem da música, nos apropriamos 

desta Sinfonia de Saberes para fundamentar uma construção pedagógica para 

a Educação Musical. 
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ANEXOS



ANEXO I 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE ARTES

PROGRAMA DE DISCIPLINA

CÓDIGO DISCIPLINA
ART0003 FORMAS DE EXPRESSÀO E COMUNICAÇÀO ART. II 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA PRÉ-REQUISITO PERÍODO LETIVO 
06 90 - 2004.2

PROFESSOR TITULAÇÃO
VALÉRIA CARVALHO DA SILVA MESTRE 

E M E N T A :
        Desenvolvimento de atividades que possibilitem a desinibição e a liberação da 
criatividade como elemento de auto-expressão, objetivando, ao mesmo tempo, o 
despertar de definições artísticas no campo da música.

O B J E T I V O :
         Possibilitar a descoberta e ampliação das habilidades de expressão artística 
através da vivência dos fatos sonoros (rítmicos e melódicos)

C O N T E Ú D O P R O G R A M Á T I C O :
. Percepção, desenvolvimento e apreensão dos códigos rítmicos e melódicos: 
pulsação, movimentos sonoros, propriedades do som.  
.  Bases para leitura rítmica e melódica. 

M E T O D O L O G I A :
         .  Vivências rítmicas e melódicas. 
         . Reflexão sobre textos elaborados por educadores acerca dos temas 
abordados.
         .   Exposições teóricas. 
         .  Apreciação de vídeos, filmes e audições de CDs ligados aos temas em 
questão.
          . Realização de Seminários. 
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A V A L I A Ç Ã O :

 . Assiduidade e desempenho em sala de aula 
 . Participação em seminários 
 . Apresentação de relatórios 
 . Trabalhos escritos. 

BIBLIOGRAFIA

ALVES, Rubem.  Conversas com quem gosta de ensinar. São Paulo: Cortez Editora, 
1982.

 BEYER, Esther. Idéias em Educação Musical. Porto Alegre: Editora Mediação, 1999. 

CAMPOS, Denise Álvares. Oficina de Música: uma caracterização de sua metodologia. 
Goiânia. CEGRA/UFG, 1988. 

FONTERRADA, Marisa Trench de Oliveira. De tramas e fios: Um ensaio sobre música 
e educação. São Paulo: UNESP, 2005. 

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia. São Paulo: Paz e Terra,1996. 

 GAINZA, Violeta Hemsy de. Estudos de Psicopedagogia Musical. São Paulo: 
Summus, 1988. 

 PENNA, Maura. Reavaliação e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola,1990. 
________.Revendo Orff. Som, gesto, forma e cor: dimensões da arte e seu ensino.
C/Arte.  Belo Horizonte, 1995. 

SOUZA, Jusamara. Música Cotidiano e Educação.UFRGS: Porto Alegre, 2000. 

 SCHAFER, Murray. O ouvido pensante. São Paulo: Paulista,1991. 

 SILVA, Valéria Carvalho da.  A consciência corporal no processo da educação 
musical. Dissertação de Mestrado em Educação Musical. CBM, RJ, 2000. 

SNYDERS, Georges. A escola pode ensinar as alegrias da música. São Paulo/ SP. 
Cortez Editora, 1992. 

 WILLENS, Edgar. Bases Psicológicas da Música. Buenos Aires: Editorial 
Universitária, 1969. 
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ANEXO II 

CURSO DE LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO ARTÍSTICA 
FORMAS DE EXPRESSÃO E COMUNICAÇÃO ARTÍSTICA II 

OFICINA BÁSICA DE MÚSICA 

QUESTIONÁRIO INFORMATIVO                                       DATA:

NOME: --------------------------------------------------------------------------------------------- 

E-MAIL: ---------------------------------------------------- FONE:------------------------------

HABILITAÇÃO: -------------------------------------------

1) Você possui algum conhecimento musical? Toca algum instrumento? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2) Escreva um pouco sobre você e sua relação com a música: preferência musical, 

em quais momentos ouve música, cantor (a) preferido, e etc. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3) Cite 01 filme que você tenha assistido recentemente, fazendo uma apreciação 

crítica.

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4) Cite 02 eventos que você tenha assistido e gostado recentemente (DVD, shows, 

teatro, exposição,...) 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Quais são suas expectativas com a disciplina FECA II? 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Obrigada. 

 Professora Valéria Carvalho da Silva. 
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ANEXO III 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 
DEPARTAMENTO DE ARTES

PROGRAMA DE DISCIPLINA

CÓDIGO DISCIPLINA
ART-035 Linguagem e Estruturação Musical I 

CRÉDITOS CARGA HORÁRIA PRÉ-REQUISITO PERÍODO LETIVO 
04 60 ART 003 2005.1

PROFESSOR TITULAÇÃO
VALÉRIA CARVALHO DA SILVA MESTRE

E M E N T A :
        Domínio da leitura e escrita musicais. Identificação, reprodução e 
criação rítmica e sonora.   Parâmetros musicais.

O B J E T I V O :
        Levar os alunos a compreender e conceituar os principais elementos da 
linguagem musical com ênfase na organização rítmica dos compassos e 
compreensão tonal. 

C O N T E Ú D O P R O G R A M Á T I C O :
1. Aprofundamento da compreensão dos vários modos de apresentação 

da música enquanto processo dinâmico de organização dos sons. 
2. Vivência de exercícios rítmicos e melódicos, segmentando a 

conceituação e desenvolvimento da audição, expressão e criação em 
suas manifestações oral e gráfica. 

3. Leitura nas claves de Sol e Fá (4ª l inha). 
4. Solfejos na clave de Sol 
5. Compassos simples.  
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M E T O D O L O G I A :

Leitura e discussão de textos sobre Linguagem Musical. 
Audição de CDs e Fitas de Vídeo com reflexões acerca dos conteúdos. 
Realização de Seminários. 

A V A L I A Ç Ã O :
    Diagnóstica: 
. Assiduidade e desempenho em sala de aula. 
. Realização de trabalhos individuais e em grupo. 

B I B L I O G R A F I A :

HINDEMITH, P. Treinamento elementar para músicos. São Paulo, 1975. 

LACERDA, Osvaldo. Teoria Elementar da Música. São Paulo, 1980. 

PINTO, Theophilo. NOTAS INTRODUTÓRIAS: Exercícios de teoria musical.
São Paulo, 2002. 

PRIOLLI, Maria Luíza de Mattos.Princípios Básicos de Música para a
Juventude. Rio de Janeiro, 1980. 

SCHAFER, R. Murray. O Ouvido Pensante. São Paulo, 1991.
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ANEXO IV 

FICHA DE AVALIAÇÃO 

Data:______________________________________________________

Nome:_____________________________________________________ 

Curso:__________________________ Habilitação:__________________

Responda às questões: 

1. Você possuía algum conhecimento de música antes de cursar as 
disciplinas “Oficina Básica de Música” e “Linguagem Musical I”? ______

     Em caso afirmativo, qual?___________________ 

2. Considerando a metodologia empregada, você teve dificuldades na 
apreensão dos conteúdos:_________Em caso afirmativo, qual, ou 
quais?

3. No decorrer das aulas aumentou seu interesse pela área 
musica?______

 Em caso afirmativo, de que forma?____________________________ 
 Por que?_______________________________________________ 

4. Você está cantando ou tocando algum instrumento musical? 
__________ Em caso afirmativo, esse fato aconteceu antes, durante, ou 
após o término das disciplinas (ou de uma delas)?_______________ 

5. Você considera o conteúdo musical importante para a sua formação 
profissional, embora não seja da habilitação música?______________

 Por que?_______________________________________________

6. Na sua prática docente, você conseguiria articular o conteúdo musical 
apreendido com sua habilitação de formação? ___________________ 

 Cite um exemplo: ________________________________________
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7. Escreva sobre sua expectativas quanto às disciplinas OBM e LMT no 
momento de suas respectivas matrículas e no momento atual, após 
cursá-las:

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

 ______________________________________________________

8. Faça uma auto avaliação sobre sua participação nas aulas de Oficina e 
Linguagem Musical: 

 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________
 ______________________________________________________

Obrigada pela participação. 

Prof. Valéria Carvalho da Silva 
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ANEXO V 

Edição de um DVD com 10 minutos de projeção, intitulado: 
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