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RESUMO 

 
  
 
Para o desenvolvimento deste estudo definimos como objetivo central de nossa investigação 
analisar e interpretar os significados das experiências estéticas vivenciadas por cantores-
educadores no processo de formação humanescente. O interesse pelo tema da experiência 
estética foi construído a partir de minha própria experiência há doze anos como cantora do 
Madrigal da Escola de Música, grupo de extensão mais antigo da Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte, um espaço criado para a pesquisa e extensão cultural com perspectiva 
estrutural que aproxima docentes, discentes e comunidade externa oriundos de diferentes 
realidades sociais para o desafio de combinar a habilidade do canto coral, o envolvimento da 
corporeidade e os significados de suas experiências estéticas. Este estudo aponta para o 
entendimento de arte como sendo expressão perceptiva de emoções humanas, como criação 
de exigência existencial, de reestruturação de si e de construções que dão forma à beleza. 
Busca-se uma contribuição densa de novos desafios à exigência peculiar do potencial humano 
em termos de repertório de sensibilidades, do envolvimento, da expectativa em ampliar as 
possibilidades e as competências humanas e sociais. No processo de formação humanescente, 
encontramos o campo fecundo para usufruir possibilidades artísticas espontâneas, 
experimentar emoções e sentimentos partilhados na vida em grupo, provocar impulsos para 
criação lúdica inusitada, estabelecer uma ambiência estética potencializadora que evidencia o 
simbólico e o imaginário com o aprofundamento das propriedades da ludopoiese ricas em 
significados diversos. A partir de princípios norteadores da etnofenomenologia encontramos 
perspectivas estruturantes e indispensáveis que contemplam valores, desejos, imagens 
arquetípicas e ideias que imprimem originalidade e fecundidade ao estudo. Nesse percurso 
compreendemos a abundância de momentos vivenciais de intenso comprometimento, 
convivência, desafios, reencontros e conexões que despontam em aspectos fundamentais para 
a liberdade, autonomia, criatividade e novas descontinuidades. Esse reconhecimento nos 
aproxima da plenitude luminosa para humanescer. 
 
 
 
Palavras-chave: Corporeidade; Educação Estética; Experiências Estéticas; Cantores-
educadores; Formação Humanescente. 
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ABSTRACT 
 

 
 
In order for this study to be developed, the central goal on our investigation was defined 
as analyzing and interpreting the aesthetical experiences meanings lived by singers-educators 
in the human formation. The interest for the aesthetical experience theme was built from my 
own experience for the last twelve years as a member of the School of Music Madrigal, the 
oldest group in the State Federal University, created for research and cultural extension with 
structural perspective which brings closer teachers, students and the outer community that 
comes from different social realities to face the challenge of combining the ability of singing, 
the corporeity involvement and the aesthetical experiences meanings. This paper points out 
the understanding of art as perceptive expression of human emotions, such as the creation of 
existential demand, the restructuring of oneself and the constructions which shape beauty. We 
seek a dense contribution of new challenges to the peculiar demand of human potential in 
terms of sensibility repertoire, of involvement, of expectation in magnifying the possibilities 
and the human and social competences. In the formation human process, we find a living field 
blooming with natural artistical possibilities, experimenting emotions and feelings shared in 
collective life, and bringing out impulses to unexpected ludic creation, establishing a powerful 
aesthetical ambience which highlights the symbolic and imaginary with the deepening of rich 
ludopoiese properties in several meanings. From the guiding principles of 
etnophenomenology we find structural and indispensable perspectives which contemplate 
values, desires, archtype images and ideas that impress originality and fertility to the study. 
On this path we understand the abundance of living moments of intense commitment, 
acquaintance, challenges, reunions and connections that stand out from fundamental aspects 
to freedom, autonomy, creativity and new discontinuities. This acknowledgement brings us 
closer to the enlighted fullness which makes us humans.  
 
 
 
Key words: Corporeity; Aesthetical Education; Aesthetical Experiences; Singers-Educators; 
Human Formation. 
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1.1 UMA TRAJETÓRIA MUSICAL 

 

Multipliquei-me, para me sentir; Para me sentir, precisei sentir tudo; 
Transbordei, não fiz senão extravasar-me; Despi-me, entreguei-me. E há em 
cada canto da minha alma, um altar a um deus diferente.                           
 

Passagem das Horas                        
 Fernando Pessoa 

 
 

Particularidades e conquistas profissionais influenciaram e persistem em minhas 

decisões, ao longo deste percurso especial, até os dias atuais. A música e o canto coral são 

partes da minha vida, pois pontuam os fatos reais vivenciados, resgatam memórias e 

lembranças, marcam momentos de escolhas importantes. Certamente, essas afirmações 

determinam e atravessam a minha trajetória, fazendo parte da constituição de minha 

identidade pessoal e profissional. 

A riqueza desse entrelaçamento musical e formador configura os esforços que 

marcam belas e fundamentais motivações para prosseguir o interesse por uma educação 

vivencial e estética que permita viabilizar a experiência, o talento e a autoformação. 

Compreendo que a formação baseia-se na coerência e congruência entre o conhecimento 

próprio de nosso potencial e nossos projetos inovadores com autonomia estética.  

Fascinada com a habilidade de cantar e com o envolvimento visceral de minha 

corporeidade, reconheci o gosto que parece ter influenciado minha opção pela graduação em 

educação física. E por que não graduação em música? Às voltas com as indefinições, tomei a 

iniciativa de voltar ao primeiro amor. Era o início de permitir compreender melhor os dilemas 

da educação física e de contar verdadeiramente uma história inseparável de liberdade e 

inventividade particular.  

O primeiro ano acadêmico na educação física mostrou como o critério de 

direcionamento e escolhas foi importante às reflexões acerca dos estudos da corporeidade. 
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Apesar de poucas informações disponíveis sobre essa temática, encontrei indícios que 

marcariam minha vida acadêmica e autoformativa por longos anos. Pura intuição e perfeita 

harmonia relacionadas aos momentos de convivência no grupo de cantores. Durante o período 

de graduação busquei com curiosidade novos desafios para o campo das intervenções 

facilitadoras, o resultado dessa experiência culminou em situações problematizadoras, 

inquietantes e determinantes sob a relação corpo/corporeidade/canto.   

Por entender que o exercício de cantar desencadeia um continuum estado estético 

de emoção e sentimento ou que pode ser representado inconscientemente, ou tornado 

consciente, isto é, reconhecido pelo organismo de quem executa (DAMÁSIO, 1999), aprendi 

a respeitar os limites e as fragilidades de minha corporeidade e a entender a dimensão sensível 

e complexa que a música influi em minha vida. Sua força única ressoa ação comum, capaz de 

reconhecer a consistência do mundo, retomar a beleza da harmonia e a plenitude 

transcendental. Por vezes, percebo-me tanto experienciando o fluxo dessa beleza como sendo 

observadora de minhas próprias emoções e sentimentos, fato que partilho ao final de uma 

execução musical. A ação recíproca de percepção, de emoção, de beleza e das experiências 

estéticas conduz esta pesquisa, na confluência do que entendemos como base de um processo 

autoformativo.  

 O interesse pelo tema da experiência estética foi construído a partir de minha própria 

experiência há doze anos como cantora do Madrigal da Escola de Música, grupo de extensão 

mais antigo da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, um espaço criado para a 

pesquisa e extensão cultural com perspectiva estrutural que aproxima docentes, discentes e 

comunidade externa oriundos de diferentes realidades sociais para o desafio de combinar a 

habilidade do canto coral, o envolvimento da corporeidade desses cantores-educadores e os 

significados de suas experiências estéticas.  
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O Madrigal atua na configuração que contempla o canto coral a quatro vozes. Isso 

quer dizer que o canto coral parte do seguinte princípio: vozes masculinas e femininas criam 

uma atmosfera harmônica que, na maioria dos casos melódicos, aproximam as vozes numa 

fruição agradável. Por vezes, ao contrário, pode causar repulsa ou rejeição. As vozes 

masculinas formalizam e marcam uma sonoridade mais grave da extensão vocal e, apesar de 

serem vozes masculinas, podem ser agudas, quando a extensão vocal é maior, chamam-se 

tenor. Quanto às vozes mais graves, podem-se denominar baixos e barítonos. Essa 

configuração ocorre também nas vozes femininas, por exemplo, quando a voz é mais aguda 

chama-se soprano e mezzo-soprano. E as vozes graves femininas, chamam-se contraltos ou 

altos.  

Há critério de avaliação para definir e caracterizar a imediata particularidade de 

extensão vocal de cada cantor, ao manifestar interesse em participar do canto coral. Este 

procedimento é indispensável como estratégia que sugere respeito à individualidade 

fisiológica e formativa do ser humano quanto às características pessoais que se referem à 

formação musical, experiências musicais e idade; e as situações recorrentes na vida que 

contribuem para admitir alterações. 

 Desde 1966, o Madrigal da Escola de Música conta com a colaboração e as 

experiências, cuidadosamente, conduzidas por precursores do cenário musical natalense. No 

intuito de fomentar o canto coral e a função social perante a comunidade acadêmica, o 

músico, teólogo, filósofo e doutor em estética musical Pedro Ferreira da Costa alia o caráter 

musical, a composição sofisticada, o cuidado estético e a sutileza em desenvolver esse projeto 

de extensão de resultados práticos e de intervenção social possível, além de envolver a 

comunidade acadêmica em permanente prática de uma atividade social. Considerado pelos 

críticos e amigos do canto coral, o Madrigal participa de festivais, de concursos, de encontros 
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nacionais e internacionais, congressos, atividades acadêmicas e outros eventos importantes 

não apenas por conta dessas frequências de atividades, mas pela relevância em fazer música 

com dinamicidade e qualidade fundamentais para o processo de formação a favor da beleza.  

Em 1999, consagrou-se como o melhor coral do Brasil, em sua categoria, vencendo 

o II Concurso Funarte de Canto Coral, na cidade do Rio de Janeiro. Naquela mesma ocasião, 

alcançou também o primeiro lugar por melhor interpretação da peça de confronto. Essa peça 

de confronto é executada por todos os corais presentes no evento e, diante de uma execução 

rigorosa, envolvendo elementos que pesam sobre a afinação, a melodia, estrutura rítmica e 

harmônica articulada sob perfeita concepção, determina-se o vencedor. Na sequencia, em 

2000 e 2002 participou com a Orquestra Sinfônica do Rio Grande do Norte dos espetáculos 

da atriz e cantora Bibi Ferreira e, em 2003, o concerto com a Orquestra Sinfônica do RN e o 

cantor Geraldo Azevedo, em comemoração aos 50 anos da Petrobrás, realizado nas cidades de 

Assu, Mossoró e Natal, considerado o maior concerto realizado no estado, com a presença 

superior a 40.000 pessoas. 

O Madrigal oferece aos integrantes a oportunidade única de estudo e de visão 

ampla da música, complementando e enriquecendo de forma lúdica, intensa e prazerosa no 

cotidiano e na autoformação dos envolvidos. Além do objetivo de favorecer o potencial 

artístico e musical de seus componentes, o exercício do canto coral aponta ao incremento com 

qualidade das experiências artísticas expressivas, culturais e ainda encoraja técnicas de ensaio 

que conduz ao nível de percepção, de execução e de respeito à musicalidade. Em 2006, o 

Madrigal fez quarenta anos de divulgação da música e do canto coral, criando oportunidades 

que possibilitam a diversificação de estilo, da origem e da formação social, pessoal e 

profissional. Isto preserva o contorno de um percurso memorável, suficientemente diferente e 

de repercussão cultural, social e acadêmica indispensável e formidável. 
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 Ao longo desses anos, a formação do grupo traspassou inúmeras alternâncias, mas 

não dispersou o compromisso que compreende a dimensão social e cultural. Este 

compromisso difunde potencialidades aos que exercem o trabalho considerado de qualidade e 

socialmente responsável. Realizar um “trabalho qualificado” é fazer sentir-se bem 

(GARDNER; CSIKSZENTMIHALYI; DAMON, 2004). Os autores reúnem nesta obra, 

“trabalho qualificado, quando a excelência e a ética se encontram”, a relação entre o 

desempenho de alto nível e a responsabilidade social em diversos domínios profissionais, 

incluindo a música e seu cenário social específico. Desse modo, cada autor em sua teoria e 

especificidade reconhece as esferas profissionais e dilemas éticos capazes de orientar as 

pessoas em saber usar as habilidades, a concentrar-se em uma tarefa difícil e qual é a coisa 

certa a fazer para continuar na profissão. Na música ou no fazer musical, seja cantando, 

ouvindo, apreciando, compondo ou arranjando, outros interesses são deixados de lado, perde-

se a noção de tempo até mesmo da própria existência. Momentos como este que 

Csikszentmihalyi (1990; 1997) chama de experiências de fluxo, ocorrem com mais frequência 

no trabalho do que no lazer. 

 

1.2 OS DESAFIOS MELÓDICOS 

 

 A aspiração por desvendar os segredos do canto na música e as nuances de 

formação da sensibilidade no campo da educação estética ressoa percursos e pesquisas 

realizadas em diferentes trechos musicais de minha incessante investigação acadêmica, a qual 

se sustenta numa perspectiva humanescente de inovação educativa e de criação, a partir de 

inúmeros trabalhos realizados e por meio de uma sistematização da experiência como cantora-

educadora. Atenta aos desafios da música, reconheço os limites desta história, entretanto, 
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acredito na inspiração luminescente que faz emergir brilhantes momentos de ideias, fruição e 

propósitos significativos no contexto da Escola de Música, espaço destinado a educadores, 

instrumentistas, cantores e outras iniciativas formativas. Aos poucos, porém, registra-se a 

riqueza do processo autoformativo como cantora, os conhecimentos vivenciais, acadêmicos e 

científicos para compreender as conexões desse Mosaico musical, educativo e desafiador que 

se estabelece como possibilidade integradora de conhecimento. 

 Nesse Mosaico, o canto é expressão que considero ser a beleza. Na mitologia, 

sobretudo, o canto tem sentido estético que pode encantar deuses, homens e animais. O canto 

é poeticamente desbravador por representar, reviver, imaginar, transcender, resistir, narrar e 

explorar gerações. Nesse enredo, o canto conduziu as sonoridades de uma realidade 

estruturada conforme um vasto campo de investigação, possibilidades e potencialidade de 

minha corporeidade. Decerto instigante, na medida em que a expectativa de aflorar o 

desconhecido percorre uma atmosfera construída por cores, ritmos e energia partilhados no 

fluir ao longo desses anos. Acredito que há boas razões para expressar singularidades deste 

processo para ilustrar as impressões valiosas de adentrar as experiências e às diversas relações 

que o canto pode favorecer. 

Muito além dos acordes musicais, fundiam-se com precisão o entrelaçamento 

harmonioso da melodia das experiências estéticas, fortalecia-se um vínculo de respeito e 

admiração aos estudos da corporeidade, o que consagrou o acolhimento e configurou o conto 

que começa em canto, evocando curiosidade, mudança e originalidade. Inicia-se, assim, um 

novo percurso dessa corporeidade, eixo que compõe e complementa uma nova maneira de 

atuar em processos desafiadores que, sobretudo, cooperam para uma reestruturação e 

permanente elaboração de uma Obra de Arte da Vida.  
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O campo de estudo das experiências estéticas contempla a educação sob a 

perspectiva da arte, visando saber-conhecer com arte e saber-fazer com a arte de forma 

surpreendente e bela. Na arte a percepção não faz mediação com sistemas ou conceitos 

previamente estabelecidos. Entretanto, uma experiência plena com a arte envolve frequentes 

atitudes, conhecimentos e um conjunto de habilidades que precisam ser cultivados. Abertura e 

flexibilidade para lidar com o desconhecido, sensibilidade aguçada, um repertório de 

experiências e o exercício contínuo do fenômeno da fruição estética que ocorre interiormente 

e ativamente no ser.  

 Na sociologia a arte é essencialmente reconhecida como uma maneira de 

comunicação entre os indivíduos e seus grupos. Sua proposição fundadora é de que a arte e a 

realidade são fundidas, não havendo distanciamento entre ambas. A arte exprime a realidade 

como um sistema de rede entre os homens, podendo ser orgânica e racional, quase sempre 

estético. Essa relação entre a arte e a sociedade, reconsiderada pelo epistemólogo e sociólogo 

Pierre Francastel (1965), explica diferentes expressões e contribuições para a vida humana e 

para a evolução estética. 

 A sociologia estética, numa outra perspectiva, apresenta uma sociologia que 

respeita os caracteres específicos de cada espécie de valores e de suas divergências, estuda as 

influências da sociedade sobre a arte e reconhece que a arte é quase sempre uma expressão 

desta sociedade. Os primeiros pensadores sonhavam com uma sociologia estética onde a arte 

seria um instrumento de comunhão, uma linguagem e um meio para unir os homens. Em 

condição similar, o consenso entre autores, assume que a arte representa um fator fundador, 

unificador e agente nas sociedades, desde as mais simples às mais complexas, fato que pode 

ser constatado ao longo da história, quando fica evidente que não houve sociedade sem arte, 

mas também que em cada contexto específico, a arte apresenta um significado social 
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preponderante. Conforme cada época, a arte segue assumindo diferentes valores e certos 

sentidos e significados. 

Contudo, este estudo aponta para o entendimento de arte como sendo expressões 

perceptivas de emoções humanas, como uma criação de exigência existencial, de 

reestruturação de si, e de uma construção que dá formas à beleza. O desafio sob o ponto de 

vista educacional é identificar as distintas percepções da racionalidade à emotividade, como 

bem argumentam Maturana e Rezepka (2003), ao reconhecerem que toda ação é definida pela 

emoção, e ainda complementa ser tarefa da formação humana o fundamento maior de todo 

processo educativo.  

Ao refletir uma educação pautada pela via estética e sensível, Duarte Júnior (1991) 

acrescenta ser a educação uma atividade profundamente estética e criadora em si própria. Pois 

esta traz o sentido de jogo que nos envolve prazerosamente e que fundamenta a compreensão 

de mundo e da vida que se vive. Propõe, portanto, uma formação de envolvimento 

relacionado às concepções referentes ao campo do estético e da beleza. Um envolvimento que 

inspira para uma educação estética plena e de um viver que integre parâmetros como a 

emoção, os sentidos e os significados, o sensível e a beleza. 

 Em Cartas sobre a educação estética da humanidade, Schiller (1992) retomou a 

beleza em relação à formação humana, propondo um conceito de “educação estética”. A 

educação estética do ser reverte à decadente condição iluminista de uma sociedade regida pela 

razão. O referido autor elabora e defende a ideia de que o estético conduz o ser à liberdade da 

razão, da moral e do gosto e da beleza. Ao articular os conceitos de beleza e moral, o filósofo 

alemão propõe uma liberdade em equilíbrio a partir da experiência estética vivida. Nesse 

sentido, a experiência estética aproxima para uma compreensão do ser em constituição, 

estruturação permanente e formação de uma sensibilidade e renovação moral. Schiller aponta, 
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portanto, possibilidades para o resgate da beleza pela arte. Porque o poder formador e 

enobrecedor da arte e do gosto tocam os homens com sua mão formadora e demonstram sua 

força e influência convencendo-nos de que a arte, não é um simples prazer dos sentidos, mas 

por meio destes sentidos, exigindo, portanto, maior fruição. 

A beleza ampara e sustenta a arte como um impulso educativo capaz de influenciar 

a formação moral e o envolvimento da própria existência humana. Esta beleza no contexto 

estético traça paralelo com a beleza expressa conforme os valores, virtudes e conduta, isto é, a 

beleza moral que corresponde a algo da experiência revelada nas ações. Pois que a beleza é 

condição necessária para a compreensão do ser, suas ações moralmente belas e essenciais para 

uma educação estética que ordene e eleve o estado estético de percepção e da criação artística 

belamente vivida.  

 A questão inquietante e indagações relacionadas às experiências estéticas 

apresentam diferentes abordagens que transitam e dialogam com pressupostos que procuram 

sistematizar e fundamentar o caminho consistente e acessível aliado a intervenções de criação 

em desenvolver estudos que implicam a participação e o envolvimento do ser humano. O 

sentir em comum e o conviver na emoção estimulam o processo criador/inovador como uma 

comum fruição pela convivialidade estética, de modo que o total envolvimento do ser com o 

fenômeno estético e o engajamento com a atividade desenvolvida, ao contrário da percepção 

cotidiana, proporcionam significativa experiência estética. Tal emoção se incorpora de um 

sentido criativo comparado a uma ordenação parecida com a ordem do universo, isto é, a 

grandeza da criação do universo.  

 Sob este aspecto, analisando a experiência e a vivência verifica-se que em oposição 

à experiência estética tem-se a experiência prática, pois é no utilitarismo e no pragmatismo do 

cotidiano que a percepção e a maneira de estar no mundo se dispersam. Esta ausência 
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perceptiva faz com que os sentidos captados sejam externados sem os verdadeiros gostos, 

sabores dos sentimentos e das sensações experienciadas. É sob este pano de fundo que atua a 

problematização deste Mosaico. Mesmo aqueles que ocupam espaços profissionais na área de 

atuação musical são marcados pela cicatriz da instrumentalidade e tem dificuldade para 

usufruir com plenitude as possibilidades da obra, assim expõem o verdadeiro espírito da 

música responsável por trazer a lucidez e a confirmação da obra. Em consequência, não 

reconhece o sentido e o significado possível de se alcançar os sentimentos que fazem vibrar a 

criação, inovação e diversidade da forma e espírito musical. Percebe-se, portanto, um espaço 

acadêmico rígido de proximidades que reprimem a emoção e o engajamento ao processo de 

formação, responsável pela criação do canto coral desconectadas com o envolvimento, o que 

resulta na ausência de beleza, honestidade estética da música e da agradável redescoberta do 

cantar. 

O estudo no campo da experiência estética apresenta implicações na necessidade de 

intervir para a reconstrução de uma educação plena de sentido e de uma formação vivida pela 

criação. Instigados a chegar ao estado estético em equilíbrio pela harmonia de nossas 

faculdades sensíveis e espirituais, reconsideramos que é preciso sair da pura 

instrumentalidade para dar sentido e significado a obra de arte da vida. Isto é, é preciso 

interiorizar, corporificar, inscrever a experiência objetivada e adentrar o universo da obra por 

acoplamento participativo e ativo. Nesse estado estético, de modo algum, a mente age livre de 

leis, apenas de constrangimentos, o que é favorável para uma liberdade estética, que por sua 

vez, se distingue da necessidade lógica no pensamento e da necessidade moral no querer.  

Um percurso que desabrocha lentamente e faz gerar um estado profundo e delicado 

de compromisso com a sensibilidade, de compromisso com o talento e o potencial que 

dispomos para decidir, escolher e engajar-se no caminho de transformação de valores 
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estéticos. Então, indagamos qual o significado da experiência estética no processo de 

formação humanescente de cantores-educadores?  

   
1.3 OBJETIVO DO ESTUDO 

 

 Definimos como objetivo central de nossa investigação analisar e interpretar os 

significados das experiências estéticas vivenciadas por cantores-educadores no processo de 

formação humanescente, ao focalizar a lacuna de uma educação desconectada com o 

envolvimento e o engajamento ao campo de formação que se relaciona com as emoções e a 

apropriação dos sentimentos vivenciados. 

 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

De modo especial, durante a graduação em educação física e a dedicação aos 

estudos desenvolvidos pela Linha de Pesquisa Corporeidade e Educação vinculada ao 

Programa de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 

revelam detalhes determinantes para mais um desafio de minha corporeidade. Este estudo 

nasce de uma elaboração dedicada e saudável de meu permanente encantamento e situações 

vividas com a música evidenciando um percurso aprofundado de minha experiência.  

Na condição de arteterapeuta e educadora, em proximidade com as artes e pela 

experiência como cantora, acredita-se que este estudo apóie a educação estética, no que diz 

respeito à educação para a saúde, uma educação do pensamento, uma educação para a 

moralidade, uma educação para o gosto e a beleza - índole física, índole lógica, índole moral 

e índole estética (SCHILLER, 1995) e no modo de estar e perceber o mundo. Ao propor o 
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estudo da experiência estética na educação partimos da necessidade de se buscar uma melhor 

compreensão do processo de formação humanescente vivido por cantores-educadores.  

Procurou-se reforçar o vivido e os sentidos da experiência para não somente fluir o 

sentimento de beleza, mas buscou depoimentos valiosos para ampliar a compreensão de 

pertencimento de si e ao espaço de criação no processo de formação humanescente sob o 

desempenho desses cantores-educadores. Diante da intensidade desses conflitos e percursos 

estéticos na formação, a natureza desta pesquisa, volta-se a este processo de construção e de 

formação humanescente por meio das experiências estéticas e torna ainda mais intensa a 

necessidade de esclarecer conceitos, constructos próprios desta vivencialidade.  

Esta perspectiva requer, contudo, um mapeamento consistente de pesquisas 

relacionadas ao envolvimento dessas estéticas. Sabe-se hoje, que para fortalecer e esclarecer a 

natureza biológica e psíquica da experiência estética, as neurociências têm discutido suas 

explorações no desenvolvimento de novos métodos acerca de uma das mais fascinantes 

experiências humanas: observar in vivo a dinâmica e a atividade do cérebro enquanto se 

cumpre uma ação, pensamento ou emoções diante de uma obra de arte. Evidências 

experimentais recentes esclarecem que diante de uma obra de arte o ser humano compartilha 

as mesmas percepções elementares, embora retratem um forte caráter individual. Nesse 

sentido, perceber o mesmo objeto ou experimentar as mesmas emoções provoca a ativação 

das mesmas áreas cerebrais em todos os seres humanos, como consequência, propicia avanços 

formidáveis no conhecimento da fisiologia cerebral (MALDONATO; DELL’ORCO; 

ANZOISE, 2009). Em obras de elevadíssimo nível estético, portanto, como a pintura, a 

escultura, a poesia e a música permitem ao ser se expressar em conceitos sutis, paixões, 

prazeres, tormentos e os mais íntimos movimentos da alma humana. 
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Entre outras referências, com o objetivo de discutir os mecanismos biológicos da 

experiência estética, um grupo de pesquisadores ingleses elaborou um programa de pesquisa, 

acerca de uma década, definido como Neuroestética que busca princípio biológico do belo a 

partir de aspectos da experiência individual que influencia a percepção do mundo. Segundo os 

pesquisadores ingleses, as evidências explicariam por que a arte é capaz de provocar euforia e 

sensações de bem-estar. O Neurobiólogo Semir Zeki (2006) defende que para sentir a beleza é 

preciso ir além de diferenças culturais e procurar recorrências em mecanismos de aquisição de 

conhecimento do cérebro. A beleza da Neuroestética é a redescoberta de uma essência 

universal que une o homem e seus esforços artísticos à apreciação da arte.  

 Outros estudos envolvendo estados intrinsecamente gratificantes confirmam o 

trabalho do psicólogo Csikszentmihalyi (1975, 1990, 1993, 1997) sobre a construção teórica 

da experiência de fluxo como um estado pleno definido pela percepção, competência, 

habilidades e desafios elevados de diversos grupos participantes da pesquisa. Ao longo do 

desenvolvimento humano, porém, é preciso aventurar-se nas experiências, porque este 

 
[...] desenvolvimento humano depende de nossa capacidade de reflexão, 
do aprimoramento das habilidades de pensar e saber, o que significa saber 
que se sabe. É aquele ser que pensa, que sabe o que quer, que escolhe e 
decide a sua experiência diante das possibilidades que se apresentam. E o 
ser que constrói a sua própria identidade, a partir de sua liberdade e 
autonomia para tornar-se sujeito. (MORAES, 1997, p. 212). 
 
 

Essa autonomia na constante construção de aprender leva-nos a refletir sobre uma 

experiência estética aprendente. Dessa maneira, buscou-se neste estudo um processo de 

formação humanescente fundamentado em valores estéticos próprios do ser em permanente 

construção. Contudo, é necessário que os sentimentos desses valores estéticos se conectem, 

sejam acoplados e sejam provenientes do envolvimento com as experiências estéticas 

vivenciadas.  
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Neste estudo, convém esclarecer sua contribuição para a Educação Estética, para os 

estudos da Corporeidade e para o grupo Madrigal da Escola de Música. Esta realidade tornou-

se muito evidente, inseparável e reforça a responsabilidade em apresentar uma contribuição 

teórica ao trabalho estético e ao processo de formação humanescente. Tal contribuição exige o 

reconhecimento de questões profundas que alargam os valores e as experiências estéticas no 

sentido de se compreender a exuberância do sensível, do sentimento e da sensação com 

significados. Entretanto, 

 
[...] é uma pena que a educação não utilize devidamente o poder da música 
de um modo mais frequente nos ambientes de aprendizagem. Como 
educadores, fazemos muito pouco em termos de educação musical, deixando 
de usar toda a potencialidade dos ritmos e as possibilidades de harmonia 
para ordenar a consciência. (MORAES, 2003, p. 72).  

 
 

Sob estas circunstâncias, reconhecemos a condição finita de intervir e explorar 

novas relações, em especial, no processo de formação humanescente de cantores-educadores 

como parte de um compromisso social, de uma estrutura construída segundo uma ordem que 

permita vivenciar as experiências estéticas, a arte da beleza, o sentir e pensar o vivido. Este 

estudo busca uma contribuição densa de novos desafios à exigência peculiar do potencial 

humano em termos de repertório de sensibilidades, do envolvimento, da expectativa em 

ampliar as possibilidades e as competências humanas sociais e emocionais. Nessa perspectiva 

social responsável por constituir as múltiplas competências humanas, apropriamo-nos do 

pensamento de Maturana (1997) que ressalta as relações estabelecidas na aceitação do outro, 

numa conduta de respeito ao compor o espaço social de criação e pertencimento de si mesmo 

e sua alteridade. Trata-se, pois, da necessidade em reconsiderar o desafio na construção de 

uma formação humanescente, tal como estrutura, organização, unidade, sistema, processo, 

acoplamento estrutural e mudança estrutural, isto é, uma rede autopoiética. Assim então é 

possível admitir 
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[...] que cada indivíduo, cada grupo social veicula seu próprio sistema de 
modelização da subjetividade, quer dizer, certa cartografia feita de 
demarcações cognitivas, mas também míticas, rituais, sintomatológicas, a 
partir da qual ele se posiciona em relação aos seus afetos, suas angústias, e 
tenta gerir suas inibições e suas pulsões. (GUATTARI, 1998, p. 21).  

 

Na experiência como cantora-educadora vê-se os enganos que persistem 

comprometer a realização e as possibilidades ao desenvolvimento do potencial humano na 

música, e isso faz sentir a necessidade imediata em realizar a nossa condição de ser social 

sensível ao sistema para criar condições que renove sentido e fortaleça valores relacionados 

ao resgate de uma educação da sensibilidade que garanta possibilidades mais efetivas de 

autonomia acopladas à corporeidade. A inscrição dessa autonomia não se reduz à 

individualidade, mas determina os acoplamentos estruturais e auto-organização do sistema 

complexo.  

Para este grupo de cantores-educadores é o preâmbulo de um processo inovador 

possível de tornar fecundo um trabalho de fruição que intensifica possibilidades à criação ou 

emergência de sentido, capaz de favorecer caminhos de transformação a partir de um 

investimento estético e emocional para o seu canto. Contribuir para a formação humanescente 

desses cantores-educadores é reconciliar-se com o papel fundamental para a beleza de viver a 

vida nesta tarefa educadora e missão nobre como cantora, artista, intérprete que se eleva à 

esfera da sensibilidade. Uma formação humanescente capaz de exprimir experiência profunda 

para a vida, mas também porque desperta a vida! 

Quanto à contribuição aos estudos da Corporeidade, o desafio é enriquecer de 

forma significativa a compreensão deste fenômeno nas ciências, por isto, torna-se necessário 

ampliar as possibilidades de continuidade da investigação com base nas emoções, nos 

sentimentos, na ética e na estética vivida em nossa corporeidade.  
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1.5 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 

Corporeidade: campo energético vibracional que traz em si a energia ontológica 

luminescente, cuja natureza é confluir, é conectar-se em efeitos observáveis 

(PIERRAKOS, 1987, 1990; CAVALCANTI, 2008, 2009, 2010). 

 

Experiências de fluxo: experiências humanas que traduzem um estado ótimo e 

excepcional de mais profunda e culminante sensação de pico em que o sujeito 

abstrai as ações e pensamentos externos e transcende as adversidades e dificuldades 

para viver uma completa imersão concentrando a energia psíquica em favor de uma 

atividade favorita. (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, 1992). 

 

Educação estética: educação para o gosto e a beleza envolvendo a índole física, 

índole lógica, índole moral e índole estética e, no modo de estar e perceber o 

mundo em consonância com as múltiplas interações humana que faz das belezas a 

beleza. (SCHILLER, 1991, 1995).  

 

Formação humana: processo dinâmico de transformação interna e de interação 

externa recorrente de situações e relações histórica e cultural do ser humano 

aprendente. (MORIN 2007; MATURANA e REZEPKA, 1997; MORAES, 2008). 

 

Teoria autopoiética: compreende a criação de si, a auto-organização de “si 

mesmo”, autoprodução da unidade vivente, na capacidade de participar de sua 

própria criação como uma organização autopoiética. (MATURANA e VARELA, 

1980; MATURANA, 1994, 1995; MATURANA e REZEPKA, 2000). 
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1.6 CATEGORIAS ESTRUTURANTES DA PESQUISA 

 

 Para compreender a discussão da temática investigativa optou-se por escolher 

categorias estruturantes pertinentes à pesquisa e que se apresentem coerentes com a reflexão 

realizada, as quais estão descritas a seguir: 

 

Experiência estética: estado de fruição, de êxtase, de transcendência em que se 

amplia a relação com o mundo para a realidade de uma obra de arte ou fenômeno 

estético por meio dos sentidos; responsável por mobilizar a esfera da razão prática 

para contemplar a beleza. (SCHILLER, 1995, 2002). 

 

Ludopoiese: fenômeno que se refere a auto-organização da ludicidade humana, 

apresentando as seguintes propriedades: Autotelia, Autoterritorialidade, 

Autoconectividade, Autovalia, Autofruição. 

 

Formação humana autopoiética: Implica uma formação humana estabelecida pelo 

próprio sistema vivo e auto-organizado no sentido de que sua ordem não seja 

imposta pelo meio ambiente, mas que interaja com o meio ambiente por intermédio 

de um intercâmbio contínuo de energia e matéria. Trata-se de uma transformação 

por auto-reorganização, dinâmico fechado, porém aberto em relação ao fluxo dessa 

energia e matéria no qual todos os fenômenos são subordinados à sua autopoiese e 

todos os seus estados são estados na autopoiese. (MATURANA, 1998, p. 134; 216; 

CAPRA, 1997, p. 217).  
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1.7 DELIMITAÇÃO DO ESTUDO 

 

 O estudo está delimitado aos cantores-educadores do Madrigal da Escola de Música 

da Universidade Federal do Rio Grande Norte. Este grupo de cantores-educadores é composto 

pela diversidade de pessoas compromissadas com o fazer musical e a arte, sendo, esta sua 

função social, cultural e educativa. Sobre a ideia de se denominar este grupo por cantores-

educadores, vale ressaltar o pensamento de Paulo Freire (1979) de que nas relações desejáveis 

a partir da convivencialidade em instituições sociais, há educação. Sendo educar uma 

característica humana, um “educando-educador” é também um “educador-educando”, e nisto 

repousa o ideal de relações entre os cidadãos e especificidades pressuposto na obra Freiriana. 

A ação educativa de Paulo Freire faz considerar, contudo, a inserção à vida, para uma 

plenitude da cidadania e implica na assunção de uma responsabilidade social. Ao incorporar a 

construção de diferentes formas de conhecimento se assume a responsabilidade coletiva pelo 

mundo e individualmente responsável. Responsabilidade esta que se definem ao dar-se conta 

de que se quer ou não as consequências de nossas ações. (MATURANA, 1998).  

 Ao reconhecer que o educar se constitui e ocorre como uma transformação 

estrutural no conviver, Humberto Maturana (1998) aponta diretrizes ressaltando que os 

educadores confirmam o mundo que viveu ao ser educado, revelando-se no educar para um 

convívio social sadio a partir de relações que se estabelecem de acordo com o que dizemos ou 

fazemos. É no fazer adequado ao seu viver, na aceitação e respeito por si mesmo e pelo outro 

como legítimo que se estabelece o fenômeno social. Esta relação conosco e com o outro no 

espaço de convivência dos cantores-educadores se constitui como uma organização de 

aceitação e respeito às regras que define a identidade de grupo. Quando esta organização não 

apresenta alterações, se preserva a identidade de grupo. Do contrário, no momento em que se 

muda a organização, muda a identidade de grupo. O convívio deste grupo de cantores-
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educadores revela uma conservação de organização, de identidade de grupo invariante. Isto 

por que a característica particular que este grupo Madrigal representa é reconhecidamente 

esperada, previsível, pela sociedade e comunidade acadêmica. O coral revela um sistema 

social composto por seres humanos que conservam sua organização como seres vivos no 

processo de integrá-la recursivamente. As relações que estabelecem compilações como um 

jogo: 

Dei-me conta que os seres vivos não eram um conjunto de moléculas, mas 
sim, uma dinâmica molecular, um processo que ocorre como unidade 
discreta e singular como resultado do operar e em operar; as distintas classes 
de moléculas que o compõem, num jogo de interações e relações de 
vizinhança que os especificam e realizam como uma rede fechada de trocas e 
sínteses. (MATURANA E VARELA, 1995, p. 15). 

 

 As relações que constituem a dinâmica desse sistema social em atividade sinalizam 

uma convivencialidade humana. No processo de mudança e conservação que o estudo propõe, 

foram criadas condições para que o grupo e cada cantor-educador conservem a sua 

organização para que a mudança possa ser o resultado de suas próprias reflexões, do 

reconhecimento de si, isto é, para que transformações e mudanças estruturais contínuas 

ocorram de modo autopoiético. A característica fundamental para o fenômeno da 

transformação na convivência se estabelece a partir do grau de autonomia e reflexividade do 

sujeito: 

A autonomia é essencial na convivência social de pessoas adultas num 
projeto comum, porque constitui o fundamento da colaboração. A pessoa 
adulta gera um espaço de convivência no qual é possível colaborar, porque 
os diferentes participantes existem na autonomia proporcionada pelo respeito 
por si mesmo, não precisam desculpar-se por ser (MATURANA; DÁVILA, 
2006, p. 33). 
 
 

 A partir dessa descrição e compreensão do respeito por si mesmo e do respeito ao 

outro no sistema vivo, torna-se claro o enfoque deste estudo quanto aos processos de 
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formação humanescente deste grupo de cantores-educadores na especificidade dos 

significados das experiências estéticas vividas.   
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Apresentamos, neste capítulo, o referencial teórico utilizado para a realização do 

estudo. Propomos inicialmente uma estrutura em quatro seções: (a) Do corpo à corporeidade; 

(b) Formação humanescente, (c) Corporeidade e educação estética e (d) Música e experiência 

estética. 

 

2.1 DO CORPO À CORPOREIDADE 

 

Indica-se, quando se investiga as representações epistemológicas de corpo, por 

conseguinte a insuperável relação entre mente/cérebro/emoções. A esse respeito, o avanço de 

nosso estudo supera o conceito de que a mente também é cérebro e responsável por criar uma 

memória, uma representação. Pesquisas sobre a memória demonstram que a sua formação 

envolve o fortalecimento de conexões sinápticas entre neurônios. A memória humana é capaz 

de vincular acontecimentos pessoais e situações do contexto atual, ainda que apresente um 

número limitado de informações, envolve mecanismos de codificar, reter e recuperar tais 

informações. Embora o foco principal deste estudo não requeira avaliar tipos de memórias, 

considerou-se necessário compreender as relações que ocorrem entre o reconhecimento e a 

organização nos processos que constituem a memória.  

Assim, reforça-se um sentido não linear, de uma dinâmica complexa, implicando 

permanente recursividade e interações recorrentes que envolvem o ser humano. A partir deste 

espiral de complexidade se consolida o pensamento que é um processo material, isto é, uma 

resposta ativa da memória em cada fase da vida. Este pensamento constrói a realidade, o 

conhecimento e configura conexões em rede de atividades neuronais que se estabelece num 

determinado espaço/tempo. 
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Torna-se importante aprofundar e esclarecer proposições que consideramos 

relevantes e que apontem para o entendimento de corpo e de corporeidade adotados para 

fundamentar este estudo. Para uma perspectiva antropológica do corpo, Marcel Mauss, 

formulou a teoria da técnica corporal em 1936, definindo o corpo humano como um fato 

social total e indicando que o corpo é e tem uma história.  

Na antropologia do corpo, Mauss (1950) constata que o uso do corpo é determinado 

pelas sociedades como uma construção cultural e ocorre de modo distinto entre os indivíduos, 

como um conhecimento adquirido também conhecido pelo termo habitus corporal. Por outro 

lado, a compreensão das técnicas corporais considera o movimento expressivo pleno tanto em 

significado individual, quanto associado às marcas de um determinado grupo. Ainda com base 

nos fundamentos da antropologia, “o corpo é a condição de possibilidade da manifestação 

humana. A pessoa expressa e manifesta sua intimidade precisamente por meio do corpo [...] 

eu também sou meu corpo” (STORK; ECHEVARRÍA, 2005, p. 88). 

 Thomás Sánchez-Criado (2008) compreende a importância de uma reflexão 

pluralista de corpo além do organismo; formas de significação além dos signos, e mundos 

além de uma noção singular da natureza. A fim de pensar o corpo no conjunto de possíveis 

relações múltiplas, explorou outras formas de pensar a articulação e tratar as relações entre 

corpo, mundo(s) e sistemas de signos, sustentando a ideia de usar o corpo sempre no plural: 

corpos. Para Espinosa (1997, p. 235), “o corpo humano existe exatamente como o sentimos”. 

O neurocientista António Damásio (1995, p. 140) descarta qualquer tipo de 

concepção da mente como substância imaterial, pois considera a capacidade de exibir imagens 

internas uma consequência de modificações nos circuitos de neurônios por meio de conexões 

sinápticas, formando representações neurais e, acrescenta: “é provável que a mente não seja 

concebível sem incorporação”. Essa ideia corrobora com a representação mental, visual, 
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auditiva, olfativa, gustatória e cinestésica a partir das sensações. Tem-se assim, a concepção 

de corpo em relação de reciprocidade com os sentidos e os estados, isto é, no estar sendo no 

mundo. Por meio das sensações se experiencia o corpo e, assim, é construída uma identidade. 

Cada uma dessas considerações enfatiza o argumento de corpo, contudo, significa 

também que essa 

  
[...] visão corporal global e esse toque, cujo maravilhoso poder de 
transubstanciação transforma o paredão rochoso em matéria mole e fibrosa, 
continuam sempre a produzir encantamento, mesmo na ausência tácita da 
música. (SERRES, 2004, p.15). 

 

O corpo como sede em que se articulam significados e como lugar de experiências, 

quer dizer, uma obra de arte (POLAK, 1996, p. 71). Do delineamento do corpo nasce e se 

propagam significações que fundamentam a existência individual e coletiva, sendo, portanto, 

o eixo da relação com o mundo, conforme explica Le Breton (2006). De acordo com Bergson 

(1979, p. 262), 

[...] o corpo muda de forma a cada instante. Ou antes, não há forma, dado 
que a forma diz respeito ao imóvel e a realidade é movimento. O que é real é 
a transformação contínua da forma: a forma na da mais é um instantâneo 
tomado numa transição. 
 
 

O relicário do corpo aproxima trajetórias cadenciadas, mas também de conservação 

da organização autopoiética, isto é, de criar-se e de recriar-se constantemente. O que muda em 

torno da conservação da autopoiese é a adaptação ao âmbito de interações, ampliando um tipo 

de acoplamento estrutural. (MATURANA, 1988). Como um ser que no corpo depreende 

potencialidades e é marcado por mudanças estruturais de natureza social, um corpo como um 

sistema autopoiético, de organização enriquecida pelas relações contínuas de interações 

recursivas constituindo uma unidade autopoiética. No princípio da recursividade, os processos 

de conservação e mudança estrutural superam a concepção de linearidade e está aberto em 
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relação ao fluxo de energia e matéria. (MATURANA; VARELA, 2001). Nesse processo de 

conservação Damásio (2001, p. 45) enriquece essa dinâmica a partir do ponto de vista da 

biologia:  

 
O ser humano não tem um cérebro forjado para se alegrar com um concerto 
de Mozart, mas porque é um organismo vivo que deve sobreviver em seu 
contexto. E o pensamento é produzido pelo cérebro exatamente pelas 
mesmas razões. É produzida não para ela mesma, mas para auxiliar a 
sobrevivência do organismo. Certamente, graças ao pensamento, o ser 
humano criou algo muito poderoso: a cultura. Ela possui certa 
independência, mas permanece sendo o produto de um espírito que ele 
próprio saiu de um cérebro integrado a um organismo vivo, com um corpo. 
 
 
 

O corpo na fenomenologia é tomado como um fenômeno, com objetivo de 

estabelecer uma nova relação entre sujeito e objeto. Esta compreensão de corpo como 

fenômeno é considerado, por autores do século XX, como uma dimensão ontológica e não 

apenas biológica: como corporeidade, entretanto, este estudo admite a corporeidade como 

fenômeno, compreendendo que a corporeidade não é uma simples extensão de corpo ou de 

sua expressividade, mas refere-se a um campo energético vibracional que traz em si a 

concepção de energia, cuja natureza é confluir, é conectar-se em efeitos observáveis. Não se 

enxerga a corporeidade diretamente, na verdade, é possível se permitir ver os efeitos deste 

fenômeno em si mesmo, à sua volta, nas relações com o mundo. Ao descrever os encantos do 

fenômeno da corporeidade é preciso considerá-la como campo energético vibracional que 

aprofunda a compreensão deste conceito.  

O psiquiatra John Pierrakos (2007, p. 18) assim se expressa: 

 
A substância básica da pessoa é a energia. O movimento da energia é a vida. 
Quanto mais livre o movimento da energia no interior de cada componente, 
para manter sua própria integridade e coesão, bem como de todo o 
organismo, mais intensa a vida. 

 



 

39 

É possível, porém, considerar no apontamento de Marilena Chauí (1995, p. 244) 

que o corpo é que é visível, 

 
[...] tátil-tocante, sonoro-ouvinte/falante, meu corpo se vê vendo, se toca 
tocando, se escuta escutando e falando. Meu corpo não é coisa, não é 
máquina, não feixe de ossos, músculos e sangue, não uma rede de causas e 
efeitos [...] é meu modo fundamental de ser e de estar no mundo, de me 
relacionar comigo. Meu corpo é um sensível que sente e se sente, e que se 
sabe sentir sentindo. É uma interioridade exteriorizada. É esse o ser ou a 
essência do meu corpo. 
 
 

É por meio da corporeidade que esse organismo vivo se expande a partir da vida 

que criamos, “por meio do que fazemos com a nossa energia”. (PIERRAKOS, 2007, p. 16). 

Portanto, é preciso reinventar o relicário do corpo no espaço de desequilíbrio, como um 

organismo vivo que está sempre em processo de constituir-se, porque o 

 
[...]corpo irradia e faz vibrar na intensidade de seus feixes quânticos que 
movem e co-movem, que interpelam e envolvem. Em suas ressonâncias 
magnéticas, o corpo é volvente, en-volvente. Interpela e faz emergir laços 
que interligam, teias que entrelaçam. Feixes que emanam e vibram da e na 
corporeidade animam o existir, irradiam o elã do anímico; fazem emergir o 
advento do sopro vital que jorra da alma e que, recursivamente, nutre a 
ambos. (ARAÚJO, 2008, p.73). 
 

  

 Nesse estudo, o entrelaçamento da razão, emoção, consciência, imaginação e 

sentidos compreendem o ser humano nos conduzindo à adaptação a novos contextos. Os 

sentimentos e as emoções são responsáveis por uma percepção direta de nossos estados 

corporais e constitui um elo essencial entre o corpo, consciência, mente e cérebro, portanto, 

existe interação entre a razão e as emoções. (DAMÁSIO, 1996, 2003). A materialidade do 

corpo começa no reconhecimento das sensações de intensidade profundamente vividas como 

um exercício intrapessoal e interpessoal, pois a fusão lança mão para uma dança arrebatadora 

do ir e vir, guiados pela alegria de se fazer sentir registrando corporalmente as impressões da 
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experiência vivida. Ainda é possível acrescentar um caminho ontológico e criativo capaz de 

alargar as fronteiras do conhecimento. (GUATTARI, 1992, p. 150).  

 Nesse ir e vir, a recitação para uma formação humana, não apenas restabelece 

profundas experiências individuais e coletivas, mas também confere que “o corpo e a 

expressão do que ele sente não podem ser dissociados da experiência psíquica, relacional e 

social”. (MARPEAU, 2002, p. 25). Entendemos a experiência psíquica emocional como 

experiência sensível e a experiência relacional como criação singular associada à percepção 

interna vivenciada na privacidade a partir de experiências mais subjetivas do próprio corpo, 

sensações, expressões, “estado de abertura e padrões de tensão”, na concepção de Lowen 

(1983, p. 186). 

 Repensar o discurso do corpo à corporeidade indica avançar na perspectiva de um 

pensamento de ordem transcendente, entrar em outro campo para enriquecer as experiências 

corporalizadas. Seguindo esse argumento, a educação aponta a necessidade insaciável de 

desvelo e atenção, especialmente quando se trata do cuidar de si e do outro, porque o “cuidar 

é entrar em sintonia com, auscultar-lhes o ritmo e afinar-se com ele” (ASSMANN, 2000, p. 

96).  Ao apropria-se da vida e das qualidades dessa educação corporalizada percorre-se o 

espaço de vias para as significações e sentido, pois se instaura a autonomia, a esperança de 

construir o mundo a partir de laços afetivos: 

 
Esses laços tornam as pessoas e as situações preciosas, portadoras de valor. 
Preocupamo-nos com elas. Tomamos tempo para dedicar-nos a elas. 
Sentimos responsabilidade pelo laço que cresceu entre nós e os outros. A 
categoria 'cuidado' recolhe todo esse modo de ser. Mostra como 
funcionamos enquanto seres humanos. (ASSMANN, 2000, p. 99). 
 
 

De acordo com o conjunto de reflexões e ponderações relacionadas ao 

entendimento de corpo e corporeidade, de modo geral, entrelaçam-se de maneira fecunda e 

inspiradora as ideias para uma educação estética corporalizada, musicalizada, semeada a partir 
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da perspectiva vivencial, existencial. Porém, é preciso que haja uma formação humana que 

avance nessa perspectiva de expansão da singularidade humana para a humanescência. 

 

2.2 FORMAÇÃO HUMANESCENTE 

 
Quando compreendermos o verdadeiro sentido da Humanescência, do 
Humanescer, do fazer-se Humanescente muita coisa poderá mudar em cada 
um de nós e à nossa volta. Espinosa já sabia disso e a neurociência está 
confirmando cientificamente o valor das emoções e dos sentimentos. Tornar-
se humanescente é um convite e uma missão antropológica! Fazendo por si 
mesmo estamos fazendo por um mundo melhor, por uma humanidade 
humanescente, que irradia a sua própria humanescência. A teoria quântica 
nos oferece explicações científicas para a compreensão desses fenômenos 
luminescentes na natureza e na sociedade. Humanescer é preciso! 
(CAVALCANTI, 2010). 

 
 

O movimento harmônico desta seção representa um pensamento em espiral, 

complexo, quântico e transdisciplinar de entender o caminho para a formação humanescente. 

A formação humana é sentida pela própria experiência do sujeito responsável por 

potencializar as habilidades geradoras de uma nova realidade: “a realidade, quando não é 

apenas um modo de explicar nossa experiência humana, é aquilo que, em nosso viver 

enquanto seres humanos, vivemos como o fundamento do nosso viver” (MATURANA, 2001, 

p. 192). Frente ao acesso referencial à realidade, conforme o autor, o ser humano tende a 

negligenciar suas responsabilidades, como consequência, a negação ao outro. Nesse sentido a 

formação humana do tempo presente, em geral, transita em desordem e desestruturações no 

que se refere à concepção de valor e de respeito mútuo, à responsabilidade e à autonomia. 

Essas situações vinculadas ao mundo social conduzem o desejo de investir na saudável e 

delicada necessidade de transformação humana, por que, como cantora-educadora-

pesquisadora  

[...] quero contribuir para evocar um modo de coexistência no qual o amor, o 
respeito mútuo, a honestidade e a responsabilidade social surjam 
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espontaneamente do viver a cada instante numa configuração do emocionar, 
porque nós todos o co-criamos em nosso viver juntos. (MATURANA, 2001, 
p. 199). 

 

Ao tomarmos como referência uma formação humana pela convivencialidade 

estabelecidas por novas perspectivas que socialmente constituem nossa alteridade, 

aproximamo-nos do entendimento da complexidade que 

 
[...] está do lado do real. A simplificação nasce da luta. É preciso injetar a 
paz para ver um pouco mais claro, deixar o espaço de combate, onde se 
levanta a poeira, para conseguir ver. É por isso que o inventor parece vir 
sempre de fora, porque dentro o barulho da luta cobre, com o seu ruído de 
fundo, as mensagens pertinentes, porque o interior é estruturado por esse 
ruído. (SERRES, 1980, p. 22). 

 

 Este não é um exemplo isolado de que o ser humano está engajado em uma espécie 

de luta interior para não perder o compasso da vida real, a ponto de ser capaz de perder o 

fluxo inspirador de experienciar a beleza e o gosto da vida. Entretanto, para provocar 

inquietação, Paulo Freire (1999, p. 23) considera que 

[...] há um momento em que se pode descobrir que as necessidades pelas 
quais se luta podem ser satisfeitas, podem ser resolvidas; essa descoberta dá 
conta de que há caminhos possíveis e que as necessidades, as que fazem 
lutar, não são tão exageradas, e podem ser resolvidas. Estamos em um 
momento em que vai sendo descoberto o limite da necessidade. Vai se 
apalpando soluções para a transformação da necessidade popular. O 
cotidiano sugere estas soluções. 

  

 As considerações acima fornecem articulações que abrem as cortinas para o 

processo de formação humanescente que consiste no trabalho de reconhecimento da extensão 

do potencial humano, inovação, troca e autonomia. Ao mesmo tempo em que permite 

estruturar-se, construir, criar sentido e ancorar-se considerando o ciclo de acoplamentos de 

diferentes mundos sensorial e motor, “nas relações homens-mundos” (FREIRE, 1987, p. 98). 

Deste modo, a relação de sentido e de valor constrói também um movimento de formação: 
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A relação com o saber é uma relação de sentido e, portanto, de valor, entre 
os indivíduos ou um grupo e os processos ou produtos do saber. Como 
relação do sentido, a relação com o saber também é uma relação de valor: o 
indivíduo ou o grupo valoriza o que tem sentido para ele e, eventualmente, 
cria hierarquias entre as aprendizagens ou entre os saberes. Entretanto, a 
fórmula poderia ser inversa: o indivíduo outorga sentido àquilo que, para ele, 
representa algum valor. (CHARLOT, 1992, p. 25-26).  

 

A reflexão sobre a relação de sentido e valor implica uma formação que tem 

dimensão moral e ética do ser humano inspirados por diferentes visões de mundo. Segundo 

este ponto de vista, o homem é capaz de criar fins para si mesmo e de escolher os meios para 

concretizá-los por meio da liberdade que tende a favorecer um entusiasmado convite para 

pensarmos um viver mais criativo e com mais amorosidade e confiança, como inspira Moraes 

(2003). A propósito, a ética estabelece a integração dessa diversidade e contempla um ser 

autônomo e produtivo sugerindo um processo de formação que dependa da maneira como a 

consciência se organiza durante o desempenho humano. Essa compreensão permeia também a 

democracia como 

 
[...] o espaço de realização dos seres humanos como autônomos, 
colaboradores, responsáveis, imaginativos, abertos, com possibilidade de 
gerar espaços de convivência no mútuo respeito e na colaboração. Para que 
essa autonomia exista, deve-se começar no útero. O respeito e a aceitação de 
si mesmo devem começar na família, numa visão que inicia com o amor que 
acolhe a este ser que vem na aceitação de sua total legitimidade, não na 
negação, na crítica ou no exigir. (MATURANA; DÁVILA, 2006, p. 33). 

 
 
A mesma dinâmica indica criar reciprocidade na sensibilidade e na expressividade 

do potencial humano que culmine na auto-organização de um sistema que  

 
[...] significa basicamente que a 'ordem' da sua estrutura e suas funções não 
são impostas pelo entorno, mas estabelecidas pelo próprio sistema. Isto não 
quer dizer que o sistema esteja separado do seu entorno, pelo contrário, 
interage continuamente com ele sem que este determine sua auto-
organização. (ASSMANN, 1998, p. 58). 
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Sob essa perspectiva nosso estudo encontrou o caminho para a formação 

humanescente a partir da corporeidade. Os estudos da metáfora da teia epistemológica e 

ontológica da corporeidade “vêm proporcionar uma nova compreensão do ser humano nas 

diferentes realidades de sua existência” (PIRES, 2002, p. 32).  Como indica Padilha (2007, p. 

122), “apesar de todas as adversidades, o nosso sonho coletivo e comum de melhorar a 

educação e a nossa vida na educação, persiste”. Eis algumas razões para avançarmos na busca 

incessante de uma formação humanescente possível. 

A relação sobre a delicada aliança ente o processo de formação e conhecimento 

humanos neste estudo aplica-se, conforme Duarte Jr. (1998), considerarmos dois fatores: as 

vivências e as simbolizações construídas pelas experiências de vida. A concepção da 

formação humanescente se apropria de recursos expressivos, o jogo simbólico, a imagem, a 

representatividade como intervenção mobilizadora, pautada pela educação estética, para 

perceber, reconhecer e expressar a realidade vivida. A ambiência nesse processo de formação 

humanescente consiste na sequência de vivências estruturadas e oportunizadas dentro do 

tempo reservado para esse processo que sugere e inspira transformação. 

A ideia é que as distintas singularidades dessa composição teçam uma rede de 

conexões interativas da corporeidade. Além desse foco, o processo de formação 

humanescente pode aproximar a razão e o imaginário, harmonizando a emoção e os sentidos 

com uma sinergia maior entre o pensamento e o sensível. Por meio das ideias de Gilbert 

Durant (2002) numa perspectiva do imaginário, o ato de criação pode ser considerado um ato 

artístico por tornar algo significativo pelo impulso oriundo do ser como corpo, alma, 

sentimentos, sensibilidade e emoções. A percepção mediada pelo ouvir ou pelo o toque 

permite que o ser entre em contato com sua própria realidade. 



 

45 

Ao propor um resgate efetivamente conectado à percepção de mundo e diferentes 

realidades, é também importante reafirmar uma “educação da esperança” (FREIRE, 1992, p. 

11). Esta é em si mesma a necessidade fundamental para a mudança. Nesse contexto descreve 

Padilha (2007, p. 151): 

 

Há que saber conviver tanto com a esperança quanto com o desespero, com a 
tolerância e com a intolerância, com o que está dentro de nós, diante de nós e 
com o mundo em que vivemos. Por isso, a importância e a necessidade de 
conhecer a realidade, e o real, em que vivemos para, a partir daí, propor 
mudanças.  

 

Consideramos, essencialmente, que é preciso amar para conhecer, porque “só o 

amor amplia a inteligência” (MATURANA; REZEPKA, 2003, p. 17). Este é o equilíbrio que 

torna o processo de formação humana verdadeiro, belo e bom. Essa formação humanescente 

pressupõe a possibilidade de intensidade afetiva, de criar e recriar espaços em função da 

realidade e necessidades e, redimensionar impulsos criadores. Inexistem moldes quando se 

envolve a subjetividade humana em processos autopoiéticos.  

Dessa forma, desabrocha um campo de estudos desenvolvidos pela Linha de 

Pesquisa Corporeidade e Educação vinculada ao Programa de Pós-graduação em Educação da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a respeito dessa formação humanescente, a 

concepção metafórica da Teia da Corporeidade que inclui a Flor da Ludopoiese representando 

o fio da ludicidade que é lançado logo após a reflexividade histórica ou corpográfica. Por ser 

flor, para desabrochar depende de o cultivo ser adequado ou não para um dia florescer. Com o 

intuito de fazer nascer uma formação humanescente e cultivar a natureza dos ecossistemas 

estéticos, onde os seres humanos possam florescer com beleza, é necessário partir das raízes 

biológicas na concepção de uma organização autopoiética que possibilite estabelecer uma 
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reelaboração e reconhecimento de si mesmo, de sua estrutura humana para compreender o 

crescimento e o espírito de pertença como ser vivo social.  

Penetrando na organicidade e na realidade do fenômeno cultural, convém 

apresentar as propriedades que configuram a metáfora da flor da Ludopoiese: Autotelia: 

Propriedade da ludicidade que traduz um “fim em si mesmo”, refere-se à capacidade de o ser 

humano estabelecer o sentido, a direção que pretende conferir à sua vida. 

Autoterritorialidade: Propriedade da ludicidade humana de ocorrer em um espaço-tempo 

delimitado, definido pela sua individualidade, autonomia, subjetividade. Autoconectividade: 

Propriedade do envolvimento, implicabilidade de si e conectividade com o outro e com o 

mundo. Autovalia: Propriedade da ludicidade que expressa à capacidade humana de 

determinar o valor atribuído ao próprio ser para a criação e a recriação de si mesmo e para a 

alegria de viver. Autofruição: Propriedade da ludicidade humana que expressa o estado 

vivencial de auto-realização, prazer e alegria, processo de fluir o desejo pessoal. Ao centro 

dessa flor, a Arquetipoiese, como possibilidade da conexão do ser: anima e o animus que 

constituem relação com a imaginação e a ousadia de fenômenos psíquicos para a formação 

humanescente.  

A conectividade dessa rede circunscrita pelo envolvimento no sistema de 

interrelações de formação humanescente para cantores-educadores favorece a possibilidade de 

enobrecer e criar um mundo de possíveis mudanças e de beleza, pois somente a “beleza faz 

feliz a todo mundo, e todos os seres experimentam sua magia e todos esquecem a limitação 

própria” (SCHILLER, 1989, p. 145). Trata-se mesmo de uma beleza de fruição estética 

mediada por percursos e recursos expressivos vivenciais para que os cantores-educadores 

reconheçam os significados dessa experiência estética vivida. Um processo de formação 

humanescente que aprofunde o envolvimento e o engajamento no campo musical e 
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autoformativo. Um espaço humanescente que brota particularidades expressivas e define as 

transformações criativas.  

 

2.3 CORPOREIDADE E DUCAÇÃO ESTÉTICA 

 

Esta seção enuncia o desafio implícito em estabelecer algumas considerações e 

concepções acerca da corporeidade e da educação estética. O propósito deste desafio 

apresenta uma delicada rede de relações conectadas aos avanços para a construção de uma 

teoria da corporeidade com propriedade estética. As bases para a construção dessa complexa 

teoria da corporeidade são estabelecidas a partir de infinitas interações epistemológicas entre 

a biologia, a sociologia, a filosofia, a neurociência e as experiências vividas implicadas ao 

percurso autoformativo do pesquisador. Para estudar a fenomenologia da corporeidade é 

preciso aplicar e combinar conceitos a respeito da Reflexividade Histórica; Ludicidade; 

Criatividade; Sensibilidade; Reflexividade Vivencial; Humanescência. 

Como pesquisadora integrada ao contexto investigado e às situações investigadas, 

consideramos necessária uma educação que oportunize talentos e potencialidades num 

processo contínuo de transformação estrutural que também contemple as múltiplas dimensões 

humanas, a transdisciplinaridade, redimensionada para estimular discussões acerca do pensar 

além, isto é, da transcendência, da imaginação, do espírito e da representatividade simbólica 

como campo de complexidade. Sobretudo, reconhecendo que os sujeitos participam 

efetivamente deste processo de construção de conhecimento  

 
[...] com toda sua inteireza, com toda sua multidimensionalidade, ou seja, 
com todos os seus sentimentos, emoções e afetos [...] com toda sua história 
de vida impregnada em sua corporeidade, em sua memória, e sem separar o 
mental do físico, o fato da fantasia, a razão da emoção, o passado do 
presente e do futuro. (MORAES, 2008, p.41). 
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 Nas Cartas sobre a educação estética, o poeta e filósofo de forte têmpora moral, 

Friedrich Schiller apresenta seu pensamento a respeito de uma educação pela arte para se 

alcançar a harmonia e o ideal da humanidade. As ideias de uma educação estética descortinam 

as cisões do mundo e propõe a transição entre o Estado de natureza e o Estado racional, o 

caráter ético-moral como uma força formadora do homem, pois que 

 

[...] somente a beleza pode dar ao homem um ‘caráter sociável’. Somente o 
gosto permite harmonia na sociedade, pois institui harmonia no indivíduo. 
Todas as outras formas de representação dividem o homem, pois se fundam 
exclusivamente na parte sensível ou na parte espiritual; somente a 
representação bela faz dele um todo, porque suas duas naturezas têm de estar 
de acordo. (SCHILLER, 1995, p. 144).  
 

 
Para o autor, o estado ideal da humanidade depende da educação, sendo a arte 

responsável por transitar entre a esfera da razão e a esfera sensível revelando-se uma 

educação estética como fundamento de uma organização social que, 

 
[...] tampouco se pode, assim, negar a razão àqueles que declaram o estado 
estético o mais fértil em relação ao conhecimento e à moralidade. Eles estão 
perfeitamente certos; pois uma disposição da mente que compreende em o 
todo da humanidade tem que, necessariamente, encerrar em si também cada 
uma de suas manifestações singulares segundo a faculdade; uma disposição 
da mente, que afasta do todo da natureza humana toda limitação, tem 
também que afastá-la de cada manifestação singular. (SCHILLER, 1997, p. 
123). 

 
 
O processo de educação estética em Schiller é pleno e versa sobre a educação do 

educador que conduz à formação moral da humanidade futura. Com a beleza e a arte 

conectadas às dimensões da vida, elevamo-nos ao estado moral, logo é por meio do estado 

estético que o homem atinge sua plenitude. Apoiando-se na sensibilidade, na criatividade e na 

corporeidade humana, buscamos compreender a realidade do cotidiano como sugere 

Csikszentmihalyi (1999): “o que fazemos e como nos sentimos quanto à qualidade real da 

vida, será determinada por nossos pensamentos e nossas emoções”.  
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 A força dessa educação estética consiste essencialmente na harmonia de 

experiências fundamentadas na corporeidade e no vivido para viabilizar a beleza. No 

movimento de corporalização para uma educação estética não se nega o jogo, pois 

 
[...] a existência do jogo não está ligada a qualquer grau determinado de 
civilização, ou a qualquer concepção do universo. Todo ser pensante é capaz 
de entender à primeira vista que o jogo possui uma realidade autônoma, 
mesmo que sua língua não possua um termo geral capaz de defini-lo. A 
existência do jogo é inegável. (HUIZINGA, 1996, p. 6).  

 

 No campo dessa educação estética o jogo é necessária como atividade fundamental 

para as exigências da vida. Mais do que limitações e regras, o jogo na educação estética é 

caracterizado como elemento ludicamente essencial para a realidade de viver a vida. 

A fim de fomentar a relação ao processo de correspondência com o ambiente social, 

cultural e natural, Maffesoli (1998) caracteriza o estilo estético para além do domínio das 

artes, pois o que caracteriza a estética do sentimento não é uma experiência individualista ou 

“interior”, mas é uma abertura para os outros. É a maneira de ser que prevalece nas 

sociedades, um modo de sentir e de experimentar com outros. É na experiência coletiva que a 

riqueza das percepções estéticas se ordena pela sensibilidade do sujeito sendo o ser sensível 

de uma educação estética o lugar propício para a vivência da experiência estética, cabe ao 

sentimento recolher a expressão desse sentimento: 

 
O sentimento coloca-nos em situação de inteligência com o conteúdo 
expressivo da palavra; porém, essa inteligência não é conceitual; é sensível e 
a sensibilidade que recolhe o sentido não é sensorial, mas afetiva; nós 
comungamos com o que nos é comunicado, assim como nos comunicamos 
no amor, e talvez no ódio (DUFRENNE, 1969, p. 43). 

 
 
Como processo de acompanhamento contínuo das alterações e evolução que 

ocorrem no ser, António Damásio apresenta a essência do sentimento: 
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À medida que ocorrem alterações no seu corpo, você fica sabendo da sua 
existência e pode acompanhar continuamente sua evolução. Esse processo de 
acompanhamento contínuo, essa experiência do que o corpo está fazendo 
enquanto pensamentos sobre conteúdos específicos continuam a desenrolar-
se, é a essência daquilo que chamo de um sentimento. Se uma emoção é um 
conjunto das alterações nos estados do corpo associadas a certas imagens 
mentais que ativaram um sistema cerebral específico, a essência do sentir de 
uma emoção é a experiência dessas alterações em justaposição com as 
imagens mentais que iniciaram o ciclo. (DAMÁSIO, 2000, p. 175). 

 

Em relação ao sentimento no canto, experimentar uma nova emoção ao cantar é 

muito especial porque essas emoções estão associadas ao envolvimento da corporeidade e as 

experiências estéticas que emergem e transcendem a forma por quem executa o canto. Para 

tanto, entendemos como essencial a presença do elemento lúdico nas atividades humanas, 

incluindo as artes, particularmente a música que combinem vozes e o brincar com um 

intraduzível sentimento de unidade e harmonia, construindo um tempo comum pela ação de 

compartilhar pulsos, emoções, sensações, ludicidade e criação. Para executar o canto, é 

preciso preparação, essa preparação é acionada propositadamente e adequadamente de forma 

natural, ao mesmo tempo lúdica, gerando experiências significativas que contribuam para o 

desenvolvimento de uma reflexão sobre a ludicidade na vida de cantores-educadores a partir 

da interpretação de vivências estéticas geradoras de sentimentos. Sobre a importância do 

brincar para fluir as experiências com mais sentimento: 

 
Para nós a brincadeira é uma atitude fundamental e facilmente perdível, pois 
requer total inocência. Chamamos de brincadeira qualquer atividade humana 
praticada em inocência, isto é, qualquer atividade realizada no presente e 
com a atenção voltada para ela própria e não para seus resultados. Ou, em 
outros termos, vividas sem propósitos ulteriores e sem outra intenção além 
de sua própria prática. Qualquer atividade humana que seja desfrutada em 
sua realização - na qual a atenção de quem a vive não vai além dela - é uma 
brincadeira. Deixamos de brincar quando perdemos a inocência, e a 
perdemos quando deixamos de atentar para o que fazemos e voltamos nossa 
atenção para as consequências de nossas ações. Perdemos nossa consciência 
social individual à medida que deixamos de brincar. (MATURANA; 
VERDEN-ZÖLLER, 2004; 231-232). 
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Cantar e brincar são verbos que podem fluir poeticamente e esteticamente no 

cotidiano dos cantores-educadores deste estudo. Para Galeffi (2006, p. 3), somos seres 

estéticos diferentes e, desta forma, a educação estética é orientada pela “multiplicidade da 

potência humana e não pela uniformidade de suas modulações”. A potencialidade pode ser 

considerada imprescindível à educação estética como um elemento corporalizado que 

reorganizam os sentidos de ser plenamente pela sensibilidade: 

 
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 que fazemos 
inclusive o que chamamos de comportamento, pensamentos e discursos 
racionais. (MATURANA; VERDEN-ZÖLLER, 2004, p. 227). 

 

 A respeito de uma educação plena de sensibilidade pode triunfar uma educação 

necessariamente mais sensível pelo educador em relação a sua autoformação e às suas 

intervenções pedagógicas que perpassam continuamente por sua corporeidade sutilizada pela 

sensibilidade. Esta consideração nos leva a apropriar-se das recomendações do Relatório de 

Jaques Delors (1998. pp. 89-90): 

 
Para poder dar respostas ao conjunto de suas missões, a educação deve 
organizar-se em torno de quatro aprendizagens fundamentais que, ao longo 
de toda sua vida, serão de algum modo para cada indivíduo, os pilares do 
conhecimento: aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da 
compreensão; aprender a fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; 
aprender a viver juntos, afim participar e cooperar com os outros em todas as 
atividades humanas; finalmente aprender a ser, via essencial que integra as 
três precedentes. É claro que estas quatro vias do saber constituem apenas 
uma, dados que existem entre elas, múltiplos pontos de contato, de 
relacionamento e de permuta. 

 

 Da educação da sensibilidade estética depende a forma de intervenção, de como 

fazer, sobretudo, o permanente inacabamento como ser humano: 

 



 

52 

Aqui chegamos ao ponto de que talvez devêssemos ter partido. O do 
inacabamento do ser humano. Na verdade, do inacabamento do ser ou sua 
inconclusão é próprio da experiência vital. Onde há vida, há inacabamento. 
Mas só entre mulheres e homens, o inacabamento se tornou consciente. 
(FREIRE, 1997, p. 55).  
 
 

 Desse modo se cultiva o inacabamento como via de acesso à transformação 

geradora de sentido pautada no significado, no desejo, no jogo e no dinamismo incessante de 

uma educação estética que pressupõe mudança estrutural conectada ao criativo e ao campo 

musical.  

  

2.4 MÚSICA E EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

 
É perfeitamente natural que tenhamos tendência a conceber a música como 
pertencente ao domínio do jogo, mesmo sem levar em conta estes aspectos 
especificamente lingüísticos. A interpretação musical possui desde o início 
todas as características formais do jogo propriamente dito. É uma atividade 
que se inicia e termina dentro de estreitos limites de tempo e de lugar, é 
passível de repetição, consiste essencialmente em ordem, ritmo e alternância, 
transporta tanto o público como os intérpretes para fora da vida quotidiana, 
para uma região de alegria e serenidade, conferindo mesmo à música triste o 
caráter de um sublime prazer. Por outras palavras, tem o poder de "encantar" 
e de "arrebatar" tanto uns como outros. Seria em si mesmo perfeitamente 
compreensível, portanto, englobar no jogo toda espécie de música. 
(HUIZINGA, 1996, p. 48). 
 
 

Nesta seção, pretendemos possibilitar e reencantar as relações possíveis entre a 

música e a experiência estética. Como se pode estabelecer a diferença entre a experiência 

estética de outras experiências da vida cotidiana? No Mosaico Melódico, presente no primeiro 

capítulo desta pesquisa, já indicamos um recorte dessa diferença, entretanto, num artigo 

publicado no The Journal of Aesthetics and Art Criticism, Beardsley (1981, p. 5) apresenta ser 

desafiador reconhecer as experiências: 

   
Existe, primeiramente, a dificuldade de se falar claramente sobre 
experiências em si [...] Uma experiência pode ter certa duração, isso é fato. 
Mas o que mais pode ser dito corretamente a respeito? Este é, certamente, o 
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nosso primeiro desafio. Mesmo que seja permitido aplicar predicado para as 
experiências, podemos nos questionar se este será suficientemente rico e 
exato para fornecer uma distinção clara entre a experiência estética e outros 
tipos de experiência. Este é o segundo desafio. 
 

 

Ao destacar que reconhecer as experiências é desafiador, consideramos que as 

atividades do cotidiano também podem proporcionar momentos de experiências excepcionais. 

O estudo de Csikszentmihalyi (1999) atribui esses momentos excepcionais às experiências de 

fluxo. São experiências de completa imersão numa atividade favorita que pode ser cantar, 

dançar, jogar e, até mesmo, ler um bom livro. Portanto, as experiências de fluxos sugerem 

momentos culminantes de pico, que ao se envolver, o indivíduo disponibiliza todas as suas 

capacidades e competências determinada pelo nível de desafio da atividade.  

O resgate das experiências estéticas no cotidiano exige uma reflexão sobre a 

dinâmica do processo de aprendizagem e do conhecimento como “um fenômeno da relação 

entre um organismo e a circunstância na qual conserva organização e adaptação”, na 

concepção de Maturana (1996, p. 201). As experiências vividas pelo ser com a música trazem 

um repertório mediado pelos sentidos, como por exemplo, pelo ouvir, pelo toque, pela visão 

ou pelo sabor, que por sua vez desencadeiam a emergência de processos cognitivos que 

sugerem pensamentos, sentimentos, provocando emoções, estados psíquicos e afetivos, 

evocando a imaginação e a criação, quer dizer, particularidades humanas: 

 
A música, portanto, expressa a essência verdadeira de todas as possíveis 
aspirações e disposições humanas, a, por assim dizer, alma interior delas. O 
número inesgotável de possíveis melodias corresponde ao inesgotável da 
natureza na diversidade dos indivíduos, fisionomias e decursos da vida. 
(SCHOPENHAUER, 2003, p. 234). 
 

A música garante, sobretudo, possibilidades de transcendência ao permitir 

experimentar uma vivência permeada de sentidos pelos quais é possível encontrar 

significados. Para o antropólogo Lévi-Strauss (1991, p. 25), 
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[...] a emoção musical provém precisamente do fato de que a cada instante o 
compositor retira ou acrescenta mais ou menos do que prevê o ouvinte, na 
crença de um projeto que é capaz de adivinha [...] o prazer estético é feito 
dessa infinidade de enlevos e tréguas, esperas inúteis e esperas 
recompensadas além do esperado, resultado dos desafios trazidos pela obra. 

 
 

O teólogo inglês, Thomas Bisse, que viveu no século XVIII, acreditava ser a 

mediação divina o fator responsável pela capacidade que a música tem do comover o ser 

humano. Em setembro de 1926, declarou num sermão: 

 
A música não reside no instrumento, nem no ouvido. Os instrumentos e seus 
acessórios, como vemos, são meramente matéria, madeira, metal ou cordas, 
obra de um artesão; e estes não sentem, não ouvem, nem por si só comovem 
ou emitem qualquer som. Quanto ao ouvido, embora pareça ouvir e embora 
seja obra do artífice Divino, ainda não é um instrumento; e apesar da sua 
mais fina textura e mais preciosos materiais em relação aos anteriores são 
em si mesmo insensíveis. Mas mediante a colaboração de ambos os 
instrumentos, natural e artificial, Deus tornam-nos aptos a ouvir tudo o que 
ouvimos e a apreciá-lo como música. 

 

Do ponto de vista musical, o compositor Dalcroze compartilhou pesquisas de ritmo 

e expressão com experiências de movimento para corporalizar conceitos, afirmando que é por 

meio de sensações de contração e relaxamento muscular no corpo que se sente a emoção. A 

sensação corpórea provocada pela música é descrita em O cru e o cozido como instauração de 

um tempo visceral  

A música opera por meio de dois moldes. Um fisiológico e, portanto, 
natural; sua existência se deve ao fato de que a música explora os ritmos 
orgânicos, e tornam assim pertinentes certas descontinuidades que de outro 
modo permaneceriam no estado latente, como que afogados na duração. O 
outro é cultural, consiste numa escala de sons musicais, cujos números e 
intervalos variam de acordo com as culturas [...] (LÉVI-STRAUSS, 2004). 

 

Embora a questão relativa à música permita respostas surpreendentes entre aspectos 

culturais e estéticos, estudos científicos na neurociência, neurobiologia e psicologia garantem 

explicar mistérios de que o cérebro humano é capaz de manipular padrões de sons complexos. 
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Em outras palavras “o objetivo comum das ciências e das artes é transformar a realidade tal 

como nós a conhecemos e, portanto, escaparmos às suas limitações” 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1993, p. 322). 

Os estudos da música conduzidos no campo das neurociências demonstram que a 

grande plasticidade do cérebro humano permite acentuar, modelar, mudar de intensidade para 

então codificar a teia de relações e conexões com as sensações do som. Tais relações com a 

música são consideradas imponderáveis, resistentes à observação, difíceis de descrever e 

classificar (JOURDAIN, 1998). As estruturas complexas do cérebro humano responsáveis por 

processar a música adaptam-se a novas circunstâncias numa dinâmica neuronal fantástica, de 

modo que a mesma música pode ser representada de múltiplas maneiras, como som, símbolo, 

movimento, vibração entre outros.  

Além disso, estudos recentes estão de acordo que o processamento em perceber a 

música no cérebro humano requer operações cognitivas e operações de categorização e 

memória que intensificam as reorganizações neurológicas de diversas regiões cerebrais 

revelando sua surpreendente plasticidade, ou seja, capacidade de autorreorganização do 

cérebro (LEVITIN, 2010). 

 O estudo do som privilegia diferentes áreas. Jourdain (1998) compara a Física com 

a Psicologia e suas experiências à apreciação do som. Para o campo da Física, o som não 

passa de vibrações de energias que agitam as moléculas de ar a quaisquer ouvidos. 

Independente de quem ouve, o som é o mesmo. O campo da Psicologia considera o som uma 

espécie de experiência que o cérebro extrai do meio ambiente, encontra informações e afirma 

que as sensações derivadas das vibrações variam de uma espécie para outra. 

Nesse caso, a razão humana não perpassa ao processo reflexivo das sensações e das 

emoções, portanto, as experiências não serão significativas em sua essência. Assim, ao ouvir 
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uma música o sujeito sente diferentes emoções, contudo o ato de cantar pressupõe ordem, 

organização, criação e elaboração nas peculiaridades de uma peça, então, cantar não é 

exatamente emitir sons em variados registros; mas executar uma modulação consciente e 

corretamente. 

A experiência estética, assim como as emoções que este envolvimento pode 

provocar tem efeito importante sobre onde e como o cérebro a processa em rede complexa de 

sentidos, de cognição e de afeto. Não se separa a emoção e a cognição na experiência estética. 

Pois segundo a neurociência, o componente racional do sentimento de beleza na experiência 

estética é como um sentimento contextualizado que se sobrepõe a outros sentimentos e 

adquire qualidade estética e beleza. “Estamos enraizados em nosso universo e em nossa vida, 

mas nos desenvolvemos para além disso”. (MORIN, 2003, p. 50).  

Nesse momento, pode se estabelecer um universo capaz de mobilizar estados de ser 

deslocado involuntariamente e experimentar a beleza com lágrimas nos olhos e em êxtase 

contemplativo. Experiências estéticas semelhantes à sensação de êxtase, de arrepio ou de 

arrebatamento com a música descrevem experiências profundas para além da sensação do 

prazer ou de alegria: 

 
Eu estava nas galerias, de pé. Houve, inicialmente, o ínfimo arrepio 
despertado pelo vazio primordial e, subitamente, um duplo chamado de 
notas, seguido de duas notas de resposta, outra vez o chamado e a resposta 
surda, e o chamado voltando, encadeando-se, tornando-se insistente, febril, 
insuportável, lançando-se em um movimento irresistível até um 
dilaceramento inacreditável, o estouro em ‘bing-bang’ com um 
martelamento gigantesco, uma formidável criação do mundo. Era a gênese, o 
nascimento do cosmo em meio ao caos, com tudo o que isto comporta de 
energia colossal, e que lança, em seguida, a aventura da vida com alternância 
de ternura, doçura, violência, loucura, recomeço. Pela primeira e única vez 
em minha vida, meus cabelos se eriçaram. Desde os primeiros compassos, 
tinha-me reconhecido na inovação e a resposta suspensiva me indicava que a 
invocação havia sido entendida. Em seguida, o crescendo destemido me 
invadiu totalmente e, fazendo surgir do nada o aterrorizante nascimento do 
mundo, fazia brotar meu ser nas águas estagnadas, dotando-o de um 
formidável querer, como uma reiteração ardente, e a partir de então 
assumida, de meu nascimento; senti nesse momento atravessar-me um 
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impulso singular, que me dava coragem, confiança e resolução para a 
aventura de viver (MORIN, 2002, p. 24).   

   
 

  Esta experiência arrebatadora, do caos à ordem cósmica, imbuídos do mais 

absoluto sentido estético, viveu Morin a sensação de êxtase ao ouvir a Nona Sinfonia de 

Beethoven. Tal como o envolvimento de uma execução musical é evocado, para formar esse 

campo uma atmosfera criativa se estabelece em um novo contexto ou novo significado. A 

partir deste momento, o universo de experiências passa a ser alvo estruturante de significados 

que indica e exprime o estado poético caracterizado como um estado de emoção na relação 

imaginária e estética (MORIN, 2002). Com base na física quântica, valendo-se de escritos 

sensíveis e ideias criativas em relação ao sentimento de beleza, podemos indagar:  

 
Mas o que é a beleza? Quem a julga? Alguns autores tentam encontrar 
causas intelectuais, emocionais ou socioculturais para a experiência estética; 
alguns dizem que a beleza é vivenciada intelectualmente ao ver ordem e 
harmonia onde as pessoas comuns vêem o caos. Porém, é um truísmo que a 
beleza está nos olhos do observador, o indivíduo criativo. Dirac explicou 
corretamente quando disse: ‘Ora, você a sente. Assim como a beleza em um 
quadro ou na música. Não se pode descrevê-la [...] E se você não senti-la, 
terá de aceitar que não é susceptível a ela. Ninguém pode explicá-la a você’. 
(GOSWAMI, 2008, p. 98).  

 
 

Fica evidente, portanto, que a estética e a beleza, neste estudo, restabelece conexão 

com a arte, a música e até mesmo com a natureza, o universo de experiências sensoriais e a 

encantadora sensação de êxtase, porque “a beleza não é um desejo, mas um êxtase” 

(GIBRAN, 1971, p. 75). Este aguçado sentimento de beleza na experiência estética com a 

música evolui na mesma proporção que o desafio é apresentado.  

Ao sentir-se desafiado, não apenas se enriquece o universo pessoal, isto é, muda o 

contexto, mas também determina, define e se descobre os significados deste sentimento de 

beleza: instrumento de elevação humana. O pensamento discursivo sobre a estética recebe sua 

relevância:   
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A estética não pode pretender estabelecer o que deve ser a arte ou o belo, 
mas, pelo contrário, tem a incumbência de dar conta do significado, da 
estrutura, da possibilidade e do alcance metafísico dos fenômenos que se 
apresentam na experiência estética. (PAREYSON, 1997, p. 4).   

 
 

Reconhecer este sentimento de beleza na experiência estética é vivenciar o salto 

quântico para um território desconhecido, descontínuo e um novo significado semelhante ao 

colapso descontínuo de um evento criativo, 

 
[...] um pensamento criativo é uma colisão quântica, nada mais do que isso, 
um salto quântico para novo contexto ou significado. Os bebês estão cientes 
dele, os golfinhos também. Artistas, poetas, músicos, cientistas - todos são 
saltadores quânticos. Eles não têm medo da descontinuidade. Você Tem? 
(GOSWAMI, 2008, p. 92). 

 

Para entender o conceito quântico de descontinuidade, o físico Goswami, assume 

que o problema é a presença rotineira da continuidade no mundo macroscópico ao nosso 

redor. Isso distancia a compreensão de descontinuidade, entretanto, exemplifica com a 

matemática: “Não conseguimos pensar continuamente em um número que seja 

verdadeiramente finito. O infinito é uma descontinuidade!” (GOSWAMI, 2008, p. 88). É 

fascinante a disposição dessas ideias quânticas que nos aproximam do entendimento e 

significado da experiência estética.  

No exercício musical, o momento encantado de fluxo de uma espontaneidade na 

experiência contribui para o êxtase de uma criatividade em completo envolvimento. Nesses 

momentos de fluxo apresentam-se desafios que requerem um esforço para focalizar a atenção 

ativa e o melhor de nosso envolvimento em estado de alerta para o sucesso dessa ação. Para 

explicar a natureza do engajamento em atividades gratificantes, os estudos de 

Csikszentmihalyi (1975) confirmam que a percepção de desafios e nível de habilidades 

elevadas conduz ao estado ótimo ou experiências de fluxo. As pesquisas relacionadas às 
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experiências de fluxo integram objetivos acessíveis, de regras definidas e senso claro de 

liberdade intuitiva possível. Do mesmo modo ao engajamento musical: 

 
Há uma alegria positiva na percepção de estruturas musicais intrincadas e 
sem falhas. É uma alegria acumulada que leva a mente a descobertas 
surpreendentes à medida que se desdobra, acumulando profundidades que 
nós sondamos entre as quais brincamos, mas que se esgotam (RAHN, 1994, 
p. 56). 

  
 
Esta alegria constitui a ordem e o sentido atribuído às experiências estéticas na ação 

de jogar, por exemplo. A ordem estabelecida pela ação de atividades como jogar, cantar ou 

compor significa adentrar profundamente na intimidade do universo, onde a emoção recebe 

forma de beleza e um sentido criativo de fruição em comum no conviver. A experiência 

estética, portanto, é uma experiência sensorial organizada. De acordo com Dufrenne (2004, 

p.13), “a experiência estética se situa na origem, naquele ponto em que o homem, confundido 

inteiramente com as coisas, experimenta sua familiaridade com o mundo”. Por conseguinte, 

quando se concilia a ordem, a concentração, o sentimento a emoção experimenta-se o fluxo, 

onde as dimensões variadas da experiência são focalizadas com mais intensidade 

(CSIKSZENTMIHALYI, 1999).  

O sentido musical se estabelece no processo de escuta, leitura, reconhecimento das 

relações operatórias dos signos musicais, mas também, sobretudo, a concepção desse sentido 

se estabelece no deleite do trabalho musical.  

Para Duarte Jr. (2002), quando acontece a experiência estética, seja num evento 

musical, numa dança ou teatro, “retornamos àquela percepção anterior à percepção 

condicionada pela discursividade da linguagem”. 

A educação tem um papel fundamental no momento de propor experiências 

estéticas aos aprendentes. É necessário um alargamento de conhecimentos acerca da função 

da arte no campo epistemológico, procurando entender a expressão da subjetividade dos 



 

60 

indivíduos. Maffesoli (1988, p. 25) descreve “o vivido naquilo que é, contentando-se, assim, 

em discernir as visadas dos diferentes atores envolvidos”. Nesse sentido, podemos captar os 

sons pela intuição e, considerar, portanto, que a emoção e os sentimentos são sinônimos, mas 

na realidade, não são. Descreve assim Maturana (1999) que não há ação humana sem uma 

emoção que a estabeleça como tal e a torne possível como ato.  

Tal constatação configura a experiência estética na sensação e no sentimento de 

quem canta e, na beleza de encantar a quem ouve. Ser co-responsável para esse emocionar 

implica essencialmente entrega e admiração na busca da beleza e da plasticidade da forma:  

 
A música oferece ao homem um espelho onde, ao se contemplar, pode 
reconhecer-se invisível. Este reconhecimento equivale ao do tempo 
concebido como núcleo da existência. Ver-se invisível é sentir-se passar, 
saber-se criatura, aceitar-se como demanda insaciável de fundamento. 
(KOVALDLOFF, 2003, p. 68). 

 

 Música e experiência estética, portanto, implicam-se no fluxo contínuo e 

descontínuo responsável por evocar emoções, sensações, campos de percepção estética e de 

criação estética, imaginação e estados de sentimento que ressoam as notas musicais frutos de 

uma intencionalidade afetuosa e envolvente de nossa corporeidade.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO III
CADÊNCIA 

METODOLÓGICA
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 Este capítulo está estruturado em quatro seções que compreendem: (a) Contexto da 

pesquisa; (b) Abordagem etnofenomenológica; (c) A Construção dos dados; (d) Análise 

etnofenomenológica do processo de formação humanescente   

 

3.1 O CONTEXTO DA PESQUISA 

 

 Os cantores-educadores do Madrigal da Escola de Música da UFRN formam um 

grupo de trinta e oito pessoas do campo musical com nível básico, técnico, bacharelado ou 

licenciatura, além de envolver discentes de várias áreas, docentes e funcionários que criam 

uma espécie de organização onde as aspirações respeitam as recompensas do fluxo. Isto quer 

dizer que o total engajamento e o maior senso de responsabilidade destes cantores-educadores 

são, repetidamente, acompanhados pelo fluxo, como algo que permite a expressão plena do 

que há de melhor em si mesmo, algo que se experiencia como recompensador e prazeroso.  

 Ocorre que a interação social é vivenciada como uma experiência recompensadora: 

“Permaneço no grupo há tanto tempo só pelo prazer de cantar e cantar bem”, complementa 

uma cantora-educadora, coralista soprano do Madrigal. Para tanto, considerou-se as três 

questões básicas sugeridas, ainda na obra “Trabalho Qualificado”, como uma variável que 

permite definir os profissionais responsáveis, a quanto à missão: os aspectos que definem a 

profissão que escolheram; os seus padrões: referem-se ao desempenho estabelecido para a 

profissão; e a identidade: traços e valores sobre quem é e o que mais importa como 

profissional e ser humano (GARDNER; CSIKSZENTMIHALYI; DAMON, 2004). 

Nessa perspectiva, os cantores-educadores atuantes no percurso do processo de 

formação humanescente transcorrem situações similares aos apresentados na obra dos 

referidos autores. Tomando, pois as expressões que aproximam as três considerações para um 
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trabalho de excelente qualidade, os cantores-educadores corporalizam sua missão ao sentir-se 

bem por infinitas razões atrativas. Na sequência, exemplos da repercussão deste trabalho. 

 

O canto coral é um tipo de expressão musical artística em que exige uma 
integração entre pessoas de forma bem especial, cujo resultado é a própria 
harmonia musical. O Madrigal me atrai por ser um dos corais mais antigos 
da cidade, tendo toda uma história e reconhecimento dentro e fora dos muros 
da UFRN, sendo reconhecido em toda a cidade e estado. Também pela 
constante busca de uma boa qualidade vocal e pelas propostas diversificadas 
de trabalho, que não se limita ao estilo erudito clássico, mas também as 
canções populares regionais e até mesmo belas canções mundialmente 
conhecidas (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009). 

 
Estou no grupo há três anos porque mesmo aos muitos desafios que 
enfrentamos durante os ensaios e apresentações, ainda assim considero um 
momento prazeroso, onde me sinto bem em cantar e, de certa forma, 
aprimorar meu desempenho musical não só no canto, mas na percepção de 
mundo (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009).  
  
Amo a oportunidade de exercitar música e de cantar. Mesmo que eu chegue 
exausto do trabalho, estar presente nos ensaios me renova. Eu diria que meus 
dez anos de permanência no grupo são devidos aos sentimentos que o cantar 
me proporciona (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009). 
 
A música de qualidade e feita com qualidade renova o amor pela arte que 
por consequencia, me faz permanecer (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 
2009). 
 
A qualidade da música que fazemos em conjunto e o fato desse trabalho ser 
uma ótima forma de relaxar minha mente e meu corpo e, porque o cantar é a 
melhor coisa que gosto de fazer. Em segundo lugar o convívio com as 
pessoas e a troca de experiências sempre presentes (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2009).  
 
Gosto de fazer esse trabalho. Faz-me sentir bem, pois adoro cantar, além de 
poder contribuir para um resultado belo ao final de tantos ensaios. Acredito 
que o grupo poderá evoluir cada vez mais musicalmente e que serão 
impostos novos desafios. Desafios estes que precisam ser superados para 
mostrar a todos que somos capazes e que é possível, por meio do canto coral 
mostrar ao espectador: sensibilidade, beleza e, principalmente, amor pelo 
que fazemos. Isso faz com que as pessoas se interessem por música de 
qualidade, a qual envolve dedicação e estudo (CANTOR-EDUCADOR, 
CBM, 2009). 
 
Depois que entrei no madrigal, percebi que a música pode ir além do status. 
Tanto que o que me move dentro do grupo é justamente o ato de cantar. 
Cantar me faz bem. Cantar dentro de um grupo organizado e empenhado 
nesses aspectos, me faz bem. Estar em contato com esse tipo de atividade 
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garante certa sensação de preenchimento que muito me satisfaz e isso é o 
que me atrai no grupo (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 

 
  

 A seguir, os registros selecionados e a maneira com que assumem os padrões de 

desempenho esperado na função exercida destes cantores-educadores. 

 
Quanto ao aspecto artístico-cultural, é desejo de todo o cantor ser 
reconhecido pelo seu bom trabalho, portanto, o trabalho em um grupo coral 
deve ser prazeroso não só para quem ouve, mas também a todos os 
componentes do grupo, se entregando de corpo e alma, a intenção e a 
proposta musical, como conseqüência, a qualidade artístico-musical se dará 
naturalmente (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009). 
 
Espero que as pessoas tenham objetivos comuns e com qualidade! 
(CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009). 
 
O que sempre esperei é o crescimento musical, em que possa melhorar 
minha voz e minha percepção, bem como o trabalho em grupo, uma vez que 
nesse grupo aprendemos a conviver com uma variedade de personalidades 
(CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 
 
Espero um crescimento vocal. Mas creio que isso não é o mais importante. 
Acredito que o crescimento humano no ato do convívio com as pessoas é o 
mais importante (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
Espero sempre um pouco mais de dedicação, empenho e compromisso de 
alguns componentes do grupo para avançarmos no trabalho. Para quem 
assistiu ao concerto houve certo encantamento e beleza, então isso foi o 
suficiente para minha satisfação e felicidade quanto ao desempenho do 
grupo (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 

 
  

 Finalmente, para apresentar a diversidade com relação ao senso de identidade, os 

valores e os traços de personalidade sobre quem são e o que mais importa como profissional e 

ser humano, os cantores-educadores expõem a consistência dessas considerações sugeridas 

pelos autores Gardner, Csikszentmihalyi e Damon (2004) no que tange a dar sentido as suas 

experiências e a compreender suas escolhas, formações, talentos e habilidades.  

 
Faço parte do naipe dos sopranos, sou funcionária pública e tenho graduação 
em ciências sociais. E o que importa para minha existência como cantora e 
como ser humano é partilhar com outras pessoas as coisas belas e boas que 
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podemos construir para as nossas vidas. Pois que a música é emoção, é 
vibração, encanto, magia, tem o poder de nos transportar e nos envolver 
(CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 

 
 
Sou contralto e uma mulher muito sensível. Estudo regência no curso técnico 
da escola de música. Atuo como professora de iniciação musical e acabo de 
reingressar no bacharelado em canto. Também artesã, aumento minha renda 
familiar com os ganhos neste ramo. Faço o artesanato e a música por prazer 
e por ser motivada pelos grandes desafios (CANTORA-EDUCADORA, 
CCM, 2009). 

 
 
Sou arquiteto e urbanista e faço mestrado na mesma área, desejo ingressar na 
carreira acadêmica também. Orgulho-me de ser um baixo (grave) e 
considero a minha voz, tanto falada como cantada, lindíssima! (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2009). 

 
 
Considero-me uma pessoa paciente, dedicada, organizada e de certa forma 
exigente. Sou contralto, uma ótima aprendiz e formada em engenharia de 
materiais pela UFRN. O que mais importa como cantora e como ser humano 
é que sinto que a minha alegria e dedicação no canto me faz crescer e me 
torna alguém mais sensível, com bons sentimentos e alegre (CANTORA-
EDUCADORA, CCM, 2009). 

 
 
Quando penso na minha existência como cantora, não me vejo como algo 
exatamente notável, penso mesmo que o que poderia me definir no canto é 
mais meu gosto musical do que propriamente meu timbre. Sou soprano, 
afinada e creio que esta seja uma característica muito importante para um 
cantor - ser afinado! Mas só isso não basta apenas. Formada em Radio e TV 
pela UFRN e atualmente vou concluir uma habilitação em Jornalismo 
(CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 

 
 
Sou formado em Geografia pela UFRN e trabalho como Professor de Inglês. 
Considero-me autodidata em várias áreas: leitura musical, fotografia, línguas 
estrangeiras. Gosto de praticar esportes, principalmente natação e ciclismo, 
os quais pratico regularmente. Como cantor, considero que o mais 
importante é o aprendizado infinito. A cada nova música, a cada novo 
compositor, a cada estilo musical estudado sinto que o mundo de informação 
na música é de uma extensão infinita (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 
2009). 

 
 
Desde 2003, há sete anos, conheci o canto coral o que favoreceu uma 
transformação significativa em minha vida profissional e pessoal. Essa 
atividade reduziu minha timidez, provocando uma melhor expressão e maior 
aproximação para com outras pessoas. Atualmente, sinto e encaro o canto 
não só como um compromisso assumido, mas também como um momento 
de escape aos problemas que surgem no cotidiano. Isso reorganiza os 



 

66 

pensamentos e faz com que encontre uma maneira racional e simples de 
solucionar os problemas. Além disso, posso compartilhar momentos 
agradáveis e até mesmo lúdicos com os outros cantores (amigos) 
(CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009). 

 
 

 
 Os depoimentos desses cantores-educadores desencadeiam experiências intensas de 

um trabalho qualificado, recompensador e de cooperação. Evidências neurocientíficas social 

cognitiva avaliam que a cooperação delicia o cérebro e o resultado está na sensação de bem-

estar. Finalmente, após o registro articulado entre a experiência e o cotidiano dos cantores-

educadores, para prosseguir o percurso metodológico, como cantora-educadora-pesquisadora, 

acrescento ainda, que o trabalho qualificado no canto coral consente minha permanência ao 

longo destes anos sob a atmosfera transcendental que a música cria em nós. É o encantamento 

em construir conhecimento aliado a satisfação de emocionar-se e emocionar o espectador. 

Revelando surpreendentes resultados que faz vibrar com harmonia e beleza a vida. Essa 

explicação atraente responde o que me faz permanecer tanto tempo no coral! 

  

3.2 ABORDAGEM ETNOFENOMENOLÓGICA 

  

 
Numa ciência em que o observador é da mesma natureza que seu objeto, o 

observador é ele próprio uma parte de sua observação.1 
 
 

Do ponto de vista metodológico a concepção de pesquisa-ação neste estudo está 

definida no sentido epistemológico de uma abordagem etnofenomenológica, pois assume a 

fusão da Etnografia, Etnometodologia e a Fenomenologia social e cultural. 

Em 1925, Marcel Mauss, fundador do Institut d’Ethnologie da Universidade de 

Paris, incentivou a etnografia procurando formar futuros pesquisadores de campo. E nos anos 

                                                 
1 Introdução à obra de Marcel Mauss, por Claude Lévi-Strauss (2003, p. 25). 
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30, foi responsável pela eclosão da pesquisa francesa privilegiando os problemas da difusão 

cultural. 

A obra, Antropologia estrutural, de Claude Lévi-Strauss (1958; 1974; 2008), 

refere-se ao papel do etnógrafo como responsável por descrever e analisar as diferenças que 

aparecem no modo como se manifestam as diversas sociedades. Este método da etnografia 

estuda sociedades e é capaz de expandir uma experiência particular para as dimensões de uma 

experiência geral, de modo que a torne acessível, enquanto experiência, noutro tempo. O 

etnógrafo colhe os fatos e os apresenta em conformidade com exigências ao objeto, que é a 

vida social e, ao objetivo, que é a melhor compreensão do homem e seus fenômenos culturais.  

 No tocante a questão etnográfica este estudo dedicou uma atenção particular à 

observação direta, participativa que aproxima e distancia à convivencialidade e o conviver de 

um grupo de cantores-educadores, particularmente no período compreendido entre dois anos. 

Este período consiste basicamente em entender, confrontar e validar as ações, situações, 

envolvimento, compromisso, atitudes e relações dos cantores-educadores.  

 Este grupo de cantores-educadores é formado por discentes, docentes e comunidade 

externa que articulam a participação de 38 (trinta e oito) pessoas. Atribui-se, portanto, que “a 

diversidade das atitudes possíveis no âmbito das relações interindividuais é praticamente 

ilimitada; o mesmo acontece com a diversidade de sons que o aparelho vocal pode articular 

(LÉVI-STRAUSS, 2008, p. 53), tanto é assim que, se configura um grupo social diversificado 

não somente em aspectos de convivencialidade estética, mas também e, sobretudo, 

compreende a existência de reconhecer envolvimentos e interpretações distintas. 

 Na tentativa de retomar e exercitar a etnografia instaura-se o desafio de uma 

descrição densa, de um esforço intelectual e uma sensibilidade aguçada para concretizar e 

identificar os significados interpretativos no contexto da pesquisa. Não se trata apenas de 
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transcrever textos ou mapear campo, mas de estar atento ao movimento e mudanças 

estruturais estabelecidas de cada componente do sistema vivo. Não é tarefa fácil dar conta de 

todos os aspectos envolvidos no processo de registros etnográficos, mas este é o maior 

desafio!   

 O campo de ação da pesquisa etnográfica atinge força total como dimensões de 

uma análise complexa e detalhada sobre a experiência estética no processo de formação 

humanescente destes cantores-educadores. A partir dessas considerações é possível avançar à 

etnometodologia. Mas, como este grupo de cantores-educadores constrói e reconstrói a sua 

realidade social e, ainda, como consideram os etnofenômenos perante os acontecimentos da 

vida? Que estratégias percorrem o cotidiano destes cantores-educadores?  

 Na pesquisa etnometodológica tenta-se compreender o mundo a partir de 

percepções da realidade vivida considerando as etnocriações interligadas e intimamente 

relacionadas às situações e circunstâncias sociais em que estão implicadas. Essa ideia trabalha 

em comum acordo com o princípio da recursividade considerado por Maturana e Varela 

(2001), em que os processos superam a concepção de linearidade, pois está aberto em relação 

ao fluxo de energia e matéria, porque são sistemas vivos autônomos.  

 Isto quer dizer, que, ao longo do processo de formação humanescente os 

procedimentos da pesquisa etnometodológica foram não apenas estabelecidos pela 

necessidade de uma pesquisa em educação, semelhante aos procedimentos utilizados à 

etnografia, mas também por estratégias de criação dos próprios cantores-educadores, por 

exemplo, a estratégia de diversificação e a estratégia com base na teoria de auto-organização. 

 A estratégia etnometodológica nesta pesquisa consiste em estudar os métodos 

concretos empregados pelos cantores-educadores para adaptar os procedimentos e as regras 

ou conjunto de ação. Consiste, contudo, em observar, escutar e analisar o processo de 
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formação humanescente com procedimentos aplicados pelos cantores-educadores para 

interpretar a realidade social, sendo esta realidade social constantemente criada pelos sujeitos 

sociais em interação e não como um dado preexistente (COULON, 1995, p. 33-34). Os 

etnométodos são as práticas culturais específicas construídas por um grupo de pessoas, 

capazes de quebrar regras para solucionar problemas, portanto, nesta investigação serão 

considerados os etnofenômenos no cotidiano dos cantores-educadores. É necessário, contudo, 

avaliar as ações, isto é, as etnocriações e etnoproduções de experiências estéticas distintas no 

sistema social de interações do grupo de cantores-educadores. 

 Para avançarmos no campo dos etnofenômenos é preciso estar atento a todos os 

fenômenos emergentes, estando aberto a qualquer tipo de conteúdo ou tema imprevisto. Por 

isso, é possível que numa pesquisa fenomenológica resultados inesperados possam ocorrer. A 

fim de apresentar o conceito de uma fenomenologia da experiência, Merleau-Ponty (1963) 

aplicou o estudo da experiência humana às essências na existência, desconsiderando, contudo, 

a origem e as manifestações dos fenômenos psíquicos.  

 Ao propor um resgate de sentido ao conjunto desses fenômenos e a riqueza da 

experiência, Varela (2003, p. 37), finalmente, a respeito da fenomenologia da experiência de 

Merleau-Ponty, acrescenta que “por ser uma atividade após o fato, ela não poderia recapturar 

a riqueza da experiência, poderia apenas ser um discurso sobre a experiência”.  

 Descrever e compreender o fenômeno social e cultural das situações vividas pelo 

grupo de cantores-educadores é um grande desafio! Na confluência dessas abordagens 

etnográficas, etnometodológicas e fenomenológicas, há cooperação para compreender o 

significado do fenômeno da experiência vivida no contexto sociocultural desse grupo de 

cantores-educadores. A concepção de fenômeno se define a partir da experiência vivencial e 

nas relações que se estabelecem de trocas criativas e desafiadoras.  
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 Para fenomenologia social no pensamento de Alfred Schutz (1979) importa 

compreender a estrutura do mundo da vida no qual estes cantores-educadores realizam suas 

ações. Como pianista e musicólogo, Schutz (1971) incorporou a compreensão da música à 

investigação fenomenológica, considerando as relações entre a música e as diferentes formas 

ou elementos constitutivos específicos quanto à postura perante a realidade: sociabilidade 

intersubjetiva; espontaneidade; estado de vigília; perspectiva temporal da vida cotidiana; 

“auto-experiência”; e a “suspensão da dúvida”.  

 Considerarmos neste estudo que a expressão do etnofenômeno ocorra enraizada a 

um organismo, consciência, cérebro e mente. Há um campo de relações e de conexões interno 

e externo, pessoal e coletivo, que representam e constituem a experiência humana associada a 

significados afetivos e pessoais. A mente é responsável por atribuir significado às 

experiências vividas. Deste modo, reconhecemos esta investigação com base nos estudos de 

uma fenomenologia determinada por observar características nos valores da cultura e do 

sistema social na qual estão inseridos os cantores-educadores e a maneira como percebem, 

pensam e expressão a vida social vivida. 

 Fazem parte dessa investigação etnofenomenológica o universo de circunstâncias 

dedicadas para a representação aproximada dos depoimentos, imagens, registros de escritas 

criativas a partir do espaço e tempo, especialmente, aspectos relacionados às sensações, 

emoções, percepções e experiências estéticas vividas pelos cantores-educadores. 

 

3.3 A CONSTRUÇÃO DOS DADOS 

 
O estudo envolve cantores com idade entre 20 a 56 anos, integrantes do Madrigal 

da Escola de Música da UFRN. Os encontros vivenciais humanescentes foram de acordo com 

a disponibilidade dos mesmos dentro do tempo dedicado aos ensaios. Prima-se pela 
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voluntariedade, por uma seleção de forma intencional que se utiliza de metodologias criativas 

e diversas, como recursos artísticos expressivos e não apenas técnicas, quer dizer, a prática 

pela prática.  

Os recursos expressivos como o jogo de areia, jogo tridimensional, além de outros 

materiais como a criação plástica combinada à música, o recorte/colagem, a argila, o desenho 

em papel ou sobre o tecido, os movimentos direcionados, o jogo musical e o jogo teatral 

foram estratégias de abordagens estéticas fundamentais para facilitar a construção sobre o 

significado de experiências estéticas dos cantores-educadores. 

Para enriquecer o caminho metodológico reunimos depoimentos dos espectadores a 

respeito das apresentações e concertos desses cantores-educadores que reforçam os registros 

expressos pela arte e confirmam valores estéticos carregados de sentimentos, percepções e 

conteúdos transformadores. Dufrenne (1991, 2004) sustenta a afirmação de que o espectador 

não somente testemunha a obra, como também à sua maneira, é o executante que a realiza. E 

conclui que para aparecer, o objeto estético necessita desse espectador. A experiência mostra 

que a simples reprodução de uma peça desconectada de uma reflexão histórico-socio-cultural 

contribui para que a arte desperdice uma parte considerável de si mesma, isto é, de ser 

responsável pelo engajamento que desafia não só o estarrecimento contemplativo do 

espectador, mas uma reflexão continuada na coletividade de aspectos inerentes à cultura que 

fazem parte do cotidiano e resolvem, simplesmente, ignorá-los porque se desconhece ou 

porque a inserção social e visão de mundo não permitem experienciar o valor dessas 

construções culturais.  

A missão como cantora-educadora-pesquisadora dessa responsabilidade sócio-

cultural é provocar esse estranhamento, essa inquietação relacionada ao desconforto e a 
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perturbação para fomentar uma ação além da simples contemplação passiva, isto é, favorecer 

uma ação educativa e formadora! 

 

3.4 ANÁLISE ETNOFENOMENOLÓGICA DO PROCESSO DE FORMAÇÃO 

HUMANESCENTE   

   
 
 Esta seção consiste em apresentar a análise etnofenomenológica que será utilizada 

do processo de formação humanescente estruturada a partir de sete princípios 

etnofenomenológicos para a compreensão dos fenômenos estéticos no cotidiano desses 

cantores-educadores. Princípios importantes na identificação da etnopoiese, isto é, das 

etnocriações e das etnoproduções, desde a potencialidade a consequência suas intervenções 

socioculturais que compreendem as experiências diversas até ressaltar a evolução ludopoiética 

deste processo. 

 Os sete princípios etnofenomenológicos constituem os raios de uma teia 

epistemológica, metodológica e ontológica dos estudos da corporeidade: 1. Experiencialidade; 

2. Indicialidade; 3. Reflexividade; 4. Auto-organizalidade; 5. Filiabilidade; 6. 

Arquetipalidade; 7. Humanescencialidade. Os raios desta teia correspondem a aspectos 

teórico-metodológicos utilizados para a construção de uma teoria da corporeidade e no 

desenvolvimento na Linha de Pesquisa Corporeidade e Educação vinculada ao Programa de 

Pós-graduação em Educação da UFRN. Os princípios etnofenomenológicos fundamentais que 

inspiram, intensificam, fortalecem e confirmam as nossas argumentações como pontos de 

partida acerca da construção de uma análise que estabeleça articulação entre as informações 

coletadas por meio das intervenções, dos depoimentos, dos registros etnográficos e do 

referencial teórico do estudo, respondem assim às questões propostas de investigação. 

Relacionam-se e são caracterizados pelo fluxo e dinamicidade:  
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3.4.1 Princípio etnofenomenológico da experiencialidade 

 
 Este princípio da experiencialidade indica a descrição da experiência realizada e de 

como se vivenciou o processo de formação humanescente dos cantores-educadores. Trata-se, 

todavia, de cruzar a experiência, a vida e a aprendizagem entre si, assim como “organizar 

nossas experiências no tempo e no espaço (MORAES, 2003, p. 48). Esta descrição da 

experiência redimensiona nossa própria experiência como cantora-educadora-pesquisadora. 

Mas como esse movimento acontece? É surpreendente, como nos dizia Paulo Freire (1997): 

comprometer-se com a construção de um outro mundo possível reconhecendo a educação ao 

longo de toda a vida. Desse modo, a auto-observação enquanto cantora-educadora-

pesquisadora está implicada no meu percurso autoformativo. Noutra expressão, o 

envolvimento está integrado ao contexto investigado e às situações investigadas. Trata-se, 

desse modo, de um envolvimento cuidadoso motivado no decurso do processo de formação 

humanescente acoplado ao grupo de cantores-educadores.  

     

3.4.2 Princípio etnofenomenológico da indicialidade 

  

 Adaptado da Linguística, o termo indicialidade é considerado quanto à extensão do 

significado: "embora uma palavra tenha uma significação trans-situacional, tem igualmente 

um significado distinto em toda situação particular em que é usada" (COULON, 1995, p. 33). 

O princípio da indicialidade propõe evidenciar os registros discursivos, isto é, a análise do 

discurso sobre a experiência dos cantores-educadores, mas também às interações. As 

expressões indiciais adquirem significado no contexto específico, quer dizer, depende do 

contexto em que surgem para se revestir de significado. Este princípio torna mais intenso o 

cuidado e a atenção necessária do pesquisador/observador para manter a imparcialidade na 

descrição.   
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3.4.3 Princípio etnofenomenológico da reflexividade 

 

 O princípio da reflexividade aponta para a elaboração do pensamento com base 

fenomenológica nas situações vivenciais dos cantores-educadores envolvidos no processo de 

formação humanescente. E envolve ainda, a reflexividade corpográfica, entendida como toda 

situação vivencial que privilegie os detalhes corpográficos dos sujeitos envolvidos no 

processo (CAVALCANTI, 2009), permite incluir os registros corpográficos desses cantores-

educadores diretamente envolvidos o que facilita a compreensão do fenômeno observado. A 

reflexividade ressalta “às práticas que, ao mesmo tempo, descrevem e constituem o quadro 

social” (COULON, 1995, p. 33). 

  

3.4.4 Princípio etnofenomenológico da auto-organizalidade 

  

 O princípio da auto-organizalidade refere-se ao modo pelo qual esses cantores-

educadores constroem sua circularidade de atuação e de como se auto-organizam no processo 

de formação humanescente. Por intermédio da auto-organizalidade desses cantores-

educadores consideram-se os interesses e a autocriação da vida, como um processo mental e 

de mudança estrutural contínua. Na Teoria da Autopoiese o objetivo de qualquer sistema vivo 

consiste na produção, isto é, no agir e compreender de sua identidade, decorrente de uma 

organização interna e do que se é capaz de criar e produzir novas estruturas e novas formas. 

Porém, é necessário um fluxo constante de energia e de matéria por meio do sistema para que 

ocorra esta auto-organização (MATURANA; VARELA, 1980).   
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3.4.5 Princípio etnofenomenológico da filiabilidade 

 

 O princípio da filiabilidade refere-se ao sentido de pertencimento ao grupo 

ressaltando os elementos e as conexões culturais. Representa a tentativa de inserção social que 

agrega valores ao grupo ou instituição as quais participam e torna semelhantes aspectos 

característicos comuns como à linguagem, por exemplo. Pertencer ao grupo é submeter-se às 

regras estabelecidas pelo sistema. Assim pontua Maturana (2001, p. 76) que “as interações de 

um ser vivo no meio dura necessariamente enquanto se conservem duas condições: a 

organização do ser vivo e a correspondência com o meio”. Ser membro de um grupo depende, 

portanto, do conhecimento que os membros têm das interações sociais para a construção de 

uma identidade que é definida pela organização desse sistema. 

 

3.4.6 Princípio etnofenomenológico da arquetipalidade 

 

 O princípio da Arquetipalidade traz a ideia de imagens primordiais que estruturam 

o nosso psiquismo. Tais disposições distintas seriam o resultado da interiorização de 

complexas estruturas objetivas e aptidões subjetivas presentes nos membros de uma sociedade 

ou grupo. Porém, no campo de nossa percepção interna, segundo a física quântica, essa 

percepção interna é particular e apresenta gestos próprios de representações imagéticas e de 

significados atribuídos pela mente. Quando se imagina uma figura mental, a memória evoca 

um estado mental para representar seja com gesto, pintura, escultura ou desenho, e ninguém 

poderá fazer à menor ideia da percepção interna da figura ou o que exatamente está se 

vivenciando na privacidade (GOSWAMI, 2008). 
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3.4.7 Princípio etnofenomenológico da humanescencialidade 

 

 O princípio da humanescencialidade diz respeito à humanescer que compreende um 

processo interno, singular, próprio de cada subjetividade humana, caracterizado como 

autopoiético; a expansão radiante da singularidade humana para conectar-se ao mundo 

(CAVALCANTI, 2010). Humanescer reorganiza o sensível, o criativo, a identidade particular 

e também a autonomia estética, de modo contínuo e possível de redescobertas, para tanto, é 

necessário permitir-se e expandir-se (SANTOS; PIRES, 2010, p. 2). É esse espírito capaz de 

conduzir a energia envolvente e profunda a realizar o trabalho no sistema de interações sociais 

que, a humanescência irradia vibrante e luminosa em sua expansão na corporeidade.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CAPÍTULO IV 
MELODIAS DESVENDADAS

Desvelar essas marcas é encontrar-se consigo mesmo. E ouvir o
outro que silencia em nós. Por isso, ao analisar a história
vivida, o pesquisador silencia o seu exterior e, nesse silêncio,
ouve o que se manifesta no seu interior. O som de uma voz
oculta, aninhada no interior do ser, se expressa. E, nesse
movimento, revela o outro que o habita e que, de certo modo,
se desconhece. Assim, compreende-se o tempo presente re-
olhando as pegadas, para ressignificá-las e, portanto,
aproximar-se da totalidade complexa de si mesmo.
(RANGHETTI, 2006, p. 4).
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Os registros que se seguem são recortes desvelados na construção e convivialidade 

com diferentes recursos expressivos como o desenho, a colagem, a música, o jogo. Uma 

apreciação do envolvimento no processo de formação humanescente deste grupo de cantores-

educadores inspirados na fruição, no sentimento, no sentido e no significado de interpretação 

entrelaçados para uma compreensão da realidade psíquica e o entendimento de experiência 

estética. O processo de formação humanescente se estabelece não apenas na diversidade com 

os recursos expressivos, mas também na possibilidade de envolvimento e no resgate de uma 

compreensão aprofundada acerca de si mesmos. Como cantora-educadora-pesquisadora, 

estabelecemos vínculos de confiança, respeito, distanciamento, observações e interpretações 

não invasivas de possíveis transformações identificadas durante a realização da pesquisa-ação.  

Neste processo de formação humanescente são incluídos recursos estéticos 

expressivos como possibilidade de criar cenários que potencializem o simbólico 

correlacionado às experiências estéticas de uma realidade sensorial vivida e a exposição de 

um sentido. Essas possibilidades permitem reconsiderar os depoimentos de análise, o registro 

de imagens e a elaboração criativa ao longo do processo de formação humanescente 

apresentados neste capítulo como melodias desvendadas. 

Para focar o percurso de possíveis transformações desses cantores-educadores, é 

preciso reconsiderar ainda com cuidado, pequenos, mas importantes detalhes do envolvimento 

de cada um em relação ao fenômeno estético, considerando não apenas o que efetivamente se 

concretiza ou recebe forma, mas também ao que se imagina, ou que se associa e recebe 

significado. Integram-se (10) dez percursos nesse processo de formação humanescente que 

combinam diferentes possibilidades expressivas, incluindo-se o jogo de areia como 

instrumento que propicia a criação de cenários tridimensionais, fazendo emergir o simbólico, 
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juntamente com a expressividade corporal e as experimentações plásticas como a colagem, o 

desenho a lápis, giz de cera, caneta hidrográfica e a escultura com argila.  

Pode-se considerar que a elaboração deste percurso para o processo de formação 

humanescente sugere abordagens estéticas que de algum modo aproxima o grupo de cantores-

educadores à liberdade e à criação artística interligadas para obtenção de um significado. 

Nesta aproximação e intimidade com a diversidade de recursos expressivos e tipos de 

materiais é propiciada a mobilidade predominante de níveis de funcionamento que, sobretudo, 

despertam certas especificidades em relação à determinada espécie de material com a qual se 

interage, tais como a fluidez, o estabelecimento de limites e a espontaneidade.  

Além disso, o trabalho com a diversidade de materiais desafia situações que torna 

possível a corporalização da experiência de resultado determinado pela manipulação com 

diferentes texturas e sensações. Logo favorece o reconhecimento de si mesmo motivado pelo 

confronto com os símbolos e as imagens criadas, recortadas e vivenciadas como sendo 

próprias e singulares. 

Os dez percursos que sugerem abordagens estéticas no processo de formação 

humanescente estão abaixo apresentados e sintetizam a intenção de cada recurso expressivo 

utilizado que será considerado na nossa análise etnofenomenológica. 

 

1. Percurso de uma abordagem estética para o jogo de areia. Por meio da 

expressividade com o brincar e as experiências de fluxo, facilmente se promove o 

envolvimento com a elaboração tridimensional do jogo e do simbólico que se 

correlacionam e representam experiências estéticas de uma realidade sensorial 

vivida e a exposição de um sentido. 

2. Percurso de uma abordagem estética para o desenho a partir de uma criação 

livre capturada pela impressão inicial e espontânea atribuída pelos acordes de uma 

música. Neste percurso, revelam-se a expressão do inconsciente, a capacidade de 

reviver e/ou imaginar situações e o significado do símbolo que toma forma. 
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3. Percurso de uma abordagem estética para a colagem na intenção do resgate da 

memória lúdica. São sugeridas diferentes relações de pertencimento ao espaço 

lúdico e de criação. Ao folhear uma revista, selecionar, recortar, ordenar e colar as 

imagens escolhidas, alguns processos ocorrem com os cantores-educadores: 

reconhecimento, distanciamento, estruturação e reorganização de si como sujeitos 

autocriadores. 

4. Percurso de uma abordagem estética expressiva corporal. Considerando a 

necessidade enquanto cantor-educador de se reconhecer como sujeito capaz de 

emocionar-se e emocionar o público. 

5. Percurso de uma abordagem estética de um sentido visceral. O trabalho com a 

argila redimensiona o sujeito ao reencontro de sua relação com o barro e o 

sentimento impresso, moldado, formado e materializado. 

6. Percurso de uma abordagem estética da concepção de corpo. Utilizou-se o 

desenho como recurso expressivo para refinar a percepção da forma por si mesma. 

7. Percurso de uma abordagem estética para a criação no jogo de areia 

considerando a orientação de uma pergunta fundamental: como estou criando as 

condições para o meu cantar? 

8. Percurso de uma abordagem estética com a observação e interpretação das 

vivências experienciadas para o reconhecimento de si, missão, pertencimento e 

valores estéticos no processo de formação humanescente. 

9. Percurso de abordagem estética para a construção de um espetáculo artístico e 

o processo de formação humanescente. 

10. Percurso de abordagem estética com o público.   

 

Em seu enobrecimento supremo, a música tem de tornar-se forma e atuar 
sobre nós com o calmo poder da Antiguidade; em sua perfeição suprema, as 
artes plásticas têm de tornar-se música e comover-nos pela presença 
imediata e sensível; em seu desenvolvimento máximo, a poesia tem de 
prender-nos poderosamente, com a arte dos sons, mas ao mesmo tempo 
envolver-nos com serena clareza, como as artes plásticas. O estilo perfeito 
em cada arte revela-se no fato de que saiba afastar as limitações específicas 
da mesma, sem suprimir suas vantagens específicas, conferindo-lhe um 
caráter mais universal pela sábia utilização de sua particularidade. 
(SCHILLER, 2002, p. 111). 
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As intervenções no percurso dessas abordagens estéticas no processo de formação 

humanescente convergem para uma educação estética que contribui para o reconhecimento de 

sentido e de significado da experiência estética dos cantores-educadores. Uma perspectiva 

reveladora para mediar realidades vividas, experiências partilhadas e aprofundar o lugar de 

pertencimento de si, mas que também se estabelece nas relações de formação e autoformação 

destes cantores-educadores. 

Com emoção, este estudo traz linhas, traços, cenários, imagens especiais de um 

grupo de cantores-educadores ao vivenciar no processo de formação humanescente, valores 

estéticos e de criação determinado pela possibilidade de experimentar diferentes recursos 

expressivos. Contudo, tentaremos recitar os primeiros acordes deste processo de formação 

humanescente com lembranças enriquecidas de sensibilidades e de convivências 

transformadoras. Nesse sentido, os diversos percursos para uma abordagem estética foram 

iniciados construindo condições para que esses cantores-educadores fruíssem da beleza para 

uma atmosfera adequada, podendo assim provar deste fenômeno estético com criatividade. 

 
A criatividade não reside na análise ou na comparação. O seu Lar é a região 
obscura além da localidade. Lá, imperadores e mendigos, criativos e pessoas 
comuns banham-se na mesma água de temas arquetípicos. A consciência 
move-se, e a catapulta quântica da criatividade nos arremessa ao 
desconhecido e nos traz de volta ao conhecido. Da escuridão inconsciente 
surge a luz da percepção. A intuição nos transporta em asas quânticas pela 
corrente desse movimento. Entramos em um quadro, nos perdemos na 
música, sentimos alegria ou dor de um poema, nos reconhecemos em uma 
história, vemos a verdade em uma lei científica, porque um arquétipo de 
verdade e beleza vibra em nosso coração. Bebemos do mesmo néctar 
arquetípico que os criativos! (GOSWAMI, 2008, p. 106). 
 
 

Frequentemente houve a intervenção quanto à importância de se estar integralmente 

aos encontros, desenvolver as atividades com sentimento, compromisso com o percurso, 

perceber o que há em torno dessa criação. Portanto, o percurso para a abordagem estética no 

processo de formação humanescente foi guiado com muita sutileza para que a participação e o 
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envolvimento desses cantores-educadores integrassem um processo recursivo e 

transformador. (Esquema1). 

Esquema 1 – Processo de formação humanescente 

  

 

 
 

 

 

 

 

 A partir deste momento, redimensionamos os percursos de abordagens estéticas 

que sintetizam construções concretas de possibilidades representativas estabelecendo pontes 

para os princípios etnofenomenológicos aplicados às intervenções expressivas: 1. 

Experiencialidade; 2. Indicialidade; 3. Reflexividade; 4. Auto-organizalidade; 5. Filiabilidade; 

6. Arquetipalidade; 7. Humanescencialidade.  De acordo com Morin (2002, p. 134), “tudo o 

que é representado, sob forma de imagem mental, pintada, filmada [...] comporta uma 

qualidade nova própria a qualquer reflexo da realidade, uma transfiguração estética, [...] um 

êxtase propriamente estético”. 

No transcorrer do processo de formação humanescente, o conjunto de atividades e 

abordagens estéticas exige uma sequência de etapas indispensáveis para construir o espaço 

favorável de possíveis transformações quânticas:  

1ª etapa: consiste na sensibilização em explorar e expandir o máximo possível a 

relação com o material. Depois de restabelecer a interação direta com o material, os estímulos 

adequados à percepção são reconhecidos e processados. A primeira provocação está na 
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incerteza de saber do desconhecido, no sentido de construir a partir dos estímulos provocados 

pelo material.  

2ª etapa: neste instante, manifestam-se as lembranças e expressões espontâneas; 

ocorre mudança no estado mental e estético, de modo que seja possível se deslocar para um 

campo de percepção interna como possibilidade mental vivenciada. A partir desta etapa, a 

experiência se amplia para um novo significado.  

3ª etapa: uma nova conexão ganha forma e avança para níveis mais profundos. 

Nessa construção/reconstrução e composição vivida ocorre uma experiência estética que 

encoraja à criatividade fundamental de cada cantor-educador.  

4ª etapa: finalmente, a reflexividade do vivido acontece de modo recorrente, fase 

em que os cantores-educadores redimensionam o vivido diante de um movimento de ordem 

descontínua e contínua de emoções. 

Sob esse prisma, adentramos para a descrição do processo de formação 

humanescente e da intencionalidade de intervenções expressivas vivenciais, todavia, optamos 

descrevê-las estabelecendo o enlaçamento de abordagens estéticas que tem semelhança no 

procedimento, prova disso é a experiência com o jogo de areia:  

 
 
4.1 PERCURSO DE UMA ABORDAGEM ESTÉTICA PARA O JOGO DE AREIA 
  
  

 Utilizamos critérios estéticos a partir de recortes aos aspectos transformadores 

quanto ao percurso vivido pela corporeidade dos cantores-educadores, de modo que 

possibilitassem avanços relacionados ao canto e a fruição em construir formas e cenários que 

se revelassem como indicativos da subjetividade dos sujeitos. Os cenários configurados no 

jogo de areia, método terapêutico da psicologia analítica baseado na criação plástica em caixa 
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de areia, reconstroem acontecimentos marcantes, mas também enfatizam o envolvimento do 

corpo e a adversidade em relação ao estado desse corpo (AMMANN, 2002; KALFF, 1966). 

Os resultados consolidam a disposição do olhar, do gesto e do envolvimento ao propósito da 

atividade sugerida.  

 Esse processo é, sobretudo, uma intervenção vivencial que pode contribuir para dar 

forma às experiências estéticas desses cantores-educadores, como condição que aproxima a 

educação estética das diferentes dimensões da educação do sentimento, proporcionando uma 

ruptura com uma educação descorporalizada. A construção de cenários com a caixa de areia 

parte da representação tridimensional de uma realidade vivida e da manipulação de miniaturas 

criativas que melhor possam expressar suas emoções e sentimentos em um campo comum “no 

qual o espírito e o corpo podem se influenciar mutuamente” (AMMANN, 2004, p.12).  

 Entre o material utilizado, destacamos: areia colorida e areia de praia ou de rio 

(seca e molhada); miniaturas diversas; caixa de areia adaptada a uma bandeja plástica de Ref. 

79; com fundo azul (cartolina cor azul celeste); música ambiente; espaço humanescente. 

 Curiosamente, os cantores-educadores foram encorajados pelo espírito lúdico, pelo 

entusiasmo de viver, pela alegria de colaborar e cercados pelo mistério de experienciar o 

desconhecido, experimentar uma emoção, porque “viver significa experimentar por meio de 

atos, sentimentos, pensamentos” (CSIKSZENTMIHALYI, 1999, p. 17).  

 Como exemplo disso, os cantores-educadores, mesmo sem antes discutir com o 

grupo suas experiências comuns apresentaram estados de exaltação, alerta, ansiedade e 

curiosidade:  

A curiosidade como inquietação indagadora, como inclinação ao 
desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de 
esclarecimento, como sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante 
do sistema vital. Não haveria criatividade sem a curiosidade que nos move e 
que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos, 
acrescentando a ele algo que fazemos. (FREIRE, 1997, p. 35). 
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Inexistem regras dentro do limite da caixa de areia. Isto era fundamental para que 

os cantores-educadores tentassem adaptar o pequeno espaço ao seu mundo vivido. Neste 

sentido, as miniaturas representavam a beleza de histórias reais e se configuravam na 

apropriação de si mesmo e no reconhecimento de si, pois essa experimentação criadora 

enraíza-se na percepção e organização de desejos, dos ritmos, do movimento interno, quer 

dizer, no funcionamento orgânico do ser humano regido pela emoção (SANTOS; PIRES; 

CAVALCANTI, 2008).  

 Empenhados e envolvidos no processo de formação humanescente com o jogo de 

areia, foi possível observar gargalhadas desprendidas e realidades afetivas que os tornavam 

mais receptivas ao simbolismo e ao discurso quando articulados às propriedades autopoiéticas 

da ludicidade humana, como a autofruição, a autoterritorialidade, a autoconetividade. Diante 

deste entusiasmo, as ideias foram concebidas a partir de experiências comuns. O ponto de 

partida para direcionar a atividade foi orientado a partir do seguinte estímulo: construir um 

cenário acerca de uma experiência comum ao grupo, mas de um valor estético particular que 

corresponde à realidade em si. Exemplo disso emerge nas distintas interpretações do vivido: 

 
Neste cenário, tentamos reunir todas as situações possíveis em comum ao 
grupo: a questão da religiosidade, presente em todas nós; as apresentações 
do Madrigal representadas aqui por esse agrupamento de pessoas; um palco 
que representa os shows e outros espetáculos que apreciamos; dançar, algo 
que gostamos muito de fazer; a cama representa o dormir, o descanso 
necessário; salas de exposição; bolsinhas de compras no shopping; o circo; o 
parque de diversão que é uma coisa que a gente gosta; isso aqui é um 
restaurante, gostamos de comer bem; aqui é a viagem representada por um 
trenzinho e a mala; por último, os corações que representam namorar, e a 
praia (CANTORES-EDUCADORES, GCM, 2008). 
 
 
O nosso cenário diz que fomos passar umas férias no interior. ‘Sentadas’, ‘as 
cinco’, falando sobre as tradições do local, começou a surgir uma história de 
botija no lugar... Só que enquanto a gente estava conversando apareceu uma 
caranguejeira aí todas subiram na cadeira. Resolvemos pegar os cavalos e 
fazer uma expedição para achar essa botija. Pedimos algumas referências: 



 

86 

orientação ao sol... Chegando lá, no local, descobrimos que realmente existia 
um tesouro enterrado (risos)... (CANTOR-EDUCADOR, GTM, 2008). 
 
 
Começamos imaginar situação de uma viajem, pois a maioria viajou para 
Belo Horizonte. A ansiedade no aeroporto, mas como nem todos foram para 
BH. Criamos uma viagem à praia, em que todos, incluindo os novatos 
possam ir também; os macacos somos todos nós; o piloto do avião esperando 
a gente chegar, os aviões, a torre para não ter perigo e aquele chão ali já é a 
chegada depois na praia: Salvador, Florianópolis, enfim, cada um escolheu 
um lugar aí. Na praia como músicos que somos, há violões, muita festa, 
árvores, coqueiros, e esperamos a próxima viagem, colocamos um pingüim 
para quando formos a Patagônia! (CANTORA-EDUCADORA, GCM, 
2008). 
 
 

 
O modo como o pensamento se processa por meio das ideias significa ampliar 

espaço para aspectos que se expressem simbolicamente em concepções e ocasiões diferentes. 

As evidências nas expressões dos cantores-educadores sustentam essa representação. Essas 

reflexões ontológicas fundamentam a partir de suas vivências e registros simbólicos do jogo 

de areia. O desafio consiste em criar um novo cenário reunindo as formas subjetivas que 

permitam entender a essência do ato de fazer e a transcendência abstrata em construir outros 

cenários.      

 

Imagem 6 - Aderência 

 

Imagem 7 - Regência 
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4.2 PERCURSO DE UMA ABORDAGEM ESTÉTICA PARA O DESENHO  
 
 

Conectamos, ao adotar esse tipo de abordagem estética para o desenho, em que a 

expressividade espontânea é conduzida por lápis coloridos diversificados e uma folha de 

papel, a acessibilidade de uma ferramenta analítica tenaz para a representação simbólica de 

ilustrações subjetivas estéticas: cores e tons dos lápis, por exemplo, formas, tamanho e 

direção do movimento.  

Esses elementos são considerados na vivência, mas há um entrelaçamento mais 

complexo que vai além para, finalmente, revelar significado às experiências estéticas: o 

envolvimento durante a realização da atividade e o engajamento emocional atribuído ao 

processo. Para que a experiência seja revestida de forma e de memórias, tornou-se oportuno 

para o primeiro momento, ouvir uma música instrumental e, em seguida, criar na folha de 

papel em branco ao mesmo tempo em que a música é embalada novamente. Quais os 

sentimentos evocados a partir dessa música? Seguindo a voz dos cantores-educadores, 

  
Lembrou-me da viagem que fazia desde pequeno para a casa de meus avôs 
no interior. No caminho, quando passava, às vezes era seca, às vezes era 
chuva... Lembro sempre que ia observando as coisas que não são comuns ao 
nosso cotidiano. Fiquei imaginando esse som marcante da música que nem 
um trem passando por vários lugares bem pitorescos. Pessoas lavando roupas 
no rio, outras cantando... (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009). 
 

 
Imagem 8 - Caminho pro interior 

 
 
Remeteu-me a uma festa de quermesse do interior também. A primeira coisa 
que me veio em mente foi à felicidade de crianças numa roda gigante. Esse 
som da música me lembrou muitas crianças brincando, por isso desenhei a 
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roda gigante. Depois me lembrei dos elementos que compõe essa festa: maça 
de amor, pipocas, doces... Festa do interior! (CANTOR-EDUCADOR, 
CTM, 2009). 
 

 
Imagem 9 - Quermesse 

 
 

Imaginei logo uma nuvem que me remeteu ao sentimento de alegria, mas 
muita liberdade! A nuvem vai passando e levando alegria, como algo se 
transformando, assim: passando pela montanha, montanha sumindo, as 
flores, os barquinhos, a menina... viu?... Fui mais além! A nuvem vai 
levando muita coisa boa. Passando com alegria, calma, mas com 
movimento... Todos tinham vida! (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 
2009). 
 

 
Imagem 10 - Todos tinham vida! 

 
 
 
Remeteu-me a um pingo inicial que vai se propagando dentro de um lago e 
isso vai vibrando no colorido. E dentro de cada onda vai caindo outro pingo 
que forma outras ondas e que vai caindo outro pingo, que vai se 
multiplicando psicadelicomente assim pelo espaço (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2009). 
 



 

89 

 

 
Imagem 11 - Colorido propagado 

 
 
 
Remeteu-me a coisas que têm muitas volúpias, muitas curvas, talvez alguém 
com os cabelos grandes mergulhados numa piscina. Até mesmo uma 
fumaça, a volúpia da fumaça ou mesmo as formas da natureza: pássaros, 
folhas... Mais as formas naturais do que o que se vê atualmente (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2009). 
 

 
Imagem 12 - Volúpias 

 
 
 

A ideia foi de ondas que vão e vem como as ondas do mar: num barco, 
deitada, as ondas acalentando, o sol bem amarelo, pássaros voando, 
paisagem, conchas na praia... Comecei a desenhar e criar... (CANTORA-
EDUCADORA, CSM, 2009). 
 
Felicidade, paz, uma coisa bem gostosa... Remeteu-me a um jardim, a uma 
rede, plantas... Gosto de plantas, minha cachorrinha, um lugar para mim, 
extremamente aconchegante, extremamente harmonioso... (CANTORA-
EDUCADORA, CSM, 2009). 
 

 

 Essas imagens apresentam configurações de subjetividades representadas 

simbolicamente por paisagens, caminhos, rios, flores, isto é, o que de fato significa para quem 

os vê ou até mesmo os segredos abstratos das formas e linhas, objetos e outros convites ao 

inconsciente. 
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4. 3 PERCURSO DE UMA ABORDAGEM ESTÉTICA PARA A COLAGEM 

 
 
Nossas lembranças nos devolvem um rio singelo que reflete um céu apoiado 
nas colinas. Mas a colina recresce, a enseada do rio se alarga. O pequeno 
faz-se grande. O mundo do devaneio da infância é grande, maior que o 
mundo oferecido ao devaneio de hoje [...] Nos devaneios da criança, a 
imagem prevalece acima de tudo. A criança enxerga grande, a criança 
enxerga belo. (BACHELARD, 2001, p. 96-97).   

 
  
 Considerações como estas sugerem que o caminho expressivo com a imagem é 

singular, multiplicador e único. Esse tipo de atividade com a colagem restabelece vínculos, 

reencontram-se em símbolos representados por um universo de imagens diversificadas. Neste 

percurso de uma abordagem estética para a colagem, é a expressão que desbrava territórios 

desconhecidos provocados por outros contextos, por exemplo, situações impostas por imagens 

de uma revista. O exercício expressivo com a colagem percorre uma trilha aberta de intenso 

trabalho estruturante, de modo que se permite “criar, conservar, ativar e ampliar espaços de 

autonomia criativa, liberdade de expressão” (PHILIPPINI, 2004, p. 91). 

 O percurso dessa abordagem estética para a colagem consiste em filtrar, perceber, 

selecionar e organizar as imagens. À medida que o trabalho segue, então, se desencadeia uma 

sequência própria de organização interna do sujeito. Esta situação é articulada a partir de suas 

próprias experiências estéticas.  

 O cérebro humano é moldado por um programa genético e pela conformação do 

meio, sendo assim, é comum selecionar a partir do nosso mundo informações que farão 

perceber outro mundo diferente. Ao escolher o material, “as cores, as formas, a maneira de 

ligar com a organização e execução do trabalho são características de cada um e refletem 

estados afetivos nem sempre possíveis de serem expressos verbalmente” (SASSO, 2001, p. 

72).  
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 Embora trabalhando em grupo, cada cantor-educador, em particular, envolve-se na 

atmosfera criativa da atividade: 

 
Sempre encontro em estórias e exemplos de vida de outras pessoas a 
motivação para tornar minha vida melhor. Gosto de vencer desafios e isso 
me dá forças para seguir em frente... Sempre! Queria ter tempo para me 
dedicar ao estudo de vários instrumentos (piano, violino, violão) e para me 
dedicar à fotografia. Gosto que respeitem minha individualidade... 
(CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009). 

 
 

 

Imagem 13 - Reconhecimento 
 

 

Imagem 14 - Realidade simbólica 
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Imagem 15 - Estruturação 
 

 

4.4 PERCURSO DE UMA ABORDAGEM ESTÉTICA EXPRESSIVIDADE 

CORPORAL 

 
 

Após a inspiração e a concepção, vem a execução! O processo de execução 
consiste primeiramente em ouvir a música em si mesmo, à medida que ela 
própria toma forma; em permitir que a música cresça; em seguir tanto a 
inspiração quanto a concepção, para onde quer que elas nos levem. Uma 
frase, um motivo, um ritmo, até mesmo um acorde, pode conter em si, na 
imaginação do compositor, a energia que produz movimento. (SLOBODA, 
2008, p. 151).  

 

Apropriando-nos desta citação sobre processos composicionais, aproximamos o 

trabalho de corpo conectado diretamente com esta sequência para a execução de um 

movimento a partir da execução de várias músicas e estilos. A expressividade corporal 

favorece uma atmosfera de experiências diversificada que impulsiona para a organização e a 

reorganização do movimento no espaço/tempo por meio de ritmos que inspiram a 

criatividade, a ludicidade e a espontaneidade. 
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Riquezas de imprecisões e polifonias foram dinamizadas no espaço vivencial dessa 

abordagem estética. Para esse encontro toalha colorida ao centro da sala, CDs, músicas 

diversas e disposição dos cantores-educadores. A intenção foi provocá-los considerando o 

deslocamento no espaço delimitado pela toalha colorida, de modo que a música os conduzisse 

para uma presença corporal expressiva. No primeiro momento, observa-se a polifonia relativa 

à timidez, entusiasmo, alegria, diversão; o segundo momento partiu para o trabalho em grupo, 

observa-se mais envolvimento e momentos de confiança e exploração do vivido. Esse tipo de 

vivência reafirma a importância de reconhecer-se como sujeito capaz de emocionar-se e 

emocionar o público, esse seria o grande desafio! Momentos do vivido: 

 

Imagem 16 - Espaço vivencial 
 

 

Imagem 17 - Expressividade 
 

 
Senti-me mais solto, livre, concentrado, calmo, energizado. Percebi minha 
postura corporal mais ereta. O trabalho em grupo me proporcionou mais 
confiança (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009). 
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Imagem 18 - Desvios 
 
 
 
4.5 PERCURSO DE UMA ABORDAGEM ESTÉTICA DE UM SENTIDO VISCERAL 
 
 
 A força inesgotável e impulsionadora da 

abordagem estética para um sentido visceral 

encontra-se na relação simbólica codificada pela 

particularidade de expressão livre. A qualidade desta 

força pode ser renovada e alterada em espiral na 

aventura de se permitir correr riscos e incertezas.  

 Há nessa abordagem estética uma espécie de proximidade com a natureza e, 

especialmente, com a matéria, com a terra. E nessa “terra” os cantores-educadores retornam à 

fragilidade e a autonomia de modo mais pleno com as sensações. Contudo, é necessário partir 

das raízes biológicas do ser humano em direção às novas descobertas e evoluir como ser vivo 

social, desde a sua organização autopoiética e estrutura determinada pela fenomenologia 

biológica (MATURANA, 2001). 

 A fim de que os cantores-educadores penetrassem na experiência estética com a 

argila, compomos um espaço humanescente para favorecer a interação e manipulação íntima 

com o material. Para tanto, a sensibilização emergiu da atenção e cuidado extremo ao espaço 

Imagem 19 - Ao barro 
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interno que percorre a respiração. Nessa respiração atenta, esquecer o frio ou calor, o peso do 

corpo no espaço ou a longa angústia da expectativa.  

 Dessa maneira, os cantores-educadores experienciaram o desafio de uma abertura 

ousada em modificar-se por meio da automassagem com as mãos em todo o corpo e descobrir 

sensações importantes a respeito de si mesmo. Este percurso é imprescindível para que se 

estabeleça uma atmosfera facilitadora e envolvente. 

 Expressões são bem-vindas para compreender a experiência estética destes 

cantores-educadores com a argila: 

 
No início a sensação é estranha, de nojo, pois não tenho o hábito de 
manipular a argila. A princípio fiquei sem saber o que fazer com a massa e 
passei a manipular sem qualquer objetivo. Em pouco tempo me senti a 
própria artista e comecei a dar o formato que me veio como inspiração: um 
busto! Tentei fazer como imaginei que faria um artista. Surpreendi-me com 
o resultado! Ao olhar o objeto, gostei do resultado, pois saiu melhor que o 
esperado. O que me impedia a evolução do processo foi o fato de não ter o 
costume de manipular argila, então não sabia ao certo se a massa estava 
molhada o suficiente, para que ficasse firme e não desmontasse... Precisa-se 
ir testando. Não tentei outras maneiras, insisti naquele propósito inicial, 
fazendo as adaptações necessárias. O mais significativo no processo é 
perceber que quando você se propõe a realizar algo... Se você deseja 
realmente que aconteça e, que seja legal, é só perseguir seu objetivo e seguir 
em frente que se consegue! (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 

 

 
Imagem 20 - Busto  

  

 São interessantes os apontamentos sobre esta experiência estética com a argila, pois 

reflete na disposição interativa humana. Nesse processo, o mais importante é a recursividade 
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humanescente para que os cantores-educadores floresçam no canto e na arte de viver a vida! 

Cumpre apresentar a autofruição desse processo de formação humanescente: 

 
Senti-me empolgada! Fiquei entusiasmada com a possibilidade de modelar 
algo, assim como fazia na escola, no jardim de infância. Despertou-me 
atenção a necessidade de hidratação da massa. Havia massas mais molhadas, 
mas a que manuseei era um pouco mais consistente e necessitava de um 
cuidado constante para chegar aos moldes do que precisava. Por várias vezes 
achei o meu objeto belo e cheio de boas intenções. Na verdade, até me 
orgulhei dele! Não senti dificuldades... Acredito que me guiei com 
convicção: a mesma convicção que sempre tive em relação aos meus 
métodos de criação e vazão à criatividade. Com essa experiência em si, 
ressalto a minha incrível auto-estima. Este autoretrato é praticamente como 
me vejo e, me observar assim, de forma quase metalingüística, é algo 
realmente não calculado por mim. Mas foi interessante, relevante e bom. 
(CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 

 
 

 
Imagem 21 - Vazão à criatividade 

 
 

 
Senti relaxamento e liberdade! A massa seca rapidamente e tem uma textura 
muito porosa. Chamou-me a atenção o fato dela não permitir muitos detalhes 
na primeira vez. Fiz um passarinho que para mim representa a liberdade e o 
movimento. Senti falta de ferramentas para modelar. Gostaria de ter mais 
oportunidades para trabalhar com argila, porque gosto da liberdade de 
expressar e a não obrigação de um objeto de medidas perfeitas ou simétricas. 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009).  

 
 

 
Imagem 22 - Liberdade e movimento 
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 Considerando as expressões subjetivas e experiências existenciais no que diz 

respeito à pluralidade de significados e vivências singulares, os cantores-educadores, sob 

forma lúdica ao refinamento da percepção sensível e estética, recuperam a atenção ao brincar. 

Vivendo o brincar enquanto se brinca:  

 
Senti-me como uma criança brincando de massinha de modelar... Bom, acho 
que não vi mudança nenhuma acontecer na massa, até porque não soube 
fazer muita coisa com a argila. Nossa! Como sou péssima com escultura em 
argila! Percebi minhas dificuldades, primeiro, o fato de não ter em mente o 
que fazer com a argila, segundo, o fato de não conseguir trabalhar muito bem 
com ela. Mas foi um momento em que liberei minhas tensões e me senti 
novamente como uma criança, sem preocupações, apenas tentando me 
divertir e ser criativa (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 

 
Imagem 23 - Como uma criança 

 
 
É como se estivesse voltando à infância já que estava mexendo numa massa 
de modelar. Ela foi se tornando mais consistente e acabei procurando me 
adaptar a essa situação. Ao olhar o objeto, percebi que procurou em partes 
descrever aquilo que estava sentindo. Senti dificuldade por não ter técnica. O 
que ficou de mais significativo foi expressar os sentimentos de modo mais 
concreto e consistente. É tão bom brincar, se sujar! (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2009). 
 
 

 
Imagem 24 - Brincando 
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Mas, lembro que o que mais gostei foi de destruir tudo no final! (risos 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 

  
 Esculturas regidas pela beleza suprema de vozes harmônicas na experiência estética 

de cantores-educadores que consiste para uma educação dos sentidos como propõe João 

Batista Freire (1995, p. 39), “o que vejo o que toco, o que ouço, saboreio ou cheiro são as 

coisas que entram em mim. E as devolvo para o mundo quando me expresso. Mas as devolvo 

transformadas”.    

 

4.6 PERCURSO DE UMA ABORDAGEM ESTÉTICA DA CONCEPÇÃO DE CORPO 
 
 

O percurso de uma abordagem estética expressiva corporal partiu da sensibilização 

baseada no recurso expressivo com desenho para exprimir aquilo que se percebe. O artifício 

encontrado redimensionou a atividade com relação a como cada cantor-educador se percebe 

antes e depois do movimento expressivo corporal para essa concepção de corpo e da forma 

por si mesmo: “a vivência corporal proporciona um autoconhecimento perceptivo” 

(CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009). Perguntas problematizadoras para o desenvolvimento 

da vivência: Qual sua concepção de corpo? Como você se percebe? Interessante destacar que 

as imagens registradas antes e depois do movimento corporal revelam que grande parte dos 

cantores-educadores ao fazer o primeiro desenho estava “despida”, eis alguns exemplos: 

 

Imagem 25 - Com música 

 

Imagem 26 - Porque o corpo está ávido 
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Imagem 27 - Como arco-íris 

 

Imagem 28 - Gira-girar
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagem 29 - Rebento 
 

A cada vivência experienciada, descubro o quanto é importante a entrega 
total ao agora: o desapego ao medo e às tensões; as desconfianças a si 
mesmo. Confiar em si mesmo! (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009). 
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Sinto-me diferente, alegre, relaxada, feliz e redescoberta! (CANTORA-
EDUCADORA, CSM, 2009). 
 

  
   
4.7 PERCURSO DE UMA ABORDAGEM ESTÉTICA PARA A CRIAÇÃO NO JOGO 
DE AREIA 
 
 

As imagens não são distintamente do que às vezes somos tentados a pensar, 
subprodutos da luz, formas de luz ou seres do dia. São muito mais, em sua 
origem e desde então, habitantes da noite, possuem muito mais faces 
invisíveis do que aquelas que se deixam ver mantêm estreitos laços 
históricos com o sombrio e com o insondável, com as zonas profundas de 
nós mesmos, com as quais tememos ter contato (BAITELLO JR., 2005, p. 
45). 

 

Em geral, a representação imagética deste universo de experiências com a 

abordagem estética no jogo de areia se expande! Nessa ordem de construção simbólica e 

representativa, o segundo encontro com o jogo de areia foi direcionado pela seguinte 

indagação: como os cantores-educadores se reconhecem na construção do fazer musical 

(percepções de si dentro do contexto musical) e como criam as condições para fluir seu canto 

(sentimentos, comportamentos e pensamentos)? Era o início de mais uma experiência com o 

jogo de areia no processo de formação humanescente para cantores-educadores.  

 

Imagem 30 - Colorida 
 

 Retomando ao direcionamento da indagação acima, a realidade dos cenários constrói 

a riqueza de um espaço de participação ativa e de envolvimento dinâmico do processo para 

uma experiência estética e criadora. Conforme o princípio da arquetipalidade, sua função é 

identificar as representações e imagens arquetípicas na vivência. Considerou-se a 
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representação imagética particular de cada cantor-educador para respaldar os momentos dessa 

esfera criativa. 

 Diante dos efeitos, ressalta-se a emergência do estado emocional conquistando a 

liberdade para que o gesto próprio interior se constitua por meio do simbólico. Há uma 

dinâmica interna singular que determina e atribui o significado aos elementos da percepção 

externa e permite que os cantores-educadores compreendam melhor a si mesmos. Por meio do 

tom, da cor e intensidade da voz ao expor o cenário de criação no jogo de areia, há 

confluência de caminhos à experiência estética: 

 
 

Imagem 31 - Porque o mar espreguiça 
 

A vida é tão fragmentada, de pedaços e tal, que essas pedrinhas tentaram 
simbolizar justamente esses pedaços. Que para mim, só se juntam, só fazem 
algum sentido quando entro no meio musical. E é nesse meio musical em 
que me sinto mais livre, então, esses cavalos é essa simbologia toda da 
liberdade, do correr livre... Esse sou eu, guarnecido por esses animais. Esses 
bonecos são as amizades que tenho por causa do meio musical. O outro lado 
da ponte, sendo que a ponte é o meio musical que vai dar nessa árvore aqui... 
É um pouco do simbolismo da respiração. É como se depois de muitos 
percalços do dia se pudesse respirar e cantar... Quando chego ao meio 
musical, é como se tudo tivesse sentido, uma articulação com mais sentido... 
(CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009). 
 
Eu representei, assim... Como eu vejo... Isso aqui está representando o coral 
mesmo. As cores diferentes são propositais para mostrar as diferenças que 
existem entre as pessoas de um grupo, mas que prevalece a harmonia. 
Precisamos chegar à harmonia para fazer o trabalho. As outras coisas 
representam tudo que está por trás e que nos acompanha que é a nossa 
bagagem, representadas pelas malas. Nossa bagagem que, de uma forma ou 
de outra, acaba interferindo nesse trabalho aqui. O que eu busco é a 
harmonia entre tudo: casa, a ‘comida’ que lembra meu curso de formação em 
nutrição, a música, a questão da arte em se fazer música, as pedras que 
representam os obstáculos... Assim, tentei mostrar que tudo tem que está em 
harmonia para chegar nesse momento e você ter a concentração e a 
disciplina necessária para fazer o trabalho. Na verdade eu sou... Sou o 



 

102 

conjunto... Aqui é o coral e eu sou isso aqui tudo, que tem que sair livre para 
poder estar aqui em harmonia! (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
Eu usei crianças no cenário, porque me sinto assim, como uma criança. Ao 
mesmo tempo, antes de você perguntar fico aqui na escada (aponta para a 
escada no cenário), é porque a cada ensaio é como se tivesse subindo um 
degrau, então, estou muito longe de chegar lá. Usei aqui um pouco de paz, 
no meio representado pelo branco, o amarelo, pedras coloridas... Sete 
bolinhas, porque para mim, que sou espírita representa sorte! Então, estou 
seguindo um caminho até chegar lá, perto da regente, que para mim também 
é uma criança. E quem sempre está ao meu lado são crianças, montadas no 
cavalo, que também é um animal que representa paz, um campo colorido, e 
acho que é só isso mesmo... Crianças, felicidades, paz, alegria, 
brincadeiras... (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009). 
 

 
Na evidência dessa aproximação com o sentido da vida se adequa a autovalia, 

propriedade da ludopoiese que expressa à capacidade humana de determinar o valor atribuído 

a si mesmo, a esse respeito também a relação entre a liberdade e a criatividade que indica 

revelar que “a liberdade é um aspecto fundamental da criatividade” (GOSWAMI, 2008, p. 

157), sobretudo na criação para fluir esse canto: 

 
É na vida que crio essas condições, sendo mais e melhor, não mais que 
ninguém, mas qual é a minha posição em relação a isso tudo e como eu me 
sinto? Aqui! Mas com qual ponto de vista? Sinto-me com a responsabilidade 
e o dever de levar o que sinto e que cubra tudo isso aqui (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2009). 
 
 
Preciso de paz para isso, sabe? Preciso me afastar um pouco de família, de 
amigos, porque preciso realmente entrar em contato com o que é necessário: 
um repouso e uma preparação com mais disciplina. Essa concha aqui 
representa o local onde eu posso me recolher para poder me preparar melhor 
(CANTORA-EDUCADORA, CBM, 2009). 
 
 
Através dessa união com as brincadeiras recrio as condições para fluir meu 
canto, mas sempre para melhor, para alcançar um objetivo. Assim: 
brincando, estudando, errando, aprendendo. Sinto-me um pouco criança, mas 
não criança fazendo irresponsabilidade, mas crianças responsáveis! Brincar 
para aprender com um objetivo, ou seja, alcançar um objetivo que é cantar 
(CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009).   
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Imagem 32 - Porque o mágico é lúdico 

 
 

 4.8 PERCURSO DE UMA ABORDAGEM ESTÉTICA COM A OBSERVAÇÃO E 
INTERPRETAÇÃO 

 
 
Após a inspiração e a concepção, vem a execução. O processo de execução 
consiste primeiramente em ouvir a música em si mesmo, à medida que ela 
própria toma forma; em permitir que a música cresça; em seguir tanto a 
inspiração quanto a concepção, para onde quer que elas nos levem. Uma 
frase, um motivo, um ritmo, até mesmo um acorde, pode conter em si, na 
imaginação do compositor, a energia que produz movimento (SLOBODA, 
2008).  

 
Esse percurso registra alguns recortes de observação e interpretação das vivências 

experienciadas para o reconhecimento de si, missão, pertencimento e valores estéticos no 

processo de formação humanescente. Aponta as evidências iniciais de transformação e 

significado para as experiências estéticas e indicam o compromisso com a música, seu talento 

e responsabilidade social. Quanto à missão e o reconhecimento de si mesmo na música: 

 
Como canto desde os dois anos de idade, considero-me veterana no assunto. 
E, graças a Deus, tenho facilidade de aprender as melodias. A maior 
dificuldade que tenho é em decorar letras. Tenho trabalhado muito essa 
minha deficiência, mas ainda sofro um pouco com isso (CANTORA-
EDUCADORA, CSM, 2009). 

 

Quanto à responsabilidade social e pertencimento ao grupo, interpretação do 

vivido: 
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Pretendo continuar.  Gosto muito do grupo e, mais ainda, de cantar. Já 
devem ter percebido. Gostei muito do concerto sacro este ano, pois é o que 
mais combina com o Madrigal (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 

 
É uma grande alegria, uma novidade prazerosa perceber a capacidade 
humana de ir além ao interagir com o público, com os cantores e com a 
própria música que nasce com alma. A música é para mim uma arte que se 
utiliza da interpretação, da musicalidade e do movimento corpóreo, isto é, a 
música provoca um contato íntimo no receptor e no executante (CANTORA-
EDUCADORA, CSM, 2008). 
 
O que valeu positivamente foi perceber a disposição do grupo tanto na 
ousadia vocal, como também corporal. Isso concretiza a interpretação 
musical com fidelidade (CANTOR-EDUCADOR, CCM, 2008). 
 
A música para mim é como se fosse uma obra de arte em que há diversas 
cores em volta e que cada um de nós representa uma nota musical para a 
música. E essa música em si é como se fosse uma caixinha de surpresas que 
aparentemente não tem nada e, de repente, aparece assim, do nada você 
consegue uma forma, transformar uma pérola de valor. Uma coisa preciosa 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 

 
 
4.9 PERCURSO DE ABORDAGEM ESTÉTICA PARA A CONSTRUÇÃO DE UM 
ESPETÁCULO ARTÍSTICO 

 
Nós explicamos nossas experiências com nossas experiências e com as 
coerências de nossas experiências. Ou seja, explicamos nosso viver com 
nosso viver, e nesse sentido nós, seres humanos, somos constitutivamente o 
fundamento de tudo o que existe ou que pode existir em nossos domínios 
cognitivos (MATURANA, 2006, p. 192). 

 
  
 Este espaço foi reservado para a exposição descritiva da construção de um 

espetáculo artístico. É claro que, o espetáculo artístico nomeado neste estudo, refere-se ao 

Concerto musical. Esta explicação torna-se apropriada para garantir o tratamento especial ao 

concerto como lugar de honestidade estética musical. A maneira mais eficiente de extrair a 

transcrição dessa construção é por meio da exposição de etapas que contém elementos 

indispensáveis ao esforço para a experiência estética no processo de formação humanescente. 

Podemos inferir as seguintes etapas: preparação; compromisso; espetáculo e repercussão. 
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4.9.1 A preparação 
 
  

 O sentido para a construção de um espetáculo artístico implica, desde sua 

concepção, uma tarefa que apresenta dificuldades e soluções específicas, precisamente porque 

se torna extensivo ao comprometimento responsável de todo grupo. A razão que 

possivelmente explica esta responsabilidade coletiva reproduz o sucesso do espetáculo. Ao 

pensar o espetáculo, as cortinas se abrem para o seu início, quer dizer, começou o espetáculo! 

Isto é particularmente importante para a compreensão deste processo de construção. Muito 

embora haja incertezas, condições e atuações diversificadas. Também está relacionado à 

preparação do espetáculo: o tempo reservado aos ensaios de naipe das vozes para composição 

do canto coral: soprano, contralto, tenor e baixo; o ensaio do grande grupo (todas as vozes); 

tempo determinado para aquecimento vocal e trabalho corporal; dedicação individual ao 

estudo de repertório e, em alguns casos, repertório corporal; e o investimento estético no 

cotidiano. Para tentar apresentar evidências desta preparação e do estado emocional para o 

avanço do trabalho consideraram-se os depoimentos dos cantores-educadores: 

 
É preciso que a gente tenha uma disciplina, sempre estudando as partes da 
música, trabalhando em nós como uma pequena planta desde o início da 
nossa vida... (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
Gosto muito de cantar na frente do espelho... Agora, com o acréscimo da 
coreografia ao próximo concerto, também fico relembrando os passos e 
observando meu desempenho. Mesmo não levando muito jeito pra coisa, 
tento dar o melhor de mim mesmo tendo o espelho como único "espectador" 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2010). 
 
Eu me sinto como um descobridor, tanto de pessoas como de talentos. De 
pessoas, porque não imaginava ver as pessoas do Madrigal tão abertas, tão 
amigas que até então não as via dessa forma... E de talentos, porque várias 
pessoas despertaram seus talentos e aptidões e mostraram. Realmente, 
formamos um grupo que mesmo às dificuldades, a trancos e barrancos 
conseguiremos fazer o melhor. Enfim o processo está sendo muito 
descobridor (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2010). 
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Sinto-me realizado! Tive uma sensação inicial que não daria conta da 
empreitada. Senti que não iria conseguir acompanhar o desempenho do 
grupo na aprendizagem das coreografias, em algumas situações pensei em 
desistir, porém a perseverança e o trabalho em grupo me motivaram em 
continuar. Sinto-me revigorado e participante de um grupo que está 
construindo um projeto muito lindo! Emociono-me, me arrepio e estou me 
sentindo pleno (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2010). 
 
Sinto-me empolgada e descobridora de novas sensações a cada momento. 
Entrei no grupo quando o processo já estava iniciado e fui muito bem 
recebida por todos, o que deu um gás maior ainda para me adaptar ao grupo 
e conseguir transpor as barreiras que aparecem ao longo do processo. A cada 
ensaio descubro que posso ir além e tento levar o descobrimento do meu 
potencial para a vida toda (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2010). 
 
Sinto-me muito bem, pois participo de atividades das quais eu gosto. Penso 
que tudo isso serve para unir o grupo e para expormos todos os tipos de 
sentimentos, sejam eles bons ou ruins. Então, eu sinto que esse processo 
serve para deixar o grupo cada vez mais próximo e coeso (CANTORA-
EDUCADORA, CSM, 2010) 

 
  
4.9.2 O compromisso 
 
  

 A segunda etapa do processo para a construção do espetáculo artístico ou concerto 

musical é o compromisso. Desde a concepção do espetáculo é preciso assumir a cadência 

relativa ao comprometimento individual e, neste caso, também ao compromisso coletivo. Isto 

implica acreditar no projeto, entender metas e objetivos, compreender a dimensão 

sociocultural desta empreitada. Para tanto, é necessário engajar-se socialmente no sistema 

vivo em questão com responsabilidade por si mesma e “conservação do bem-estar, como um 

espaço de ecologia humana em harmonia com os outros seres vivos” (MATURANA; 

DÁVILA, 2006, p. 35).    

Porque o ambiente (canto coral) que nós vivemos é um ambiente harmônico. 
Então considero que isto deve ser construído e conservado. E lembro 
também a harmonia do grupo com a harmonia do meio ambiente em que 
vivemos e natureza (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
  
Acredito que a partir da música fui muito importante na vida de algumas 
pessoas e por meio do meu canto consegui transformar a vida de outras. 
Acredito também que a música alcança o coração das pessoas e muda sua 
forma de ver a vida, que é por isso que comovo muita gente quando canto. 
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Como ser humano sempre desejo ajudar aos outros a fim de ver as pessoas à 
minha volta bem. Sinto-me bem em ajudar ao próximo, o que faz da minha 
existência não ser o simples fato de ‘existir’, mas o fato de fazer valer a pena 
minha existência (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 

  
 
 
4.9.3 O espetáculo e a repercussão 
 
  
 A terceira etapa consiste no espetáculo em si e na sua repercussão. Foram 

observadas e registradas diferentes leituras de como este momento responde expectativas de 

seu envolvimento, de suas emoções, mas também se constatou a percepção do que cada 

cantor-educador espera em relação ao grupo e ao espectador:  

 

Quero dizer o que senti antes do espetáculo, nos ensaios, por exemplo. 
Fiquei empolgada e satisfeita porque percebi envolvimento do grupo com a 
proposta de trabalho. E isso me deixou confiante! Quanto ao espetáculo, 
fiquei tão envolvida com cada música, que ainda que o público não gostasse, 
a minha satisfação bastava. O que valeu positivamente foi perceber a 
disposição do grupo tanto na ousadia vocal, como também corporal. Isso 
concretiza a interpretação musical com fidelidade (CANTOR-EDUCADOR, 
CCM, 2008). 
 
Bem, gostei muito das duas apresentações, pois superaram as minhas 
expectativas. A princípio não acreditei, mas depois percebi o quanto ia ficar 
legal. Também me surpreendi com o público. Ótima presença! Esse tipo de 
trabalho quebra o caráter ‘sério’ do Madrigal, que não agrada a todos. 
Devemos nos aventurar mais nesse tipo de trabalho (CANTOR-
EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Ao pensar no espetáculo, logo me vem à sensação de liberdade de expressão, 
de sentimentos. Algo que há muito tinha sentido [...] Me desinibi no palco, 
deixei minhas emoções tomarem conta de mim, agir corporalmente por 
impulso, ser cantor e ator ao mesmo tempo, ser ‘Raul’ (personagem na 
história do concerto) em todas as suas conotações e em cada momento de seu 
dia (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2008). 
 
Minha sensação é de que o espetáculo nos aproxima mais do público, 
principalmente, o público considerado ‘leigo’ musicalmente, mas que 
apreciam a música e o canto coral para viver momentos de tranquilidade e 
beleza. Acredito que isso só foi possível por transcendermos a preocupação 
limitada de afinação para então passar sentimento. A prova disso ficou 
marcada pela soltura dos coralistas durante todo o espetáculo e a emoção. 
Quanto ao público, houve sintonia, empatia com o que acontecia, com os 
movimentos, os poemas e o som, que ao final, revelou a emoção que sentiu 
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com a sensibilidade dos ‘Poemas Cantados’ (CANTORA-EDUCADORA, 
CCM, 2008). 
Como participante e cantora do espetáculo realizado pelo Madrigal me fez 
sentir sensações antes nunca sentidas em alguma outra coisa que tenha 
realizado anteriormente. Primeiramente, senti orgulho em estar nesse grupo, 
que para mim é um prazer fazer parte deste espetáculo, e poder sentir através 
do público, uma sensação de êxtase e ao mesmo tempo de euforia. Em 
momentos específicos do concerto me emocionei. Dentre os momentos que 
mais me emocionou foi na música ‘Weep o mine eyes’, a qual me fez querer 
chorar de verdade e meu coração bateu mais forte, acreditando que 
estávamos realmente emocionando a todos que assistiam ao espetáculo. 
Outro momento que me deixou eufórica foi na execução da peça ‘O 
Morcego’. Ainda que a peça seja marcante e forte, a emoção vem 
exatamente desse impacto que a mesma causa. Surpreendi-me positivamente 
com os comentários do público. Consegui por meio da música expressar 
facialmente e corporalmente tudo que estava sentindo. Além do espetáculo 
ter sido muito lindo e bem elaborado, também achei que todos os coralistas 
estavam belos e cheios de emoção (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 
2008). 
 
Embora nem todos tenham se doado completamente, acho que esse 
espetáculo foi um grande impulso para tal doação. Músicas como ‘Weep o 
mine eyes’ por trazer em si todo sentimento de sofrimento, sem dúvida, foi à 
peça que mais me emocionou. Gostei bastante de tal experiência! Pude 
perceber o quanto posso me envolver mais na execução das músicas 
trabalhadas (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Para mim foi uma apresentação muito boa, pois o Madrigal a meu ver, não é 
um grupo tão popular, nem tão pouco um grupo que faça cenas em palco, 
que se movimente. Eu, por exemplo, sinto dificuldades, mas por meio desta 
e outras apresentações, estou mais envolvida. Esse espetáculo foi uma obra 
de arte, isto é, apresentou um repertório emocionante que deu certo do início 
ao fim. Sempre fico emocionada ao fazer repertórios diversos, para adquirir 
experiências e satisfazer a alma trazendo alegrias. Sou grata por todas as 
experiências que passei no Madrigal (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 
2008). 
 
Foi mágico! Pude sentir o Madrigal renascendo. Para mim foi muito 
gratificante e maravilhoso poder fazer parte como cantor, ensaiador e 
preparador vocal. Na música ‘Quadrilha’ pude perceber uma energia muito 
prazerosa e diferente. Na música ‘o morcego’ tanto no texto como na 
melodia, senti uma emoção triplica! Foi um belo trabalho! (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2008). 
 
O que mais me surpreendeu no concerto foi a inesperada atenção e 
concentração do coro, no que diz respeito ao cumprimento de posturas e 
marcações que até então pareciam não resolvidas. A ‘afinação’ do grupo, me 
refiro para além da afinação musical, isto é, uma afinação que compreende a 
sincronia, a harmonia e a plasticidade. Isto trouxe um resultado que para 
mim foi arrebatador. A leveza das músicas, como também sua execução, o 
tempo e a fluência única aliada ao texto provocaram a fusão de um 
espetáculo verdadeiramente emocionante e prazeroso (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2008).    
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Minhas impressões... Sendo bem sincera... Esse último trabalho revelou uma 
mistura de receio, apreensão, surpresa e satisfação. Por ser uma coisa nova e 
inusitada para o grupo, tive medo e um pouco de resistência para me 
entregar a ideia, mas depois de um tempo, contemplei o novo com olhos 
brandos e resolvi intimamente compactuar. A partir da aceitação, veio a 
apreensão, medo das possíveis falhas conjuntas e, principalmente, as minhas 
prováveis falhas. Pois percebi que o trabalho envolvia uma conexão muito 
maior. Se alguém ‘errasse’, tudo seria sensivelmente prejudicado em termos 
cênicos. Essa insegurança me deixou tensa quanto ao resultado final e à 
resposta do público. Os últimos ensaios gerais foram a minha redenção. Foi 
quando me senti confiante e acreditei no grupo. Isso faz feliz o meu papel. 
Agora, a grande satisfação veio depois, quando ouvi opinião de ex-coralista 
dizendo as melhores coisas possíveis. Foi realmente significativo e 
gratificante! Fomos muito felizes em como executamos. Estou me sentindo 
muito bem! (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2008). 
 
Foi minha primeira experiência atuando no palco, digo como ator. Cantar, 
dançar, andar, sorrir ou demonstrar tristeza, não é fácil! Minha maior 
satisfação foi sentir o calor dos aplausos. Meu coração vibrava junto com a 
platéia ainda emocionada... (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Como participante de um evento tão significativo para o grupo, senti que 
para o cantor, não basta ser um mero reprodutor de uma melodia musical e, 
sim, sentir a representatividade dessa melodia. A cada canção pude 
experimentar o que é levar a emoção para uma platéia, pois essa emoção é de 
inteira responsabilidade de quem canta. Procurei sentir as reverberações das 
notas em minha cabeça e revelar em forma de sentimento tudo aquilo que 
elas, as notas, me diziam. Portanto, foi uma experiência gratificante por 
saber que muitos se emocionaram como nós cantores (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2008). 
 
Diferentemente dos ensaios onde aos poucos o espetáculo foi sendo 
construído, nas apresentações os coralistas se entregaram ao momento e, em 
um desses momentos, o que mais me marcou foi quando cantamos ‘Dindi’. 
Naquela instante, recordando o caminho percorrido e sentindo muita alegria, 
me emocionei... (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2008). 
 
A expressividade me impressiona como sendo um processo natural e 
espontâneo. Dessa forma, podemos ser libertos das pressões do cotidiano 
para interpretar canções como sugere o título do espetáculo, ‘Poemas 
cantados’. É uma grande alegria, uma novidade prazerosa perceber a 
capacidade humana de ir além ao interagir com o público, com os cantores e 
com a própria música que nasce com alma. A música é para mim uma arte 
que se utiliza da interpretação, da musicalidade e do movimento corpóreo, 
isto é, a música provoca um contato íntimo no receptor e no executante 
(CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2008). 
 
Está naquele palco com meus colegas coralistas foi algo indescritível, mas 
tentarei ser verdadeiro com minhas palavras. Como ator, senti receio por 
viver algo novo e tão poético. Digo isto, porque é preciso maturar a poesia 
para poder senti-la. Mas percebi uma atmosfera criada pelo lugar e pelas 
pessoas, o que me fez sentir leve e inteiramente entregue ao trabalho. Foi 
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algo belo! Espero repetir essa emoção novamente e que sejamos como a 
“Lua, lua, lua... (cantou)” (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2008). 
 
 

Como cantora-educadora-pesquisadora reconheço a força vivificante deste efeito 

estético transformador do espetáculo. É dessa força que emerge a fruição da experiência 

estética mobilizadora. Assim, ao transcrever as narrativas desse momento profundo e sutil de 

significados, sinto muita emoção! Por que as variadas dimensões vividas neste universo 

construído pelo espetáculo, enraizado pela honestidade estética, espírito da música e o 

reencontro com a beleza, definem o que somos. As narrativas dos cantores-educadores 

fornecem evidências de que o resultado do espetáculo é consequência de um processo que 

envolve um trabalho qualificado de preparação, compromisso, organização dinâmica de um 

sistema vivo. 

 
4.10 PERCURSO DE UMA ABORDAGEM ESTÉTICA COM O PÚBLICO  
 

Parece-nos que a natureza da vida em grupo é tal que as pessoas tendem, 
primeiro, a determinar se querem pertencer a grupo; segundo, tendem a 
descobrir qual o grau de influência que exercerão; e terceiro, tendem a 
decidir qual o grau de intimidade que manterão com os outros membros 
(SCHUTZ, 1978, p. 62). 

 
 
 O Percurso de uma abordagem estética com o público percurso é digno de apresentar 

as impressões significativas, não somente dos cantores-educadores, mas também do próprio 

público em relação ao desempenho do grupo no concerto e às emoções que esse público 

sentiu ao ouvir o Madrigal.  

 Cada fragmento expresso pelos cantores-educadores apresenta a evolução do 

processo de formação humanescente:  

Também me surpreendi com o público. Ótima presença! Esse tipo de 
trabalho quebra o caráter ‘sério’ do Madrigal. Devemos nos aventurar mais 
nesse tipo de trabalho (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2008).  
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Minha sensação é de que o espetáculo nos aproxima mais do público, 
principalmente, o público considerado ‘leigo’ musicalmente, mas que 
apreciam a música e o canto coral para viver momentos de tranquilidade e 
beleza. Acredito que isso só foi possível por transcendermos a preocupação 
limitada de afinação para então passar sentimento. A prova disso ficou 
marcada pela soltura dos coralistas durante todo o espetáculo e a emoção. 
Quanto ao público, houve sintonia, empatia com o que acontecia, com os 
movimentos, os poemas e o som, que ao final, revelou a emoção que sentiu 
com a sensibilidade dos “Poemas Cantados” (CANTORA-EDUCADORA, 
CCM, 2008). 

  
Como participante e cantora do espetáculo realizado pelo Madrigal me 
fez sentir sensações antes nunca sentidas em alguma outra coisa que 
tenha realizado anteriormente. Primeiramente, senti orgulho em estar 
nesse grupo, que para mim é um prazer fazer parte deste espetáculo, e 
poder sentir através do público, uma sensação de êxtase e ao mesmo 
tempo de euforia. Em momentos específicos do concerto me 
emocionei (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2008). 
 

  
 Com uma palavra, o público expressou a emoção que sentiu ao ouvir o Madrigal 

certa noite: plenitude; sensibilidade, harmonia transcendental, arrepio, felicidade, leveza, 

beleza, alegria, saudade, vibração, contentamento, deslumbramento, encantamento, surpresa, 

sinceridade, verdade, gratificação, paz, liberdade, tranquilidade, divino, prazer, positividade, 

melancolia, admirável. São exemplos de palavras que sintetizam experiências estéticas do 

público presente. Emoções diversas ou semelhantes na expressão, mas particularidades de 

sensações e pensamento simbólico “que supera a inércia natural do homem e lhe confere uma 

nova capacidade, a capacidade de reformular constantemente seu universo humano” 

(CASSIRER, 1997, p. 104), associado a um estado estético e poético “um estado de emoção, 

de afetividade, realmente um estado de espírito” (MORIN, 2002. p. 136). 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V
ILUMINURAS MELÓDICAS
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 Este capítulo apresenta a interpretação da repercussão do trabalho realizado com os 

cantores-educadores do Madrigal da UFRN aplicando os princípios etnofenomenológicos aos 

momentos vivenciais que correspondem às iluminuras melódicas, tendo em vista revelar 

ideias, valores, imagens que enobrecem o envolvimento dos cantores-educadores no processo 

de formação humanescente.  

 Nas entrelinhas, a transversalidade desta seção redefinirá o que se entende por 

processo de formação humanescente, para isso, é importante repensar os princípios 

etnofenomenológicos enquanto uma dimensão e abordagem epistemológica à compreensão 

das variáveis construídas na realidade dos cantores-educadores. Uma análise de contrastes que 

examina a preciosidade de possíveis transformações para um Mundo Educador que 

 
[...] pode ser esse espaço-tempo e planetário, relações humanas e 
ecossistêmicas, de encontros e reencantamentos, de diálogos e de conflitos, 
de cantos em todos os cantos, de ações e reações compartilhadas por outro 
mundo possível, por outra educação possível. (PADILHA, 2007, p.112). 

  

 Com base na consideração de observações da realidade dos cantores-educadores é 

importante estabelecer relação com a interpretação da realidade social de Alfred Schutz 

(1932; 1970) acerca do significado. É pertinente recuperar o entendimento de que o 

significado é a maneira em que se considera uma experiência passada, experiências 

constituídas. O significado não reside na experiência, mas são significativas as experiências 

que se apreendem reflexivamente.  

 Schutz considerava que os fatos não são realidades externas, mas objetos ideais, 

uma vez que são construídos em nossa consciência. Isto é, o significado está na relação dos 

sujeitos com os objetos, e essa relação é a linguagem essencial para o significado constituir-se 

intersubjetivamente. Para Schutz, duas dimensões estão envolvidas na ação social: a 
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temporalidade e a corporeidade. Podemos pensar nessas duas dimensões tratadas por Schutz 

como base para explorarmos as ações que serão descritas. 

 Nesse contexto, do ponto de vista interpretativo procuramos fornecer indicadores 

dos significados pelos quais os cantores-educadores, sob condições de envolvimento, 

conseguiram compartilhar. Contudo, aspectos interpretativos e de esforços observacionais 

serão considerados particularmente sob minha perspectiva como cantora-educadora-

pesquisadora. 

    

5. 1 Princípio etnofenomenológico da experiencialidade 

 

 Os cantores-educadores, durante a realização gradativa do processo de formação 

humanescente, de maneira geral, mostraram evidências de interesse e envolvimento com as 

vivências expressivas. Esse movimento da Experiencialidade é construído no espaço-tempo 

das vivências e no processo de formação humanescente considerando tanto o ser, como suas 

experiências significativas.  

 Ao longo dessa seleção descritiva da experiência realizada, o processo de formação 

humanescente destaca a profundidade e exuberância do vivido, mas também registram 

impressões diversas de intensa alegria ou ocasionalmente de aversão. Embora tenha sido 

importante para o início de uma possível transformação, não foram todas as vivências desse 

processo que impulsionaram atenção e envolvimento dos cantores-educadores. Porém, essa 

observação permitiu que, pouco a pouco, o gosto de todos prevalecesse incorporado. Com 

isso, encontramos uma maneira de diversificar a variação de intervenções disponíveis e torná-

la esteticamente agradável. 

 Ao mapear o percurso de abordagens estéticas dessas intervenções, atribuímos o 

jogo de areia, por exemplo, por aspirar sempre à combinação perfeita de uma atividade com 
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sentido lúdico espontâneo, que sustenta o interesse de brincadeira e que excita a euforia. “Há 

tempos não sentava ao chão para brincar dessa maneira (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 

2008); “Além disso, posso compartilhar momentos agradáveis e até mesmo lúdicos com os 

outros cantores (amigos)” (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009).  

 O caráter lúdico das experiencialidades vividas pelos cantores-educadores reafirma 

o território e o encantamento do jogo favorecendo a redescoberta que envolve e fortalece o 

respeito às regras internas do grupo, a ética e cooperação. Para a maioria dos cantores-

educadores, o jogo de areia explora um encontro fascinante com a animação da infância, por 

vezes parece ter uma estranha atração ingênua com a criação, mas a recompensa é imediata e 

os cenários estabelecem indicação de uma maior compreensão particular de mundo, de 

semelhanças e diferenças, de limites e de proximidades.      

 Com a compreensão do que as possibilidades de expressão podem representar, 

flagramos o percurso de uma abordagem estética com o desenho como sendo outra atividade 

agradável e de interesse envolvente dos cantores-educadores, inclusive a descoberta em 

potencial de alguns para essa habilidade.  

 Embora aparentemente uma atividade com tendência à liberdade, para alguns 

cantores-educadores o espírito era de relativa insegurança, dificuldade e exigência técnica e 

estética. Outros, surpreendentemente, associam domínio, beleza e refinada leveza. O 

sentimento era compartilhado como quando se revive as sensações marcantes do vivido. 

Nesse caso, é como corpografar a experiência: “A expressividade me impressiona como sendo 

um processo natural e espontâneo. Dessa forma, podemos ser libertos das pressões do 

cotidiano para interpretar canções” (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2008). 

 O processo de formação humanescente se torna mais visceral e adquire sentido à 

medida que a trama de ações e a relação com o próprio corpo, os seus limites e possibilidades 
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constituem descobrir as estruturas básicas para uma mudança. Ao mesmo tempo, aborda 

questões de confiança, respeito, compromisso e responsabilidade características de uma 

convivência saudável.  

 É isso que está em jogo no percurso de uma abordagem visceral com a argila e com 

a colagem. A primeira avalia a chance de sentir e se expor ao risco de moldar-se, “É tão bom 

brincar, se sujar!” (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009); e, a segunda, compreende o 

entusiasmo contagiante de se reconhecer em imagens representativas, prontas, livres e 

estruturantes ao colar.   

 Ao recontar o movimento do princípio da Experiencialidade e os momentos de 

fruição no processo de formação humanescente, os cantores-educadores conseguem 

transmudar os significados e sentidos para alcançar uma nova síntese de continuidade. 

“Acredito que esse trabalho tem me deixado mais ‘à vontade’ pra curtir o momento, brincar e 

ser eu mesma!” (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). Nesse processo de formação 

humanescente é possível assumir contornos para o reconhecimento de si mesmo, além disso, 

possibilita a condução para uma responsabilidade social consolidada pelo vivido.  

 As variadas mudanças estruturais, ao longo do percurso de abordagens estéticas, 

aconteceram como autorregulação mais particular de acordo com a necessidade dos cantores-

educadores. Nesse sistema social, articula-se a experiência acoplada à vida e conhecimentos 

altamente transformadores pela convicção de saber o que se quer, de compreender a missão e 

de se surpreender com a própria motivação. 

 

5. 2 Princípio etnofenomenológico da indicialidade 

  

 À luz das considerações quanto à compreensão do princípio da indicialidade 

apontamos evidências quanto às narrativas sobre a experiência dos cantores-educadores, mas 
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também suas interações com o recurso expressivo. Como a expectativa das interações está na 

expressividade indicial, esta é revestida de significados a partir de determinado contexto. 

Assim, sob o efeito intenso de uma humanosfera criativa para manipular a argila, os cantores-

educadores descobrem sensações diversas sobre o vivenciado: “Estou me sentindo uma 

criança!”; “É bom, mas não tenho criatividade para essas coisas...”; “Não sei fazer essas 

coisas, não” (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). A situação vivencial particular com a 

argila foi especialmente revestida de significados diversos para cada cantor-educador. A 

expressividade dos comentários durante a atividade revela essa diversidade do significado da 

palavra, sempre local e que não pode ser generalizado.   

 Mais adiante, a relação de envolvimento ao longo do encontro com a abordagem 

estética do jogo de areia que foi estabelecida exclusivamente pela atmosfera da criação lúdica 

e simbólica. Esta relação regida pela atmosfera simbólica constituída pelo ser humano revela 

a necessidade de se estar plena, porque os símbolos contêm em si elementos de indicialidade 

que sintetizam as dimensões de experiências particulares:  

 
Tenho aqui tudo bem organizado tanto para um lado, como para o outro, 
porque não consigo jogar as coisas assim de qualquer forma. O meu cenário 
é bem interessante, porque o grupo é isso aqui! É a natureza toda: as árvores, 
os animais, isso é o grupo... Onde a gente sente a harmonia da natureza. Eu 
me reconheço muito aqui nessa onda que fiz... Isso já desde muito tempo... 
quando comecei desde o início ficava de frente para o mar, contemplava o ir 
e vir das ondas... por isso me reconheço aqui. Continua a mesma coisa, o ir e 
vir me refiro aos ensaios, onde a gente aprende, mas tem um ponto em 
comum, onde todos têm que estar equilibrados. A parte principal que 
considero nesse cenário para o grupo é a leveza. Por isso que coloquei tudo 
bem em harmonia, principalmente, essas borboletas... Se pudesse teria 
colocado o grupo todo como borboletas... A gente às vezes precisa cantar 
forte, com volume, mas tem que ter leveza também. Como vocês sabem a 
minha voz não é essa voz toda, é pequena, mas acho importante essa leveza 
para o grupo. O interessante é que coloquei essa pessoa aqui, como se, ‘ah, 
me reconheço aqui! ’, mas, não! É só para mostrar que podemos estar em 
harmonia, tanto com o animal como com toda natureza... Nós somos um! 
Somos criação de Deus. Temos a mesma capacidade de chegar lá, e estamos 
chegando lá, é uma conquista a cada dia! Tanto para o grupo como para 
mim, como pessoa. (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009).  
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 Como mostra a narrativa desta cantora-educadora, a borboleta, no contexto de sua 

expressividade representa a leveza de seu canto, ao mesmo tempo em que considera 

importante a leveza e liberdade também para todo o grupo. Nesse contexto, a expressão dos 

símbolos representa significações que podem suscitar vida. Esta vida do símbolo representa a 

verdade pressentida gerada no momento do desenvolvimento da vivência.    

 Os traços indiciais são marcas expressivas da fala, do gesto, movimentos espaciais 

impressos corporalmente. Foi isso que os cantores-educadores, na abordagem estética com a 

argila, imprimiram. A face, as mãos, a sensação de nojo e a aflição aliada aos indicadores 

verbais como palavras e frases relevantes para a evolução do processo, foram naturalmente 

concebidas como uma ruptura característica dessa vivência. Por outro lado, a sensação para 

alguns cantores-educadores era favorável e de alegria, “Adorei e poderia me espojar nela... 

Reproduzi como eu me imagino, sabe?! (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009).  

 Esse processo de contato com argila pressupõe uma experiência de possibilidades e 

expansão emocional como a raiva, a irritabilidade, a negação, a apreensão, a alegria, a 

tranquilidade, a aceitação; por meio dessa manifestação de afetos e desafetos, os cantores-

educadores são surpreendentemente envolvidos por uma experiência intensa e energética.  

 

 5. 3 Princípio etnofenomenológico da reflexividade 

 

 O ponto de vista sustentado pelos cantores-educadores no processo de formação 

humanescente aponta expressões inspiradoras no princípio da reflexividade, reconstituem-se 

partes do todo sobre as experiências com as abordagens estéticas o que implica na 

interpretação questionadora caracterizada pela abstração de suas expressividades e de relações 

sociais interativas durante o processo. Esse princípio não se restringe ao individual apenas, 

mas também as interações sociais durante o fluxo contínuo das abordagens estéticas.  
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 De maneira geral, os detalhes ao considerar as atitudes, o olhar crítico e o 

envolvimento com o processo de formação humanescente representam o avanço para “dar 

expressão à vida”, fazendo o ser criar “outro mundo, um mundo poético, ao lado do da 

natureza” (HUIZINGA, 1996, p. 7). Na expectativa de enriquecer de significados as 

experiências estéticas no processo de formação humanescente, os cantores-educadores, aos 

poucos perceberam as especificidades de cada material, se apropriaram de suas sutilezas, se 

expandiram em novas criações e redescobriram outras texturas dentro do fluxo de duração. De 

acordo com Schutz (1970), o significado como operação da intencionalidade só se torna 

visível reflexivamente. Portanto, o significado ganha o olhar atento à experiência passada. 

Porque enquanto vivenciam a experiência, os cantores-educadores dentro da corrente de 

duração pura estão vivendo o fluxo. 

 

As experiências são apreendidas, distintas, acentuadas, marcadas, uma com 
relação à outra; as experiências que foram constituídas como fases de um 
fluxo de duração tornam-se agora objetos da atenção como experiências 
constituídas (SCHUTZ, 1970, p. 64-63). 

 

 Nos diferentes segmentos do processo de formação humanescente, de modo geral, é 

fato que participaram ativamente e fruíram com mais entusiasmo e liberdade em determinadas 

vivências.  O aspecto fundamental neste princípio da reflexividade está no modo como 

revelam a sua fruição consciente sobre o vivenciado, como se sentiram ao manipular 

diferentes materiais, como estabeleceram relação do vivido para sua própria vida. Tais 

constatações revelam posturas corporais e sensações imediatas sobre o vivido de muita 

intensidade e organicidade. 

 Além da reflexividade sobre as experiências com as abordagens estéticas, também 

são revividos situações de experiências após um concerto ou apresentação, percebida no 

recorte abaixo: 
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Minhas impressões... Sendo bem sincera... Esse último trabalho revelou uma 
mistura de receio, apreensão, surpresa e satisfação. Por ser uma coisa nova e 
inusitada para o grupo, tive medo e um pouco de resistência para me 
entregar a ideia, mas depois de um tempo, contemplei o novo com olhos 
brandos e resolvi intimamente compactuar. A partir da aceitação, veio a 
apreensão, medo das possíveis falhas conjuntas e, principalmente, as minhas 
prováveis falhas. Pois percebi que o trabalho envolvia uma conexão muito 
maior. Se alguém ‘errasse’, tudo seria sensivelmente prejudicado em termos 
cênicos. Essa insegurança me deixou tensa quanto ao resultado final e à 
resposta do público. Os últimos ensaios gerais foram a minha redenção. Foi 
quando me senti confiante e acreditei no grupo. Isso faz feliz o meu papel. 
Agora, a grande satisfação veio depois, quando ouvi opinião de ex-coralista 
dizendo as melhores coisas possíveis. Foi realmente significativo e 
gratificante! Fomos muito felizes em como executamos. Estou me sentindo 
muito bem! (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2008). 

 

 Vimos, portanto, um caminho coerente das impressões corpográficas da cantora-

educadora. Em seu discurso havia um desafio a ser superado, o mais importante talvez tenha 

sido a expectativa contemplada de se sentir plena no processo de duração de fluxo. Esse 

exemplo de superação nos impressiona e é constituidora da significação reflexiva, 

particularidade explicativa de uma importante mudança que se restringe a cantora-educadora.   

  

5.4 Princípio etnofenomenológico da auto-organizalidade 

  

Porque o ambiente (canto coral) que nós vivemos é um ambiente harmônico. 
Então considero que isto deve ser construído e conservado. E lembro 
também a harmonia do grupo com a harmonia do meio ambiente em que 
vivemos e natureza. (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
  

 
 Conforme a expressão da cantora-educadora, este compromisso se estende à 

responsabilidade de conservação de si mesmo e da interação com o meio. Ao mencionar a 

natureza e o meio como um movimento de harmonia também do grupo, a cantora-educadora 

reconhece participar e viver em harmonia com pessoas pertencentes à mesma situação, fato 

que desencadeia o jogo de relações entre os princípios de filiabilidade e auto-organizalidade. 

Esse movimento contribui para o entendimento que o princípio da auto-organizalidade refere-
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se ao modo de como esses cantores-educadores constroem sua circularidade de atuação e de 

como se auto-organizam nesse percurso do processo de formação humanescente e, 

obviamente, na preparação para o concerto, espetáculo e/ou apresentação. 

 Reconhecer que o compromisso envolve disciplina, assiduidade, auto-organização 

são indícios de atuação para fazer florescer as condições de possível transformação. Como 

primeiro exemplo dessa auto-organizalidade descrevemos o percurso de uma abordagem 

estética para o desenho. Apesar do espírito agradável, espontâneo, entusiástico e criativo, a 

proposta da experiência de uma abordagem estética para o desenho pode ser interpretada sem 

propósito e sem valor cognitivo dissolvido pela negação à espontaneidade ou improviso. Ao 

contrário, também pode representar o momento em que surgem as condições para a 

autonomia, garantindo a capacidade de auto-organização de cada cantor-educador, o que 

reforça o princípio da Auto-organizalidade por meio de iniciativas particulares na escolha de 

formas, cores, texturas e decisão para o envolvimento no processo de criação ao desenhar.  

 A partir do desenho espontâneo, o sentido de uma expressão artística retribui algo 

que transcende a praticidade para ocupar o território dominado por um conhecimento sensível. 

É preciso apenas expressar os sentimentos que o desenho evoca! É por conta disso que a 

interpretação torna-se desnecessária, simplesmente porque é a partir da expressão dos 

sentimentos que o desenho evoca que os cantores-educadores atribuem significado às 

variações expressivas e aos elementos dessa representação. Isto desencadeia o sentido ao 

fenômeno de se saber transformar os sons que estão sendo ouvidos em representações 

simbólicas de sentimento estético. 

 Podemos, principalmente, constatar uma maior organização que privilegiou a 

continuidade de presença efetiva regular nos ensaios, de maior envolvimento para a 

construção do espetáculo, conforme as considerações dos cantores-educadores: “A cada 
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ensaio descubro que posso ir além e tento levar o descobrimento de meu potencial para a vida 

toda” (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2010); “Estar envolvida num processo totalmente 

diferente tem me trazido uma enorme satisfação pessoal, pois me sinto especial por poder 

contribuir com algo em que acredito e, principalmente, explorar meu potencial em outros 

‘setores’ da arte” (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2010). 

 Alguns recortes sobre essa mudança de atitude e entendimento de auto-organização 

no processo de formação humanescente para a construção de um espetáculo artístico, 

denominado Abalando as Estruturas: 

 
Ah caramba... Foi um processo... Acompanhar tudo de perto e aos 
pouquinhos ver nascer àquela vontade de tornar um sonho real... Com o 
passar do tempo, ver a capacidade de superação de cada um e ao olhar pra si 
e ver que aquilo é tudo que você mais quer fazer música por você, para você 
e para o público! É inexplicável! (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2010). 
 
Alguns pontos importantes para que houvesse a mudança: a aceitação do 
projeto pelo grupo, à vontade e determinação para que esse projeto 
acontecesse, a superação, por parte de alguns em se permitir coisas novas 
(como dançar) e, fundamentalmente, o envolvimento sentimental que levou 
o grupo a ter alegria total durante o concerto e desempenhar de maneira 
sincera esse sentimento (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2010). 
 
A construção do processo foi desgastante, intensa e cheia de lágrimas e suor 
e, para alguns, até pés esfolados. Foi um amor e ódio constante e, 
pessoalmente, algumas vezes a vontade de sentar e chorar e imaginar que 
não daria certo, que o sonho, era grande demais e inalcançável! Mas depois 
dos momentos de fraqueza ver um sonho sendo colocado em prática trouxe 
mais sorrisos que tristezas, mais alegrias e bons momentos que pudemos 
compartilhar com um grupo tão diferente e tão especial. Abraçamos juntos, o 
sonho de abalar as estruturas e durante todo o processo fomos internamente 
abalados tanto positiva quanto negativamente, mas tudo foi necessário para 
que tivéssemos um resultado extremamente positivo. No fim, tudo valeu a 
pena! (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2010). 

  

 Vemos que qualquer mudança requer um espírito de entrega e de atitude 

participativa. Nesse processo houve um investimento particular e grupal fortíssimo onde as 

pessoas envolvidas, sejam no palco ou bastidores, se doaram. Investimentos de tempo, estudo, 

criação de figurino, criação artística e de personagens. Tudo isso em conjunto foi 
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determinante para se chegar a abalar as estruturas. Sim, porque as estruturas internas também 

foram abaladas, "positivamente", de certo, pois o resultado ainda se propaga em nossa rotina, 

em nosso cotidiano. E certamente na vida do público que teve a chance de poder viver noites 

intensamente abaladas. Esperamos poder proporcionar mais noites de belas recordações e 

magia para o público, afinal, essa é nossa missão! 

 

5.5 Princípio etnofenomenológico da filiabilidade 

 

Nós, seres humanos, podemos ser membros de muitos sistemas sociais, 
simultânea ou sucessivamente. Basta que, no processo de viver cheguemos a 
realizar as condutas próprias de cada sistema social no lugar oportuno. 
Assim podemos ser, de maneira imbricada, e sem contradições, membros de 
uma família, de uma comunidade religiosa, de um clube e de uma nação, 
através das distintas dimensões de nosso viver. Se ao realizar as distintas 
condutas próprias dos diferentes sistemas sociais, não o fazemos envolvendo 
nossas vidas, mas apenas pretendendo fazê-lo, não somos seus membros, e 
estaremos imersos em suas respectivas tramas de conduta até que, ao sermos 
descobertos, sejamos expulsos como hipócritas ou parasitas. (MATURANA, 
1999, p. 202).   

  

 As considerações sobre o princípio da filiabilidade para o processo de formação 

humanescente com os cantores-educadores, refere-se ao sentido de pertencimento ao grupo, 

ressaltando os elementos e as conexões culturais durante o percurso. O sentido de 

pertencimento ao espaço de beleza, significados e entusiasmo para a vida favorecem ao ser 

existencial dar forma ao vivido sem perder a essência vivida. O que é particularmente 

interessante é que o envolvimento é fundamental à sobrevivência em grupo. Na medida em 

que o processo de formação humanescente no espaço de convivencialidade dos cantores-

educadores tornou-se consistente, consolidado, outros aspectos relacionados ao 

distanciamento dessa proposta vivencial emergiram. 

 Da mesma forma, há também nesses percursos vivenciais estéticos momentos que 

refletem certa polifonia de convivência. Ao propor intervenções vivenciais para o grupo, 
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propiciou-se a consolidação de um ambiente de aceitação e respeito às regras. Entretanto, ao 

existir rompimento com o meio social entre os componentes desse grupo, rompe-se também a 

relação de adaptação. E as relações entre esses componentes é o que definem a identidade de 

grupo e, por parte de alguns cantores-educadores, houve rompimento com a relação de 

adaptação ao trabalho desenvolvido no processo de formação humanescente. Desse modo, foi 

estabelecida uma relação desconfortável, visto que as relações se definem de acordo com o 

que fazemos ou dizemos, conforme Maturana (1999).  

 Registramos que os cantores-educadores que não se adaptaram ao processo de 

formação humanescente, isto é, à organização, naturalmente se distanciaram do sistema 

social, o que quer dizer, deixaram o grupo. Faz sentido se considerarmos que a intervenção do 

processo de formação humanescente sugere mudanças estruturais, portanto, estas mudanças 

foram se estabelecendo continuamente, de modo que o sistema de organização social e as 

relações desses componentes foram transformados. Essa atitude de negação as ideias, aos 

valores, a expressividade e ao novo são dissonantes com relação ao processo de formação 

humanescente. 

 Contrariando essas representações, no processo de formação humanescente, os 

cantores-educadores adaptados ao processo reafirmam a incorporação daquilo a qual se 

pertence na convivencialidade do percurso de abordagens estéticas. O princípio da 

filiabilidade tornou-se fortemente marcante nos cenários e desenhos, especialmente. Quando, 

os cantores-educadores, distribuídos em cinco grupos constroem cenários que representam e 

caracterizam seu pertencimento ao Madrigal, representando momentos especiais e situações 

vivenciais em grupo, por exemplo: viagens, apresentações, lazer, encontros extras e ensaios.     

 Nesse tipo de situação, um aspecto importante revela a identidade cercada de 

aceitação e de reconhecimento à linguagem, caracterizada por elementos de pertencimento ao 
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grupo Madrigal. A própria percepção ao reconhecer-se a que grupo se pertence pode exercer 

influência a quem ouve. Ao descobrir-se inserido, o cantor-educador é revestido pela sensação 

de pertencer a um todo: “o Madrigal tem que brilhar... e nesse momento não estamos como 

sujeitos isolados ‘isso não precisa se tornar uma disputa de egos’, precisamos ser um só corpo 

numa mesma sintonia” (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2010).   

 No convívio de respeito, construir relações de pertencimento transformadoras, 

como exemplo de possibilidades para uma completa realização que envolva intensas 

propostas e que potencialize momentos favoráveis de recriação, até mesmo além dos espaços 

e horários destinados aos ensaios: “Que possamos ampliar as atividades além dos ensaios. 

Fiquei emocionado com a alegria, disposição e vontade de construção do grupo” (CANTOR-

EDUCADOR, CBM, 2010).  

 De acordo com Schutz (1932), o homem experimenta o mundo social em que vive, 

e dentro dele deve orientar-se como uma trama de relações sociais, de sistemas, de signos e 

símbolos com sua particular estrutura de sentido e de formas institucionalizadas de 

organização social. Portanto, todos os que vivem dentro do mundo social pressupõe o sentido 

desses elementos, em toda sua diversidade. A partir desse caráter subjetivo que o grupo tem 

para seus membros, o significado subjetivo desse grupo consiste no conhecimento de uma 

situação comum, de um sistema comum de tipificações e relevâncias.  

 Os membros que caracterizam um grupo são guiados por um conjunto de 

elementos, costumes, normas institucionalizadas e com definições de papéis. De fato, estes 

são critérios exclusivamente interiores aos membros e compartilhado com os outros membros 

do grupo. 

 Sendo assim, a historicidade dos cantores-educadores como membros do grupo 

Madrigal conservam personalidades individuais caracteristicamente diferentes, mas que no 
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conjunto de suas tipificações são acoplados como membros específicos desse grupo de 

origem. Outra razão que define um grupo é que “a interpretação do grupo pelo estranho nunca 

coincidirá plenamente com a auto-interpretação do grupo interno” (SCHUTZ, 1970, p.94). 

Essa breve afirmação consolida a origem e significado real da vida interna-social dos 

membros de um grupo.   

 

5.6 Princípio etnofenomenológico da arquetipalidade 

 

Em sua poeticidade, o símbolo transita entre os sons das palavras e das falas, 
mas também escuta os sussurros dos seus silêncios; desborda a plasticidade 
estésica, a percepção e a compreensão sensível das coisas. O que não fica 
marcado na pregnância do imaginário tente a perder seus sentidos mais 
profundos na dinâmica de nossas relações com o cotidiano vivido. 
(ARAÚJO, 2008, p. 115). 

 

 Neste espaço dedicado ao princípio da arquetipalidade, a imagem psíquica revela a 

realidade em si mesma. Para os cantores-educadores, no processo de formação humanescente, 

ao imaginar uma figura mental empenha-se a memória para evocar um estado mental de 

representatividade compreendida no limite do contexto vivencial de uma abordagem estética 

com o jogo de areia, expressões com desenho, a modelagem em argila, o movimento 

expressivo e o espetáculo artístico em concordância às singularidades e diversidades de cada 

material.  

 A mente é responsável por atribuir significado a estas representações, memória ou 

mapa. O cérebro, por sua vez, também cria uma memória ou representação. O campo da 

percepção interna, segundo a física quântica, é particular e apresenta expressividades próprias 

de representações imagéticas e de significados atribuídos pela mente. Naturalmente, nem 

todos os cantores-educadores, penetram nessa esfera psíquica para amplificar novas 

experiências.  
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 Constatou-se uma sequência própria de imagens particulares em todas as 

expressividades que sugere identificar de quem é esse cenário ou de quem é esse desenho, 

porque “a memória simbólica é o processo pelo qual o homem não só repete sua experiência 

passada, mas também reconstrói essa experiência” (CASSIRER, 1997, p. 89).  

 De acordo com o percurso de uma abordagem estética no sentido visceral, os 

cantores-educadores ao manipular a argila foram desafiados a diferentes posturas e níveis de 

satisfação, reações adversas, como por exemplo: alívio, estranheza, surpresa, prazer, rejeição, 

nojo. Este último estado de sensação e reação de nojo, enriquecido pelo princípio da 

arquetipalidade, os cantores-educadores expressam gestos faciais próprios desapontados.  

 Esses movimentos de livre expressão externa apresentam a vivacidade e a energia 

que podem revelar pensamentos mais intensos do que a expressão oral. Por meio deste 

território do nojo, a expressão de desordem vivida na emoção do nojo, repercute no transtorno 

simbólico, isto é, os cantores-educadores que expressam esta emoção do nojo, seja no corpo 

ou na expressão verbal, desfrutam a exuberância de uma possível alteração e mudança 

estrutural contínua. Esta reação de nojo preserva significados imediatos para uma possível 

transformação.  

 No princípio da arquetipalidade revelam-se a ideia de imagens primordiais que faz 

jogarmos com a estruturação de nosso psiquismo, isto porque “as grandes atividades 

arquetípicas da sociedade humana são, desde início, inteiramente marcadas pelo jogo” 

(HUIZINGA, 1996, p. 7). Tais disposições distintas seriam o resultado da interiorização de 

complexas estruturas objetivas e aptidões subjetivas presentes nos membros de uma sociedade 

ou grupo. Reconhecendo essas interações assumidas para si mesmo, os cantores-educadores 

recorrem aos recursos e estratégias imagéticas. Em outras palavras: 
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Nós que acabamos de dar lugar tão belo à imaginação pedimos 
modestamente que se saiba dar lugar à cigarra ao lado do frágil triunfo da 
formiga. Porque a verdadeira liberdade de vocação ontológica das pessoas 
repousa precisamente nesta espontaneidade espiritual e nesta expressão 
criadora que constitui o campo do imaginário. (DURAND, 2002, p. 430). 

 

 A importância desse princípio da Arquetipalidade está em considerar e sustentar a 

ideia de pertencimento de grupo, porque ao ser membro específico de um grupo, os cantores-

educadores manifestam eventos comuns que dizem respeito às tipificações relevantes de 

grupo.  

 A forma arquetípica distingue em si, esta sim, é caracterizada particularmente 

associada à imagem, fenômenos e forma psíquica do indivíduo ou cantor-educador. Há um 

campo de representações, relações e sentidos previamente definidos no interior de sua 

percepção interna. A análise desse princípio da arquetipalidade é digna de plena beleza nas 

palavras de Bachelard: 

 

Os arquétipos são do nosso ponto de vista, reservas de entusiasmo que nos 
ajudam a acreditar no mundo, a amar o mundo, a criar o nosso mundo. 
Quanta vida concreta não seria dada ao filosofema da abertura para o mundo, 
se os filósofos lessem os poetas! Cada arquétipo é uma abertura para o 
mundo, um convite ao mundo (BACHELARD, 2001, p.119).  
 

 No conjunto das várias experiências de cada cantor-educador as representações são 

associadas às situações vinculadas a responsabilidade de cantar, ao mundo social dentro do 

grupo, mas também as fantasias e ideais das vivências cotidianas. Em todas essas situações, as 

abordagens estéticas, principalmente diante do envolvimento dos cantores-educadores, 

estimularam um campo simbolizado por determinado tema ou direcionamento configurando 

imagens novas e diversificadas.   
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 5.7 Princípio Etnofenomenológico da Humanescencialidade 

 

 O princípio da humanescencialidade privilegia o lugar da singularidade que 

compreende o processo interno, próprio de cada subjetividade humana, caracterizado como 

autopoiético. Nesse sentido, a expansão dessa reorganização sensível, criativa, estética e 

particular reconsidera a ludopoiese e os feixes luminescentes dessas transformações na música 

de cantores-educadores:  

 
A música me traz conforto na minha vivência, a música me faz entender 
melhor o relacionamento intrapessoal, a educação, o respeito interpessoal. A 
música me faz, acreditem ou não, dirigir melhor... A música me faz... perder 
medo de coisas que de repente possam me fazer mal. A música me faz... 
alimentar-me melhor. A música me faz... pensar nas coisas que existem ao 
nosso redor e ter o respeito porque um dia elas podem acabar. E realmente 
acredito o seguinte, a música pode ter toda essa influência em tudo isso aqui 
e pode nos elevar a um patamar, em que a gente chega lá no alto, lá em cima 
tem toda essa influência boa, então, é o meu dever como apreciador dessa 
arte espalhar isso para que todas essas coisas sejam influenciadas pela 
música (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009). 

 

 Nesse ponto é relevante apontar o engajamento deste cantor-educador à música e a 

sua responsabilidade enquanto apreciador dessa arte para fazer irradiar e fluir outros campos, 

novos contextos e atividades de sua vida. O que prevalece é a consciência integradora em 

reconhecer e atribuir significado transcendente capaz de expandir e envolver todas as outras 

atividades.  

 A partir de experiências particulares, os cantores-educadores, apontam aspectos 

fascinantes de avanços para humanescer no processo de formação: “acredito que isso só foi 

possível por transcendermos a preocupação limitada de afinação para então emocionar” 

(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2008). Transcender a preocupação direcionada para a 

afinação de uma execução musical, não denota relaxamento ou estar desatento, ao contrário, é 

permitir que o espírito da música lhe envolva de modo que a execução recebe emocionalidade 
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estética e, assim, emocione o público. Essa auto-reflexão auxilia a transcendência de uma 

experiência vivida. 

 Experiências de fruição estética também se consolidam nos ensaios regulares do 

grupo. Estes exemplos de realidade vivida e sentida revelam o efeito na diversidade de 

sensações e emoção ao experienciar um ensaio diferenciado: “Simplesmente indescritível... É 

preciso apenas sentir a fruição que este fenômeno pode provocar! Parabéns madrigal, banda e 

demais colaboradores responsáveis por transcenderem mais este desafio... Estou encantada e 

em êxtase” (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2010). Sobretudo com relação ao 

deslocamento involuntário para outro nível de possibilidades a partir do envolvimento 

musical, se desencadeia sentimento de arrebatamento e êxtase de ordem universal: “o que foi 

aquilo de ontem? Indescritível, perfeito, insuperável, viciante, contagiante!” (CANTOR-

EDUCADOR, CBM, 2010).  

 Este é outro exemplo notável que sintetizam estados de experiências de fluxo 

proporcionados pela excitação em viver situações capazes de trazer a lucidez de experiências 

simultaneamente estéticas auto-transcendentes. Naturalmente, esta surpreendente experiência 

valoriza o princípio da humanescencialidade e intensifica o significado de experiências 

estéticas de cantores-educadores. 

 Aprendemos com Bachelard sobre a poesia, o devaneio, as alegrias da palavra, a 

descobrir o mundo e a torná-lo encantado e admirável. E por isso, as possibilidades de 

mudança estrutural para o envolvimento e para humanescer não dependem de nenhuma força 

externa ou ato arbitrário, mas de um conjunto funcional, de autonomia e de espírito lúdico nas 

relações existenciais e sócio-culturais fruto de uma construção saudável de convivência. 

Desse modo, na perspectiva de impulsionar a realidade esteticamente vivida, percebemos um 

mundo fecundo e possível de transformação, para além do campo de nossa experiência no 
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processo de formação humanescente, a vida do sentimento e da emoção canta em palcos de 

luz como ambiência para um contínuo humanescer. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO VI
TRANSITUDE EM CANTOS
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Que a arte nos aponte uma resposta 
 Mesmo que ela não saiba  

E que ninguém a tente complicar 
 Porque é preciso simplicidade pra fazê-la florescer 

 Porque metade de mim é plateia  
E a outra metade é canção.  

E que a minha loucura seja perdoada  
                                                               Porque metade de mim é amor 

 E a outra metade também 
 (Metade, Oswaldo Montenegro).  

 
 
 

 Traçaremos, neste capítulo, as impressões a partir da concepção do estudo dedicado 

ao processo de formação humanescente de cantores-educadores que recita a beleza musical de 

um tempo que tão completamente nos absorveu. Nesse percurso compreendemos a 

abundância de momentos vivenciais de intenso comprometimento, convivência, desafios, 

reencontros e conexões que despontam em aspectos fundamentais para a liberdade, 

autonomia, criatividade e novas descontinuidades.  

Em busca de completude, somos seduzidos pela melodia das experiências estéticas 

de cantores-educadores, uma música que comove a nossa corporeidade com a sensação de 

sublime emoção estética sendo, portanto, motivo de fascínio, interesse e transformação. 

Embora surpreendente, é particularmente desafiante expressar com palavras essa experiência 

no espaço de transitude em canto.   

 Circunda entre a forma musical e a intencionalidade um canto suave no empenho 

coletivo e individual de compreender a formação humana para além da educação formal. 

Nessa perspectiva o estudo envolveu o acesso ao grupo de cantores-educadores componentes 

de um sistema social de organização poiética, cultural, educativo que articulam as 

experiências de vida e a música de forma indissociável viabilizando a relação 

potencializadora entre a comunidade acadêmica e a sociedade.  
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 Quantas inquietudes transitam e ressoa em polifonia a força propulsora desse 

percurso de abordagens estéticas para o processo de formação humanescente? Que 

significados emergem e se dinamizam dessas experiências estéticas? Não tentaremos 

responder, por que é preciso se submeter às experiências para reconhecer o que se sente, 

somente assim, será compreendido o sentimento de beleza com a mais pura e simples alegria 

de viver.  

Compreendemos a exuberância da beleza como uma forma de sentir a intensificação 

da vida vibrante vivida. Esse reconhecimento nos aproxima da plenitude luminosa para 

humanescer. Consideramos as vias de acesso para a essa necessidade ontológica pelo gosto, 

intuição, imaginação, percepção que se relacionam diretamente ao maravilhamento sublime 

diante da vida. Essas indicações provocam uma catarse no sistema educacional para uma 

educação estética corporalizada na arte de sorrir cada vez que o mundo diz: não.  

As variações são desafiadoras, mas a importância relativa das diferentes notas dentro 

dessa melodia determina a apreciação dessa estrutura. O que queremos dizer é que todos 

somos notas de nomenclatura diferentes, singulares, e de efeito indispensável para a estrutura 

melódica de um compasso, à educação. Acreditamos na única maneira de fazer com que a 

educação penetre em sua significação estética: mudança no processamento do significado 

mental.  

Isso requer investimento estético em criar condições para fluir a beleza da vida e que 

resulte necessariamente em mudanças estruturais. Nossa missão consiste em preparar o campo 

para que as condições desse processo, conectadas ao espaço de criação ao jogo e ao belo, 

enraízem experiências singulares na intercorporeidade. 

 Certamente, esse processo requer tempo para amadurecer e revelar-se corporalizado 

em sua alteridade. Até mesmo a inspiração na música, a criação no canto, a expressividade 
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artística para esses cantores-educadores podem transformar o mundo, como também podem 

transportá-los a territórios desconhecidos de experiências estéticas. Em nossas experiências 

estéticas com a música, aprendemos que um Motteto tem mesma estrutura técnica que um 

Madrigal, mas não o mesmo espírito. Esse espírito jorra da partitura e traz a confirmação e a 

lucidez para se assumir o sentimento e a emoção estética musical. A formação humanescente 

expressa esse mesmo espírito de plenitude onde se deflagra a vida do sentimento estético.  

Nesse sentido, é pertinente a contribuição desse estudo com ênfase à corporeidade e 

ao pensamento ecossistêmico, transdisciplinar e quântico no aspecto subjetivo polifônico de 

sutileza e delicada harmonia para uma educação humanescente. Para se conseguir esse 

contraste de movimento, o processo é definido pela circularidade contínua que ganha forte 

expressividade nas relações efetivas entre os componentes e valoriza atraentes experiências 

estéticas evidenciadas durante o processo de formação humanescente. 

No processo de formação humanescente, encontramos o campo fecundo para 

usufruir possibilidades artísticas espontâneas, experimentar emoções e sentimentos 

partilhados na vida em grupo, provocar impulsos para criação inusitada e lúdica, estabelecer 

uma ambiência estética potencializadora que evidencie o simbólico e o imaginário, e 

aprofundar as propriedades da ludopoiese ricas em significados diversos. Sobretudo, 

descobrimos um sistema social de organização autopoiética de atração irresistível para se 

avançar no estudo das experiências estéticas com cantores-educadores.  

A partir de princípios norteadores da etnofenomenologia encontramos perspectivas 

estruturantes e indispensáveis que contemplam valores, desejos, imagens arquetípicas e ideias 

que torna nobre a originalidade do estudo. O princípio da experiencialidade redimensionou a 

descrição da experiência vivida e a maneira de como foi vivenciado os percursos de 

abordagens estéticas; o princípio da indicialidade possibilitou evidenciar os registros 
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discursivos para orientar a análise das narrativas dos cantores-educadores; o princípio da 

reflexividade apresenta destaque aos processos conscientes de fruição sobre o que viveu; o 

princípio da auto-organizalidade apontou para os processos autopoiéticos e estruturas 

etnopoiéticas, e de como os cantores-educadores se auto-organizam; o princípio da 

filiabilidade ressaltou os elementos e conexões culturais de pertencimento fortalecendo o 

sentimento de inserção ao grupo; o princípio da arquetipalidade articulou imagens e 

representações arquetípicas na atividade vivenciada; e, o princípio da humanescencialidade 

fez emergir os raios luminosos humanescentes como expansão da singularidade dos cantores-

educadores.  

Diante desses desdobramentos, distanciamentos e ressignificações, a inspiração na 

criatividade, sensibilidade e profunda integração estética do vivido difundiram o gosto 

ilimitado pelo trabalho de intervenção vivencial com as experiências estéticas de cantores-

educadores. 

Vemos, portanto, aspectos que permitem compreender a necessidade em 

humanescer e assumir raízes de extraordinária força imersos e vibrantes em desafios para que 

a arte e a educação estética articuladas ao descontínuo, finalmente floresça. Transformando-

nos em notas atribuímos novos significados à corporeidade e a melodia da experiência 

estética na formação humanescente de cantores-educadores. Na busca infinita de cantar essa 

melodia para uma educação estética que provoque mudança no processamento do significado 

mental e que faça humanescer, sentimos vivificar transformações e novas articulações para 

descobrir um contexto possível que integre a imaginação criativa fundamental para o Salto 

quântico da corporeidade “Quando o infinito toca o meu instrumento finito, criação! Afino o 

meu instrumento e ouço o convite da criatividade” (GOSWAMI, p. 2008, p. 149).  
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ANEXO  
TERMO DE CONSENTIMENTO 

 
 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 
 
Este termo de consentimento segue a Resolução No 196/96-CNS para documentar a pesquisa. 
 
Esclarecimentos 
Este documento é um convite para você participar da pesquisa Corporeidade e a melodia da 
experiência estética no processo de formação humanescente de cantores-educadores que 
é orientado pelo Profº Dr. Edmilson Ferreira Pires, desenvolvida pela discente regular do 
Programa de Pós-Graduação, Artemisa de Andrade e Santos.  
Sua participação é voluntária, o que significa que você poderá desistir a qualquer momento, 
retirando seu consentimento, sem que isso lhe traga nenhum prejuízo ou penalidade.  
O objetivo central de nossa investigação definiu analisar e interpretar os significados das 
experiências estéticas vivenciadas por cantores-educadores no processo de formação 
humanescente.  
Caso decida aceitar o convite, você será submetido (a) ao(s) seguinte(s) procedimentos: Esse 
percurso para o processo de formação humanescente sugere abordagens estéticas que de 
algum modo aproxima o grupo de cantores-educadores à liberdade e à criação artística 
interligadas para obtenção de um significado. 
Um estudo de risco inexistente para a sua participação. Você terá os seguintes benefícios ao 
participar da pesquisa: As intervenções no percurso destas abordagens estéticas no processo 
de formação humanescente convergem para uma educação estética que contribui para o 
reconhecimento de sentido e de significado de sua experiência estética. Uma perspectiva de 
mediar realidades vividas, experiências partilhadas e aprofundar o lugar de pertencimento de 
si, mas que também se estabelece nas relações de formação e autoformação. 
Todas as informações obtidas serão sigilosas e seu nome não será identificado em nenhum 
momento. Os dados serão guardados em local seguro e a divulgação dos resultados será feita 
de forma a não identificar os voluntários. 
Se você tiver algum gasto que seja devido à sua participação na pesquisa, você será 
ressarcido, caso solicite. 
Em qualquer momento, se você sofrer algum dano comprovadamente decorrente desta 
pesquisa, você terá direito a indenização. 
Você ficará com uma cópia deste Termo e toda a dúvida que você tiver a respeito desta 
pesquisa, poderá perguntar diretamente ao Profº Dr. Edmilson Ferreira Pires, no endereço Av. 
Sen. Salgado Filho, S/N Lagoa Nova - Departamento de Educação Física ou pelo telefone 
3215-3455; E-mail: def@ccs.ufrn.br 
 
Dúvidas a respeito da ética dessa pesquisa poderão ser questionadas ao Comitê de Ética em 
Pesquisa da UFRN no endereço Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666, Natal, 
59.078-970, Brasil, e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; ou pelo telefone: +55–84-3215-3135, 
Página na Internet: www.etica.ufrn.br  
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Consentimento Livre e Esclarecido 
 
Declaro que compreendi os objetivos desta pesquisa, como ela será realizada, os riscos e 

benefícios envolvidos e concordo em participar voluntariamente da pesquisa Corporeidade e 

a melodia da experiência estética no processo de formação humanescente de cantores-

educadores. 

 

Participante da pesquisa: 

 

 

Pesquisador responsável: 

Artemisa de Andrade e Santos 

     Rua Getúlio Lopes de Araújo, 353. 

Comitê de ética e Pesquisa  Praça do Campus, Campus Universitário, CP 1666, Natal, 
59.078-970, Brasil, e-mail: cepufrn@reitoria.ufrn.br; telefone:+55–84-3215-3135, Página na 
Internet: www.etica.ufrn.br 
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APÊNDICE  
REGISTRO GERAL 

DEPOIMENTOS DOS CANTORES-EDUCADORES 
NO DECORRER DO PROCESSO  

 
 
 
Quais os sentimentos evocados a partir da música? 
 
Felicidade, paz, uma coisa bem gostosa... Remeteu-me a um jardim, a uma rede, plantas... 
Gosto de plantas, minha cachorrinha, um lugar para mim, extremamente aconchegante, 
extremamente harmonioso (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 
 
Lembrou-me da viajem que fazia desde pequeno para a casa de meus avôs no interior. No 
caminho, quando passava, às vezes era seca, às vezes era chuva... Lembro sempre que ia 
observando as coisas que não são comuns ao nosso cotidiano. Fiquei imaginando esse som 
marcante da música que nem um trem, passando por vários lugares bem pitorescos. Pessoas 
lavando roupas no rio, outras cantando... (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009). 
 
Remeteu-me a uma festa de quermesse do interior também. A primeira coisa que me veio em 
mente foi à felicidade de crianças numa roda gigante. Esse som da música me lembrou muito 
crianças brincando, por isso desenhei a roda gigante. Depois me lembrei dos elementos que 
compõe essa festa: maça de amor, pipocas, doces... Festa do interior! (CANTOR-
EDUCADOR, CTM, 2009). 
 
Remeteu-me a muito movimento, circularidade, ondas, ciclos, aquela coisa que vai e que 
retorna com suavidade (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 
 
A ideia foi de ondas que vão e vem como as ondas do mar: num barco deitada, as ondas 
acalentando, o sol bem amarelo, pássaros voando, paisagem, conchas na praia que comecei a 
desenhar e criar... (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 
 
Imaginei logo uma nuvem que me remeteu ao sentimento de alegria, mas muita liberdade! A 
nuvem vai passando e levando alegria, como algo se transformando, assim: passando pela 
montanha, montanha sumindo, as flores, os barquinhos, a menina... viu?... Fui mais além! A 
nuvem vai levando muita coisa boa. Passando com alegria, calma, mas com movimento... 
Todos tinham vida! (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
Remeteu-me a um pingo inicial que vai se propagando dentro de um lago e isso vai vibrando 
no colorido. E dentro de cada onda vai caindo outro pingo que forma outras ondas e que vai 
caindo outro pingo, que vai se multiplicando psicadelicomente assim pelo espaço (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2009). 
 
Remeteu-me a coisas que têm muitas volúpias, muitas curvas, talvez alguém com os cabelos 
grandes mergulhados numa piscina. Até mesmo uma fumaça, a volúpia da fumaça ou mesmo 
as formas da natureza: pássaros, folhas... mais às formas naturais do que o que se vê 
atualmente (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009). 
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Meu pensamento trouxe também as brincadeiras de crianças. Muita alegria, mas de repente 
ficou tenso em meio ao prazer da brincadeira... Um ambiente alegre (CANTOR-
EDUCADOR, CTM, 2009). 
 
A primeira imagem que veio foi a de crianças brincando. Desenhei um velocípede... 
(CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009). 
 
Para mim também a imagem de crianças brincando, só faltou ouvi-las... Ouvir seus gritos e 
alegrias, sorrisos... as brincadeiras delas! Criança subindo o morro e um gatinho (CANTORA-
EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
Pensei num rancho... A cavalo, cavalgando mundo afora... pelo clima calmo da música 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 

 
 
CAIXA DE AREIA 1º encontro 
Configuração dos cantores-educadores na composição de cinco grupos 
Direcionamento: Construir um cenário acerca de uma experiência comum ao grupo. 
Comentários: cenários jogo de areia 
 
O nosso cenário diz que fomos passar umas férias no interior, sentadas as cinco, falando sobre 
as tradições do local, começou a surgir uma história de botija no lugar... Só que enquanto a 
gente estava conversando apareceu uma caranguejeira aí todas subiram na cadeira. 
Resolvemos pegar os cavalos e fazer uma expedição para achar essa botija. Pedimos algumas 
referências: orientação ao sol... Chegando lá, no local, descobrimos que realmente existia um 
tesouro enterrado (risos)... a gente tinha contratado dois bofes para tocar, e essa personagem 
aqui vocês vão descobrir quem é, tem um cheque dentro da bolsa dela... (CANTOR-
EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Esse aqui também é o madrigal, montado no palco de um teatro com o cenário atrás. Aqui 
estão os baixos, os macacos, os tenores estão todos enfeitados, Y, K no piano, a regente, a 
Orquestra Sinfônica e a platéia (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Reunimos todas as situações em comum que podemos ter: a questão da religiosidade, 
apresentação do madrigal, como também show e outros espetáculos, dançar que algo que 
gostamos muito de fazer, dormir, exposição, bolsinhas com as compras no shopping, circo, 
parque de diversão que é uma coisa que a gente gosta isso aqui é um restaurante, aqui é a 
viajem, representado por um trenzinho e a mala. Os corações representam o namorar e a praia 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2008). 
 
Começamos imaginar situação de uma viajem que a maioria viajou para Belo Horizonte, a 
ansiedade no aeroporto, mas como nem todos foram para BH, criamos uma viajem à praia, em 
que todos, incluindo os novatos possam ir também, os macacos somos todos nós, o piloto do 
avião esperando a gente chegar, os aviões, a torre para não ter perigo e aquele chão ali já é a 
chegada depois na praia: salvador, Florianópolis, enfim, cada um escolheu um lugar aí. Na 
praia como músicos que somos, há violões, muita festa na praia, árvores, coqueiros, e 



 

149 

esperamos a próxima viajem, colocamos um pingüim para quando formos a Patagônia! 
(CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2008). 
 
Aqui a regente, a rainha da música, acorrentada (risos)... Aqui o pianista e o nosso cachê. A 
nossa regente fez um curso em Caicó de breguice (risos). Aqui estão os tenores... o madrigal e 
o dinheiro (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
 
Expressões da primeira experiência com o jogo de areia: 
Brincadeira 
Diversão 
Ludicidade 
Diversidade 
Descontração 
Alegria 
Exteriorização 
Amor 
Interação 
Afetividade 
Criatividade 

Infância 
Liberdade 
União 
Harmonia 
Relaxamento 
Interação 
Brincadeira 
Criação 
Alegria 
Liberdade 
Sonho 

 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
“Meu coração está contigo!” 
Experienciar e corporalizar 
 

 
 
JOGO DE AREIA 2º encontro 
 
Material - Areias disponíveis: coloridas e areia de praia (seca e molhada), miniaturas diversas 
e caixa de areia com fundo azul (cartolina cor azul celeste);   
 
Comentários cantores-educadores 
 
A pergunta me remeteu ao fazer musical em grupo, em coral, que é o que a gente faz. E me 
veio aquela ideia dos pássaros, que quando estão voando, um vai à frente e os outros... Na 
verdade estão em conjunto, em bando, um vai revezando com o outro a liderança, mas ao 
mesmo tempo todos estão naquele mesmo objetivo. Todos iguais, pra representar isso mesmo,  
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essa força, esse objetivo comum. E como eu me preparo, acho que assim, dessa forma... 
Procurando está em sintonia com os outros (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 
 
Não pensei muito em grupo. Pensei mais para mim e tal. Coloquei essa árvore aqui no alto 
para me representar. E essa floresta ao redor de mim está toda interligada a mim, como se 
fosse minhas influências musicais. Porque eu sou uma pessoa muito eclética, muito... Vocês 
nem imaginam. Isso aqui me representa... A minha preparação ela é um pouquinho larga pode 
notar que eu estou no alto, então, para eu me preparar eu tenho que seguir o caminho de pedra 
até a paz. Eu preciso de paz para isso, sabe? Eu preciso me afastar um pouco de família, de 
amigos, porque eu preciso realmente entrar em contato com o que é necessário: um repouso e 
uma preparação com mais disciplina. Essa concha aqui representa o local onde eu posso me 
recolher para poder me preparar melhor (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 
 
Eu representei, assim... Como eu vejo... Isso aqui está representando o coral mesmo. As cores 
diferentes são propositais para mostrar as diferenças que existem entre as pessoas de um 
grupo, mas que prevalece a harmonia. Precisamos chegar à harmonia para fazer o trabalho. As 
outras coisas representam tudo que está por trás e que nos acompanham que é a nossa 
bagagem, representadas pelas malas. Nossa bagagem que, de uma forma ou de outra, acaba 
interferindo nesse trabalho aqui. O que eu busco é a harmonia entre tudo: casa, a ‘comida’ que 
lembra meu curso de formação em nutrição, a música, a questão da arte em se fazer música, 
as pedras que representam os obstáculos... Assim, tentei mostrar que tudo tem que está em 
harmonia para chegar nesse momento e você ter a concentração e a disciplina necessária para 
fazer o trabalho” (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
Quem é você aí no cenário?  
Na verdade eu sou... Sou o conjunto... Aqui é o coral e eu sou isso aqui tudo, que tem que sair 
livre para poder estar aqui em harmonia! (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
Eu usei crianças no cenário, porque me sinto assim, como uma criança. Ao mesmo tempo, 
antes de você perguntar fico aqui na escada (aponta para a escada no cenário), é porque a cada 
ensaio é como se tivesse subindo um degrau, então, estou muito longe de chegar lá. Usei aqui 
um pouco de paz, no meio representado pelo branco, o amarelo, pedras coloridas... Sete 
bolinhas, porque para mim, que sou espírita representa sorte! Então, estou seguindo um 
caminho até chegar lá, perto da regente, que para mim também é uma criança. E quem sempre 
está ao meu lado são crianças, montadas no cavalo, que também é um animal que representa 
paz, um campo colorido, e acho que é só isso mesmo... Crianças, felicidades, paz, alegria, 
brincadeiras... Através dessa união com as brincadeiras recrio as condições para fluir meu 
canto, mas sempre para melhor, para alcançar um objetivo, assim: brincando, estudando, 
errando, aprendendo. Sinto-me um pouco criança, mas não criança fazendo 
irresponsabilidade, mas crianças responsáveis! Brincar para aprender com um objetivo, ou 
seja, alcançar um objetivo que é cantar (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2009). 
 
Tenho aqui tudo bem organizado tanto para um lado, como para o outro, porque não consigo 
jogar as coisas assim de qualquer forma. O meu cenário é bem interessante, porque o grupo é 
isso aqui! É a natureza toda: as árvores, os animais, isso é o grupo... Onde a gente sente a 
harmonia da natureza. Eu me reconheço muito aqui nessa onda que fiz... Isso já desde muito 
tempo... quando comecei desde o início ficava de frente para o mar, contemplava o ir e vir das 
ondas... por isso me reconheço aqui. Continua a mesma coisa, o ir e vir me refiro aos ensaios, 
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onde a gente aprende, mas tem um ponto em comum, onde todos têm que estar equilibrados. 
A parte principal que considero nesse cenário para o grupo é a leveza. Por isso que coloquei 
tudo bem em harmonia, principalmente, essas borboletas... Se pudesse teria colocado o grupo 
todo como borboletas... A gente às vezes precisa cantar forte, com volume, mas tem que ter 
leveza também. Como vocês sabem a minha voz não é essa voz toda, é pequena, mas acho 
importante essa leveza para o grupo. O interessante é que coloquei essa pessoa aqui, como se, 
‘ah, me reconheço aqui! ’, mas, não! É só para mostrar que podemos estar em harmonia, tanto 
com o animal como com toda natureza... Nós somos um! Somos criação de Deus. Temos a 
mesma capacidade de chegar lá, e estamos chegando lá, é uma conquista a cada dia! Tanto 
para o grupo como para mim, como pessoa (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009).  
 
Vou explicar um pouco sobre o ambiente em que consigo harmonizar, são duas coisas que eu 
gosto e que poucos entendem que é a música/canto coral e o meio ambiente. Onde as pessoas 
não se interagem muito bem por dois motivos, o primeiro é o meio ambiente onde as pessoas 
destroem e a música/canto coral onde queremos divulgar e as pessoas não entendem e tem 
preconceito ou divergências. Coloquei essas notas musicais perto dessas folhas, por que... As 
notas significam a música em si com o grupo e que todos estão cantando em harmonia, isso 
seria o grupo em que participo; e as folhas representam o meio ambiente, no qual é verde, 
vivo, presentes nas árvores, e quando elas caem morrem, ficam secos. Significa o que? Que as 
pessoas estão deixando passar que as coisas bonitas e interessantes deixam... e não 
absorverem as coisas bonitas e boas. Representei o grupo e, não que queira me destacar, mas 
quero significar que eu simbolizo essa bonequinha aqui. Coloquei coisas rosa, porque gosto 
da cor rosa. A bolsa representa que sempre venho de algum lugar para o ensaio. Mas significa 
que é só um crescimento no qual tenho essa bagagem para levar o positivo e que sempre vou e 
volto. Quero sempre poder ir e vir para ir sempre acrescentando na minha vida a música. E o 
coração significa o amor que tenho tanto pela música quanto pela ambiência. Porque o 
ambiente que nós vivemos é um ambiente harmônico. Então considero que isso deve ser 
construído e conservado. E lembro a harmonia do grupo com a harmonia do meio ambiente 
em que vivemos na natureza. As pedras significam obstáculos, mas que fazem parte, sempre 
está presente mesmo hoje, ontem ou amanhã, mas estarão. E o colorido. Gosto muito de 
coisas coloridas, porque para mim significa a alegria! Alegria e diversão... que para mim a 
música é alegria e diversão também (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
Na minha caixa, o mar, pensei logo em duas coisas: primeiro a parte sólida, consistente, nem 
tão sólida que é a areia do mar, mas é onde estão alicerçadas, firmes as coisas que para mim 
são imutáveis nesse momento da minha vida: a questão da família, meu filho e meu esposo, o 
sustento que precisa, a minha gatinha ‘pipa’, o carro que quero ter, a religiosidade, então isso 
tudo representa para mim tem haver com a música, mas ela está afixada. Da minha parte não 
vai se mover é a base. E a parte musical... coloquei representado como o mar, porque depende 
de mim, como se fosse à onda do mar que depende do vento para levar para onde quer ir. 
Então, o que quero dizer é que depende de mim criar essas condições, seja porque vai se 
desmanchar no mar, se acabar ou porque ela se vai se firmar cada vez mais para parte da areia 
onde está minha família ou aonde vai se tornar mais sólido o que no momento não está. E as 
minhas coisas nesse ano, a música e tal, e as pedrinhas que são as dificuldades que estão aqui 
no cantinho. Na parte sólida também tem essas dificuldades. As pedras maiores representam 
as dificuldades maiores que estou enfrentando no momento que é minha rouquidão. E acima 
de tudo a lamparina que para mim está representando o conhecimento, que é o que dá as 
minhas condições realmente para cantar, para ser uma boa musicista é ter o conhecimento e 



 

152 

aprender. E estou aqui como uma flor, tentando alcançar o belo na música (CANTORA-
EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨¨ 
CANTORA-EDUCADORA-PESQUISADORA transcrição 
É brincando que a gente se percebe e aflora muito de nosso inconsciente, do que encerra, do 
que faz ser quem somos hoje e o que move estarmos aqui. Quero agradecer demais essa 
disposição de vocês e espero que a gente tenha outras oportunidades. Sei que o momento que 
estamos vivendo no grupo é delicado e é mais um motivo para a gente se encontrar e relaxar. 
Porque vir só ensaiar, só ensaiar, é um desgaste, visto a transição que estamos vivendo, nessa 
fase delicada de mudanças. Sei por que faço parte também disso... Sei também que a vida da 
gente toma nosso tempo, a gente quer participar mais, mas infelizmente, algumas coisas 
interferem para que a gente não venha e não possa estar aqui, como alguns não vieram. Esse 
momento é uma oportunidade para que a gente não pare o trabalho... Mesmo que a dissertação 
se encerre, a gente pretende permanecer com esses encontros para justamente reavivar nossos 
valores como ser humano e não apenas como cantor.       

 
Sensibilização para o Jogo de Areia  
Música para relaxar - um clássico da mitologia grega e os anos 80 
Artista: Biafra 
Música: Sonho de Ícaro. 
 
Com a música emergiram outras canções relacionadas há um tempo e histórias saudosas. Foi 
um momento de recordações inspirados pela música... 
A intenção de iniciar a vivência com essa música teve como objetivo dispensar pensamentos 
externos àquele espaço, construir uma atmosfera imagética e de boas lembranças. Momento 
nostálgico... 
Momento de criação! 
Construir um cenário de modo simbólico que responda a duas perguntas: como me percebo na 
construção do fazer musical (percepção de si) e como você cria as condições para fluir do 
meu canto (em relação a sentimentos, comportamentos e pensamentos)? 
 
Observação: durante a atividade desenvolvida com o jogo de areia, músicas do repertório do 
madrigal, isto é, músicas já interpretadas por nós foram continuamente executadas por outros 
corais no Cd. Isso passou certa tranquilidade e imperou uma calma, um espaço sereno, 
favorável, magistral! Cerca de trinta minutos de silêncio profundo... Ainda que ao fundo 
soasse uma canção. 
 
Mais comentários cantores-educadores: 
 
Meu cenário, assim... A vida é tão fragmentada, de pedaços e tal que essas pedrinhas tentaram 
simbolizar justamente esses pedaços. Que para mim, só se juntam, só fazem algum sentido 
quando entro no meio musical. E é nesse meio musical em que eu me sinto mais livre, então, 
esses cavalos é essa simbologia toda da liberdade, do correr livre, esse aqui seria eu, 
guarnecido por esses animais. Esses bonecos seriam as amizades que tenho por causa do meio 
musical, que são o outro lado da ponte, sendo que a ponte é o meio musical que vão dá nessa 
árvore aqui que é um pouco do simbolismo da respiração, como se depois de muitos percalços 
do dia se pudesse respirar e cantar. Quando chego em casa, reclamo muito de tanta coisa e 
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fico imaginando que poderia ser pior: poderia não cantar ou senão poderia nem respirar! É 
isso que tentei traduzir nessa composição. Então, é nessa ‘árvore’ que encontro o resgate 
dessas coisas do dia e que vem todo fragmentado, fragmentado, mas quando chego ao meio 
musical é como se houvesse sentido, uma articulação com mais sentido (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2009).  
 
Iniciei representado um jardim de infância, com crianças onde sempre a música esteve 
presente na minha vida. As notas musicais representam isso aqui. Desde a minha infância que 
a música, a arte esteve presente na minha vida. E depois disso, a minha família que considero 
aqui como no palco. Na minha família sempre foi festa. Sempre todo mundo cantou, todo 
mundo tocou, então isso é à base da minha inspiração. Aqui nesse espaço me represento com 
muito estudo, não só os livros, mas a troca de experiência, tudo que me enriquece no sentido 
de conhecimento, para esse estudo me faça subir os degraus do conhecimento, da música, e 
subindo alguns degraus cheguei ao Madrigal e aqui não vai parar... (CANTOR-EDUCADOR, 
CTM, 2009). 
 
A música para mim é como se fosse uma obra de arte em que há diversas cores em volta e que 
cada um de nós representa uma nota musical para a música. E essa música em si é como se 
fosse uma caixinha de surpresas que aparentemente não tem nada e, de repente, aparece 
assim, do nada você consegue uma forma, transformar uma pérola de valor. Uma coisa 
preciosa. Só que para isso é preciso que a gente tenha um estudo, sempre estudando as partes 
da música, trabalhando em nós como uma pequena planta desde o início da nossa vida. Nós 
cantamos através do estudo, através do emocional nós possamos crescer e subir na escada 
música, na escada da vida para se transformar numa grande árvore que a parte em que a 
música transforma-se realmente naquela obra prima concluída. Sou a partir das notas musicais 
e nesse momento estou na escada, na parte de desenvolvimento para alcançar a árvore da obra 
prima (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
  
Considero e defendo que a música tem influência em tudo que existe ao nosso redor, desde 
coisas inanimadas, até animais, até objetos fabricados pelo homem, seja o que for. Realmente 
acredito que a música tem toda essa influência em tudo que existe ao nosso redor. Pelo menos 
comigo, como é que a música me faz sentir, como é que a música me faz viver? Comigo a 
música me traz conforto na minha vivência, a música me faz entender melhor o 
relacionamento intrapessoal, a educação, o respeito interpessoal. A música me faz, acreditem 
ou não, dirigir melhor... A música me faz... perder medo de coisas que de repente possam me 
fazer mal. A música me faz... me alimentar melhor. A música me faz... pensar nas coisas que 
existem ao nosso redor e ter o respeito porque um dia elas podem acabar. E realmente acredito 
o seguinte, a música pode ter toda essa influência em tudo isso aqui e pode nos elevar a um 
patamar, em que a gente chega lá no alto, lá em cima tem toda essa influência boa, então, é o 
meu dever como apreciador dessa arte espalhar isso para que todas essas coisas sejam 
influenciadas pela música; É na vida que crio essas condições, sendo mais e melhor, não mais 
que ninguém, mas qual é a minha posição em relação a isso tudo e como eu me sinto? Aqui! 
Mas com qual ponto de vista? sinto-me com a responsabilidade e o dever de levar o que eu 
sinto e que cubra tudo isso aqui (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2009). 
 

 
 
Processo de Formação Humanescente com a Argila 
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Perguntas Diretivas 
 

1. O que você sentiu quando tocou a argila pela primeira vez? 
 

2. Que mudanças você percebeu que estavam acontecendo na massa? E o que mais 
chamou sua atenção? 

 
3. O que você pensou ao olhar o objeto modelado? 

 
4. Sobre suas dificuldades: em algum momento você percebeu algo que impedia a 

evolução de seu processo? 
 

5. Você descobriu outras possibilidades em fazer ou modelar de maneira diferente? 
 

6. O que você registra como mais significativo em sua experiência com a argila? 
 
 
Respostas dos cantores-educadores que participaram da vivência 
 
No início a sensação é estranha, de nojo, pois não tenho o hábito de manipular a argila. A 
princípio fiquei sem saber o que fazer com a massa e passei a manipular sem qualquer 
objetivo. Em pouco tempo me senti a própria artista e comecei a dar o formato que me veio 
como inspiração: um busto! Tentei fazer como imaginei que faria um artista. Surpreendi-me 
com o resultado. Ao olhar o objeto, gostei do resultado, pois saiu melhor que o esperado. O 
que me impedia a evolução do processo foi o fato de não ter o costume de manipular argila, 
então não sabia ao certo se a massa estava molhada o suficiente, para que ficasse firme e não 
desmontasse. Tive que ir testando. Não tentei outras maneiras, insisti naquele propósito 
inicial, fazendo as adaptações necessárias. O mais significativo no processo é perceber que 
quando você se propõe a realizar algo, se você deseja realmente que aconteça e, que seja 
legal, é só perseguir seu objetivo e seguir em frente que se consegue! (CANTORA-
EDUCADORA, CSM, 2009). 
 
Senti-me empolgada! Entusiasmei-me com a possibilidade de modelar algo, assim como fazia 
na escola, no jardim de infância. Despertou-me atenção a necessidade de hidratação da massa. 
Havia massas mais molhadas, mas a que manuseei era um pouco mais consistente e 
necessitava de um cuidado constante para chegar aos moldes do que eu precisava. Por várias 
vezes achei o meu objeto belo e cheio de boas intenções. Na verdade até me orgulhei dele! 
Não senti dificuldades acredito que me guiei com convicção, a mesma convicção que sempre 
tive em relação aos meus métodos de criação e vazão à criatividade. Com essa experiência em 
si, ressalto a minha incrível auto-estima. Este autoretrato é praticamente como me vejo e, me 
observar assim, de forma quase metalingüística, é algo realmente não calculado por mim. Mas 
foi interessante, relevante e bom (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009). 
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Senti-me como uma criança brincando de macinha de modelar... Bom, acho que não vi 
mudança nenhuma acontecer, até porque não soube fazer muita coisa com a argila. ‘Nossa, 
como sou péssima com escultura em argila! ’ Percebi minhas dificuldades, primeiro, o fato de 
não ter em mente o que fazer com a argila, segundo, o fato de não conseguir trabalhar muito 
bem com ela. Mas, foi um momento em que liberei minhas tensões e me senti novamente 
como uma criança, sem preocupações, apenas tentando me divertir e ser criativa 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009). 
 
Senti relaxamento e liberdade! A massa seca rapidamente e tem uma textura muito porosa. 
Chamou-me a atenção o fato dela não permitir muitos detalhes na primeira vez. Fiz um 
passarinho que para mim representa a liberdade e o movimento. Mas lembro que gostei de 
mais de destruir tudo no final... Senti falta de ferramentas para modelar. Gostaria de ter mais 
oportunidades para trabalhar com argila, porque gosto da liberdade de expressar e a não 
obrigação de um objeto de medidas perfeitas ou simétricas (CANTORA-EDUCADORA, 
CCM, 2009).  
 
É como se estivesse voltando à infância já que estava mexendo numa massa de modelar. Ela 
foi se tornando mais consistente e acabei procurando me adaptar a essa situação. Ao olhar o 
objeto percebi que procurou em partes descrever aquilo que estava sentindo. Senti dificuldade 
por não ter técnica. O que ficou de mais significativo foi expressar os sentimentos de modo 
mais concreto e consistente. É tão bom brincar, se sujar! (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 
2009). 
 

 
 
Considerações sobre o Espetáculo “poemas cantados”: depoimentos cantores-
educadores 
 
 
Bem, gostei muito das duas apresentações, pois superaram as minhas expectativas. A 
princípio não acreditei, mas depois percebi o quanto ia ficar legal. Também me surpreendi 
com o público. Ótima presença! Esse tipo de trabalho quebra o caráter ‘sério’ do Madrigal, 
que não agrada a todos. Devemos nos aventurar mais nesse tipo de trabalho (CANTOR-
EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Senti uma sensação de satisfação e de dever cumprido pela dedicação aos ensaios. Acho que 
valeu a pena o esforço! Fiquei triste porque ao final da apresentação, enquanto todos 
agradeciam, não consegui partilhar com ninguém o quanto foi legal o concerto. No segundo 
dia de apresentação minha sensação era de ‘curtição’, isto é, de entrega ao momento, ao som 
do coral e as melodias (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Durante algum tempo me senti perdido no grupo. Senti como se tivesse perdido o rumo e de 
maneira involuntária me deixei levar por esse sentimento. Mas senti-me inquieto e decidi 
consertar o que estava errado nas minhas atitudes. Enfim, o concerto foi para mim a 
concretização do meu novo olhar, da minha nova percepção e, simplesmente, me senti muito 
bem novamente. Tudo estava em seu lugar, não no lugar de antes, de um grupo que já existiu,  
 



 

156 

mas no lugar de agora, do grupo que existe agora e que é belo por ser do jeito que é 
(CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Do meu ponto de vista, a unidade entre o canto coral e a expressão corporal é de extrema 
importância para o envolvimento do grupo. Os poemas escolhidos nos levam a uma grande 
viagem de volta ao nosso interior. Embora nem todos tenham se doado completamente, acho 
que esse espetáculo foi um grande impulso para tal doação. Músicas como ‘Weep o mine 
eyes’ por trazer em si todo sentimento de sofrimento, sem dúvida, foi à peça que mais me 
emocionou. Gostei bastante de tal experiência! Pude perceber o quanto posso me envolver 
mais na execução das músicas trabalhadas (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Para mim foi uma apresentação muito boa, pois o madrigal a meu ver, não é um grupo tão 
popular, nem tão pouco um grupo que faça cenas em palco, que se movimente. Eu, por 
exemplo, sinto dificuldades, mas por meio desta e outras apresentações, estou mais envolvida. 
Esse espetáculo foi uma obra de arte, isto é, apresentou um repertório emocionante que deu 
certo do início ao fim. Sempre fico emocionada ao fazer repertórios diversos, para adquirir 
experiências e satisfazer a alma trazendo alegrias. Sou grata por todas as experiências que 
passei no madrigal (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2008). 
 
Foi mágico! Pude sentir o Madrigal renascendo. Para mim foi muito gratificante e 
maravilhoso poder fazer parte como cantor, ensaiador e preparador vocal. Na música 
‘Quadrilha’ pude perceber uma energia muito prazerosa e diferente. Na música ‘o morcego’ 
tanto no texto como na melodia, senti uma emoção triplica! Foi um belo trabalho! (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2008). 
 
O que mais me surpreendeu no concerto foi a inesperada atenção e concentração do coro, no 
que diz respeito ao cumprimento de posturas e marcações que até então pareciam não 
resolvidas. A ‘afinação’ do grupo, me refiro para além da afinação musical, isto é, uma 
afinação que compreende a sincronia, a harmonia e a plasticidade. Isto trouxe um resultado 
que para mim foi arrebatador. A leveza das músicas, como também sua execução, o tempo e a 
fluência única aliada ao texto provocou a fusão de um espetáculo verdadeiramente 
emocionante e prazeroso (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2008).    
 
Minhas impressões... Sendo bem sincera... Esse último trabalho revelou uma mistura de 
receio, apreensão, surpresa e satisfação. Por ser uma coisa nova e inusitada para o grupo, tive 
medo e um pouco de resistência para me entregar a ideia, mas depois de um tempo, 
contemplei o novo com olhos brandos e resolvi intimamente compactuar. A partir da 
aceitação, veio a apreensão, medo das possíveis falhas conjuntas e, principalmente, as minhas 
prováveis falhas. Pois percebi que o trabalho envolvia uma conexão muito maior. Se alguém 
‘errasse’, tudo seria sensivelmente prejudicado em termos cênicos. Essa insegurança me 
deixou tensa quanto ao resultado final e à resposta do público. Os últimos ensaios gerais 
foram a minha redenção. Foi quando me senti confiante e acreditei no grupo. Isso faz feliz o 
meu papel. Agora, a grande satisfação veio depois, quando ouvi opinião de ex-coralista 
dizendo as melhores coisas possíveis. Foi realmente significativo e gratificante! Fomos muito 
felizes em como executamos. Estou me sentindo muito bem! (CANTORA-EDUCADORA, 
CSM, 2008). 
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Foi minha primeira experiência atuando no palco, digo como ator. Cantar, dançar, andar, 
sorrir ou demonstrar tristeza, não é fácil! Minha maior satisfação foi sentir o calor dos 
aplausos. Meu coração vibrava junto com a platéia ainda emocionada [...] (CANTOR-
EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Como participante e cantora do espetáculo realizado pelo Madrigal me fez sentir sensações 
antes nunca sentidas em alguma outra coisa que tenha realizado anteriormente. 
Primeiramente, senti orgulho em estar nesse grupo, que para mim é um prazer fazer parte 
deste espetáculo, e poder sentir através do público, uma sensação de êxtase e ao mesmo 
tempo de euforia. Em momentos específicos do concerto me emocionei. Dentre os momentos 
que mais me emocionou foi na música ‘Weep o mine eyes’, a qual me fez querer chorar de 
verdade e meu coração bateu mais forte acreditando que estávamos realmente emocionando a 
todos que assistiam ao espetáculo. Outro momento que me deixou eufórica foi na execução da 
peça ‘o morcego’. Ainda que a peça seja marcante e forte, a emoção vem exatamente desse 
impacto que a mesma causa. Surpreendi-me positivamente com os comentários do público. 
Consegui por meio da música expressar facialmente e corporalmente tudo que estava 
sentindo. Além do espetáculo ter sido muito lindo e bem elaborado, também achei que todos 
os coralistas estavam belos e cheios de emoção (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2008). 
 
O espetáculo foi como um divisor de águas na minha vida como coralista, pois me transmitiu 
uma experiência de interpretação aliada à própria música. Senti uma enorme integração com o 
grupo e com o momento tão especial, com alegria e compromisso da realização de algo 
gratificante e de qualidade. Também ficou a sensação de que a interpretação veio para ser 
uma ferramenta necessária e agora indispensável na prática do canto cora! (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2008). 
 
Minha sensação é de que o espetáculo nos aproxima mais do público, principalmente, o 
público considerado ‘leigo’ musicalmente, mas que apreciam a música e o canto coral para 
viver momentos de tranqüilidade e beleza. Acredito que isso só foi possível por 
transcendermos a preocupação limitada de afinação para então passar sentimento. A prova 
disso ficou marcada pela soltura dos coralistas durante todo o espetáculo e a emoção. Quanto 
ao público, houve sintonia, empatia com o que acontecia, com os movimentos, os poemas e o 
som, que ao final, revelou a emoção que sentiu com a sensibilidade dos ‘Poemas Cantados’ 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2008). 
 
Na coxia o sentimento era de apreensão. E quando começa a chamar os ‘Rauls’, um a um, é 
como entrar para competir, é a hora ‘H’ do dia ‘D’, não há como fugir. Temos que ser os 
melhores, não pode transparecer o nervosismo, a tensão ou a preocupação, nada além do que a 
música solicita. Na primeira peça fiquei introspectiva e nas outras peças mais diversas, tentei 
sentir o que cada uma pedia para poder aparecer através do meu rosto. A que mais me 
emocionou foi ‘Dindi’, por ter sido aplaudida pelo público logo no primeiro dia. Gostei de 
observar a platéia na música ‘a moda dos quatro rapazes’. É bom saber que o outro interage e 
se sente parte do espetáculo (CANTOR-EDUCADOR, CSM, 2008). 
 
Para mim foi especial, sei que não sou boa atriz, mas percebi que hoje me superei no palco. 
Muitas horas de exercício e quando cheguei ao palco, me senti leve, solta e completa. Amei o 
repertório e me emocionei muito na primeira música, cheguei a me arrepiar e me veio 
lágrimas aos olhos. Quanto ao público, percebi o quanto apreciaram e alguns amigos falaram 
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logo após o espetáculo que também se emocionaram. Dois amigos, um maestro e um flautista 
comentaram: vocês realmente é um grupo! Achei muito interessante esse depoimento, porque 
me lembrei de nossos ensaios, quanta dispersão e desconcentração, no entanto, ao subir ao 
palco fomos grupo! (CANTOR-EDUCADOR, CCM, 2008).  
 
Minha experiência para o concerto foi satisfatória, onde pude sentir o trabalho diversificado 
como a preparação vocal, expressão corporal, interpretação, entre outras. O desempenho 
aplicado e desenvolvido proporcionou ao grupo um ponto de partida para uma nova fase de 
trabalho. Foi gratificante ver o público apreciar e perceber cada mensagem cantada. Outros, 
pode ver sussurrando as músicas que cantávamos e, no final, os aplausos, foi emocionante! 
Perceber que os aplausos não eram por acaso, mas sim porque o espetáculo comoveu e 
encantou a platéia. Recordo [...] vivi cada estrofe das músicas, cada frase, cada acorde 
musical e senti vibrar dentro de mim. A essência da música é essa! É sentir vibrar dentro de si 
e fazer vibrar a quem ouve (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2008). 
 
Me emocionou a primeira música, ‘Weep o mine eyes’. Percebi o grupo mais concentrado, 
mais consistente. Em minha opinião é preciso que o grupo interaja mais e suspenda um pouco 
a questão técnica, não que isso seja dispensável, mas é importante sentir a emoção. E que essa 
emoção seja mais intensa, principalmente, entre os coralistas, responsável por emocionar o 
público (CANTOR-EDUCADOR, CTM, 2008). 
 
Cada apresentação teve uma energia e uma resposta diferente ao público. Essa energia reflete 
diretamente no desempenho do grupo no palco. Nesse espetáculo, especificamente, a sensação 
sentida foi muito boa, talvez porque o público tenha nos envolvido e refletido/contagiado 
intimamente nos olhares, na face. O prazer de encantar-se com as músicas, o texto e os atores. 
Tudo isso nos trouxe segurança e, acredito, possibilitou um melhor desempenho de cada 
integrante do grupo (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2008). 
 
Ao pensar no espetáculo, ‘Há Gosto Belo’, logo me vem à sensação de liberdade de 
expressão, de sentimentos. Algo que há muito tinha sentido [...] Me desinibi no palco, deixei 
minhas emoções tomarem conta de mim, agir corporalmente por impulso, ser cantor e ator ao 
mesmo tempo, ser ‘Raul’ em todas as suas conotações e em cada momento de seu dia 
(CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2008). 
 
Quero descrever o que senti antes do espetáculo nos ensaios, por exemplo. Fiquei empolgada 
e satisfeita porque percebi envolvimento do grupo com a proposta de trabalho. E isso me 
deixou confiante! Quanto ao espetáculo, fiquei tão envolvida com cada música, que ainda que 
o público não gostasse, a minha satisfação bastava. O que valeu positivamente foi perceber a 
disposição do grupo tanto na ousadia vocal, como também corporal. Isso concretiza a 
interpretação musical com fidelidade (CANTOR-EDUCADOR, CCM, 2008). 
 
Como participante de um evento tão significativo para o grupo, senti que para o cantor não 
basta ser um mero reprodutor de uma melodia musical e, sim, sentir a representatividade 
dessa melodia. A cada canção pude experimentar o que é levar a emoção para uma platéia, 
pois essa emoção é de inteira responsabilidade de quem canta. Procurei sentir as 
reverberações das notas em minha cabeça e revelar em forma de sentimento tudo aquilo que 
elas, as notas, me diziam. Portanto, foi uma experiência gratificante por saber que muitos se 
emocionaram como nós cantores (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2008). 
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Diferentemente dos ensaios onde aos poucos o espetáculo foi sendo construído; nas 
apresentações os coralistas se entregaram ao momento e, em um desses momentos, o que mais 
me marcou foi quando cantamos ‘Dindi’. Naquela instante, recordando o caminho percorrido 
e sentindo muita alegria, me emocionei [...] (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2008). 
 
A expressividade me impressiona como sendo um processo natural e espontâneo. Dessa 
forma, podemos ser libertos das pressões do cotidiano para interpretar canções como sugere o 
título do espetáculo, ‘Poemas cantados’. É uma grande alegria, uma novidade prazerosa 
perceber a capacidade humana de ir além ao interagir com o público, com os cantores e com a 
própria música que nasce com alma. A música é para mim uma arte que se utiliza da 
interpretação, da musicalidade e do movimento corpóreo, isto é, a música provoca um contato 
íntimo no receptor e no executante (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2008). 
 
Está naquele palco com meus colegas coralistas foi algo indescritível, mas tentarei ser 
verdadeiro com minhas palavras. Como ator, senti receio por viver algo novo e tão poético. 
Digo isto, porque é preciso maturar a poesia para poder senti-la. Mas percebi uma atmosfera 
criada pelo lugar e pelas pessoas, o que me fez sentir leve e inteiramente entregue ao trabalho. 
Foi algo BELO! Espero repetir essa emoção novamente e que sejamos como a ‘Lua, lua, lua 
[...]’ (CANTOR-EDUCADOR, CBAM, 2008). 
 

 
 
Considerações Trabalho Qualificado 
Depoimentos Cantores-educadores 
 
O Madrigal sempre teve um repertório variado, o que pode agradar a "gregos e troianos". Eu 
estou no grupo há 3 anos porque mesmo aos muitos problemas que enfrentamos durante os 
ensaios e apresentações, ainda sim considero um momento prazeroso, onde me sinto bem em 
cantar e, de certa forma, aprimorar meu desempenho musical não só no canto, mas na 
percepção de mundo. O que sempre esperei é o crescimento musical, em que possa melhorar 
minha voz e minha percepção, bem como o trabalho em grupo, uma vez que nesse grupo nos 
envolvemos com uma variedade muito grande de personalidades (fortes, inclusive). Tenho 
nível superior em Contabilidade. Eu sou uma pessoa ainda no primeiro estágio de 
aperfeiçoamento vocal. Entrei no coral já com alguns conhecimentos musicais por cantar na 
igreja desde os 4 anos de idade. Mas quando se compara a um coral profissional, vi que ainda 
era "amadora". Já aprendi muito desde que entrei no Madrigal, mas sei que ainda falta 
aprender muitas coisas e ainda falta melhorar muuuuuito minha voz. Tenho uma certa 
motivação para aprender qualquer tipo de música em português ou em inglês, mas quando são 
outros idiomas, por ter uma dificuldade maior de assimilar idioma e música, acabo tento uma 
certa "repulsa", o que acho que preciso mudar. Acredito que com a música eu já fui muito 
importante na vida de algumas pessoas e através da música já consegui transformar a vida de 
outras. Acredito que a música consiga tocar o coração das pessoas e mudar sua forma de ver a 
vida e acho que é por isso que toco muita gente quando canto. Como ser humano, eu sempre 
procuro ajudar aos outros a fim de ver as pessoas à minha volta sempre bem. Sempre me senti 
bem em ajudar ao próximo, o que faz da minha existência não ser o simples fato de "existir", 
mas o fato de fazer valer a pena minha existência (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009).  
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O que me atrai no madrigal é a música de qualidade e feita com qualidade. E o que me faz 
permanecer é o amor a essa arte; Eu espero e busco sempre o aprimoramento; Sou funcionária 
pública, tenho formação superior em ciências sociais. Estudei um pouco de línguas, música, 
canto e instrumento, quando tinha mais disponibilidade de tempo. Infelizmente atualmente 
não posso me dedicar como desejaria, pois a música é uma coisa que me dá prazer, e que me 
desperta o interesse desde criança, principalmente o canto lírico. Faço parte do naipe dos 
sopranos, e o que importa para minha existência como cantora e como ser humano é procurar 
dividir com outras pessoas as coisas belas e boas que podemos construir para as nossas vidas. 
Pois que a música é emoção, é vibração, encanto, magia, tem o poder de nos transportar e nos 
envolver (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2009).  
 
Em primeiro lugar a qualidade da música que fazemos em conjunto, o fato de ser uma ótima 
forma de relaxar minha mente e meu corpo como uma terapia, e ser a melhor coisa que gosto 
de fazer que é cantar. Em segundo lugar o convívio com as pessoas e a troca de experiências 
que sempre temos. Permaneço no grupo há tanto tempo só pelo prazer de cantar e cantar bem. 
Espero que as pessoas tenham o mesmo objetivo que eu! Pelo menos no quesito ‘desejar ter 
qualidade’ Sou contralto, uma mulher muito sensível e desejosa de aprender. Não gosto de 
perder tempo e não sou muito paciente mas ao mesmo tempo muito teimosa. Não sou muito 
perseverante e por isso não me desenvolvo vocalmente como eu gostaria.Sou motivada pelos 
grandes desafios e não por força ou pressão.Aliás na pressão eu explodo! Um trabalho de 
qualidade e extremamente objetivo me motivam muito. Se há uma coisa que me tira do prumo 
num trabalho em grupo é quando as coisas estão frouxas, sem direção. Forças e fraquezas 
intelectuais, não me considero uma pessoa de grandes conhecimentos, nem sou muito 
estudiosa. Gosto muito de ler e de grandes histórias. Tenho uma memória musical muito boa, 
dificilmente esqueço minha voz, mas atualmente tenho misturado todas na cabeça por conta 
do estudo da regência e isso tem atrapalhado um pouco meu desempenho no meu naipe. Sou 
muito dispersa quando a conversa ou aula se estende muito em um falatório sem fim. Meus 
gostos e desagrados pessoais: gosto de cantar, atuar, dançar... de uma boa roda de amigos. 
Gosto de estar com minha família. De cantar com meu filho. Desgostos: a fofoca e hipocrisia. 
Gosto de sinceridade, mas sem exageros. Não costumo falar tudo o que quero e a toda hora. 
Sou professora de iniciação musical atualmente estudando regência no curso técnico da 
EMUFRN e reiniciando o bacharelado em canto. Também sou formada no magistério. 
Autoformação: Sou artesã e atualmente aumento minha renda familiar com os ganhos neste 
ramo também. O artesanato e a música faço por prazer!!! Sou extremamente habilidosa com 
as artes em geral. Artemisa, muito obrigada pelos maravilhosos momentos que para mim 
foram poucos. Acho que essas vivências são essenciais ao nosso trabalho (CANTORA-
EDUCADORA, CCM, 2009).   
 
 
Minha entrada no Madrigal foi devido ao trabalho exigido para se alcançar sempre um nível 
mais elevado do canto coral e minha permanência por tanto tempo, creio que seja por fazer o 
que gosto, num grupo que busca crescimento musical. Quero trabalhar cada vez mais a 
tolerância, o espírito de coletividade e o crescimento do grupo a partir de um crescimento 
individual. Professora aposentada, nível superior, contralto, bastante paciente, companheira, 
um grande senso de justiça, muitas vezes fazendo coisas ou comparecendo a compromissos 
no limite do tempo, o que pode causar uma impontualidade. Gosto de filmes, livros. Gostaria 
de começar outra atividade profissional, já que estou aposentada, mas me falta motivação. 
Uma de minhas fraquezas: deveria ser mais enérgica em algumas de minhas atitudes, mas 
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para não me aborrecer, deixo passar. Habilidade com crianças, idosa e com trabalhos manuais. 
Para minha existência como cantora é imprescindível buscar sempre melhorar a técnica vocal 
e como ser humano buscar minha paz de espírito e procurar fazer pelo meu próximo, o que 
gostaria que fizessem por mim (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2009).   
 

 
Considerações sobre a construção do Espetáculo (ABBA/2010) 
Depoimentos cantores-educadores: 
 
  
Efeito ensaio do Madrigal com a Banda 
 
Ainda sob o efeito Abba e banda... Simplesmente indescritível... É preciso apenas sentir a 
fruição que este fenômeno pode provocar! Parabéns madrigal, banda e demais colaboradores 
responsáveis por transcenderem mais este desafio... Estou encantada e em êxtase (estado 
estético e estado poético)! (CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2010). 
 
  
Ave Mary... Pegando carona. Meu Deus... O que foi aquilo de ontem? Indescritível, perfeito, 
insuperável, viciante, contagiante! Acho que merecemos mesmo parabéns, mas não devemos 
deixar a peteca cair. O show só está começando... e tem de continuar! (CANTOR-
EDUCADOR, CBM, 2010). 
 
 
Como você se sente nesse processo de construção do espetáculo Abba? 
 
Eu me sinto como um descobridor, tanto de pessoas como de talentos; de pessoas porque não 
imaginava ver as pessoas do madrigal tão abertas, tão amigas que até então não as via dessa 
forma... E de talentos porque várias pessoas despertaram seus talentos e aptidões e mostraram. 
Realmente formamos um grupo que mesmo às dificuldades, com trancos e barrancos 
conseguiremos fazer o melhor. Enfim o processo está sendo muito descobridor (CANTOR-
EDUCADOR, CTM, 2010). 
 
Sinto-me realizado! Tive uma sensação inicial que não daria conta da empreitada. Senti que 
não iria conseguir acompanhar o desempenho do grupo na aprendizagem das coreografias, em 
algumas situações pensei em desistir, porém a perseverança e o trabalho em grupo me 
motivaram em continuar. Sinto-me revigorado e participante de um grupo que está 
construindo um projeto muito lindo! Emociono-me, me arrepio e estou me sentindo pleno 
(CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2010). 
 
Sinto-me empolgada e descobridora de novas sensações a cada momento. Entrei no grupo 
quando o processo já estava iniciado e fui muito bem recebida por todos, o que deu um gás 
maior ainda para me adaptar ao grupo e conseguir transpor as barreiras que aparecem ao 
longo do processo. A cada ensaio descubro que posso ir além e tento levar o descobrimento 
do meu potencial para a vida toda (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2010). 
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Sinto-me muito bem, pois participo de atividades das quais eu gosto. Penso que tudo isso 
serve para unir o grupo e para expormos todos os tipos de sentimentos, sejam eles bons ou 
ruins. Então, eu sinto que esse processo serve para deixar o grupo cada vez mais próximo e 
coeso (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 2010). 
 
O processo, além do tom nostálgico, que nos transporta para uma época totalmente diferente 
da nossa, tem sido responsável por momentos de descontração e auto-descoberta. É um 
momento onde não somente canto, mas que me distrai das problemáticas do dia a dia. Estar 
envolvida num processo totalmente diferente tem me trazido uma enorme satisfação pessoal, 
pois me sinto especial por poder contribuir com algo em que acredito, e principalmente, 
explorar meu potencial em outros “setores” da arte (CANTORA-EDUCADORA, CSM, 
2010). 
 

 
 
Encontros extras para a construção do Espetáculo ABBA 
Olá meus queridos, agradeço a todos que vieram e participaram das nossas atividades e 
principalmente da confraternização. Acho muito legal que possamos ampliar as atividades 
além dos ensaios. Fiquei emocionado com a alegria, disposição e vontade de construção do 
grupo... beijos a todos (CANTOR-EDUCADOR, CBM, 2010). 
 
 
 
Investimento Estético dos Cantores-educadores 
 
Como você se prepara para o espetáculo no que tange a seu tempo livre fora do palco, na sua 
rotina? Qual a repercussão desse comprometimento que você desempenha na música e dessa 
preparação para o espetáculo na sua vida? 
 
 
Gosto muito de cantar na frente do espelho... Agora, com o acréscimo da coreografia ao 
próximo concerto, também fico relembrando os passos e observando meu desempenho. 
Mesmo não levando muito jeito pra coisa, tento dar o melhor de mim mesmo tendo o espelho 
como único "espectador". Sempre tive muita timidez em me expressar. Acredito que esse 
trabalho tem me deixado mais ‘à vontade’ pra curtir o momento, brincar e ser eu mesma! 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2010). 
 
Gostaria de poder me dedicar mais a esse espetáculo. As músicas, suas letras, principalmente 
as mais dançantes juntamente com suas coreografias que em geral fazem-me sentir mais livre. 
Por mais que esteja cansada, todo o coro cantando e dançando por um mesmo ideal me deixa 
bastante empolgada. Quando ouço as musicas, deixo ser conduzida (CANTORA-
EDUCADORA, CCM, 2010). 
 
Me preparo tentando não pensar muito no espetáculo. Lógico que procuro ouvir as músicas 
com frequência, principalmente no que diz respeito a um espetáculo com uma proposta nova.  
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Entretanto, considero que se pensar em demasia na chegada do espetáculo, enlouqueço! Sofro 
de muita ansiedade com qualquer coisa, e isso me deixa muito nervoso. Tento reservar uma 
hora ou meia hora pra escutar as letras e pronúncias (duas vezes por semana por ai) 
principalmente, já que é uma língua diferente, pra não "oxidar" o ouvido. As coreografias, por 
exemplo, procuro lembrar mentalmente, já que não posso sair dançando enlouquecido por ai 
na rua, né?  No mais é tentar controlar a mente contra a ansiedade! (CANTOR-EDUCADOR, 
CBM, 2010). 
 
Preparo-me fisicamente. Na verdade minha preparação física, não acontece exclusivamente 
para o espetáculo, mas já vem acontecendo há algum tempo para uma melhora da minha 
capacidade cardiorrespiratória, bem como o fortalecimento muscular devido a minha 
patologia (hérnia de disco). Essa atividade física que começou como uma necessidade para 
uma excelência na saúde levou- me a um melhor desempenho em minha vida, o que ajudou 
na preparação corporal do espetáculo, o que também me fez ver a importância de como esse 
bem estar físico transforma cada segmento de minha vida, um espetáculo na devida proporção 
(CANTORA-EDUCADORA, CCM, 2010). 




