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É claro que o homem quer ser mais do que apenas ele mesmo. Quer ser 

um homem total. Não lhe basta ser um indivíduo separado; além da 

parcialidade da sua vida individual, anseia uma “plenitude” que sente e 

tenta alcançar, uma plenitude de vida que lhe é fraudada pela 

individualidade e todas as suas limitações; uma plenitude na direção da 

qual se orienta quando busca um mundo mais compreensível e mais justo, 

um mundo que tenha significação. Rebela-se contra o ter de se consumir 

no quadro da sua vida pessoal, dentro das possibilidades transitórias e 

limitadas da sua exclusiva personalidade. Quer relacionar-se a alguma 

coisa mais do que o “Eu”, alguma coisa que, sendo exterior a ele mesmo, 

não deixe de ser essencial. O homem anseia por absorver o mundo 

circundante, integrá-lo a si; anseia por estender pela ciência e pela 

tecnologia o seu “Eu” curioso e faminto de mundo até as mais remotas 

constelações e até os mais profundos segredos do átomo; anseio por unir 

na arte o seu “Eu” limitado com uma existência humana coletiva e por 

tornar social a sua individualidade. (FISCHER, 1977, p. 12 e 13) 

 

 



 
 

 

RESUMO 

 

Esta pesquisa tem como objetivo romper o silêncio imposto pelo currículo formal da Educação 

Básica, à Educação Musical e Educadores. O fundante deste trabalho buscou integrar a História 

de Vida desta pesquisadora com a descrição e análise crítica de práticas desenvolvidas em 

projetos musicais realizadas em três escolas privadas de Ensino Fundamental da cidade de São 

Paulo. A natureza do processo de análise permitiu a construção de uma densa narrativa, aportada 

na matriz da Interdisciplinaridade proposta por Ivani Fazenda, direcionando a coleta de dados da 

pesquisa para a observação de aspectos importantes das relações e correlações entre pesquisador, 

atuação docente, seu papel discente e significados da comunidade escolar. A Interdisciplinaridade 

propiciou ao processo metodológico narrativo-descritivo, um profundo revelar de aprendizagens 

significativas adquiridas no processo de construção pessoal e profissional, que transborda e 

transpõem as barreiras pessoais e inunda o universo escolar. O resultado obtido aponta para a 

Interdisciplinaridade da música como uma necessidade estética e sensível, a qual um Educador 

Musical carece de estar conectado quando do exercício pleno da docência, pois para atingi-la em 

essência, precisam estar libertos para propiciar liberdade, autônomos, para possibilitar autonomia 

e “Inteiros” para Sentir, Pensar e Fazer.  

 

PALAVRAS-CHAVE:  Interdisciplinaridade – Educação Musical – Música  

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

This research aims to break the silence imposed by the formal curriculum of Basic Education, 

Music Education and Educators. The founder of this work sought to integrate the Life History of 

this researcher with the description and critical analysis of practices developed in musical 

projects carried out in a private elementary school in the city of São Paulo. The nature of the 

analysis process allowed the construction of a dense narrative, contributed in the matrix of 

Interdisciplinarity proposed by Ivani Fazenda, directing the collection of data of the research for 

the observation of important aspects of the relations and correlations between researcher, 

teaching performance, its student role and meanings of the school community. Interdisciplinarity 

provided the narrative-descriptive methodological process, a deep reveal of significant learning 

acquired in the process of personal and professional construction, which overflows and 

transposes personal barriers and floods the school universe. The result obtained, points to 

Interdisciplinarity as an aesthetic and sensitive need, which a Musical Educator lacks to be 

connected when the full exercise of teaching, because in order to achieve it in essence, they must 

be freed to provide freedom, autonomous, to enable autonomy and "Whole" to feel, think and do. 
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1. PONTO DE PARTIDA 

 

Na beira do rio povoam sons que nos fazem navegar e transitar por tantas histórias. É 

o rio Paraguai, o rio que circunda minha cidade natal (Cáceres – MT), que faz emergir as 

lembranças da minha história de vida: o rio que trazia, todos os anos, o rei Momo nos carnavais 

da cidade. O povo alvoroçado esperava impaciente até sua chegada para enfim, liberar toda a 

alegria seguindo em desfile pela cidade, atrás do carro todo enfeitado. Lembro-me perfeitamente 

do retumbar dos tambores e do gingado das marchinhas de carnaval. E observar o empenho das 

minhas primas mais velhas em decorar as músicas e fazer bonito no salão. É ao rio que o povo 

leva, em procissão, o São João na água para se banhar. Depois da ladainha1, vem à festa animada 

com muito milho assado, curau, pamonha, fogueira, pau-de-sebo e sanfoneiro promovendo o 

maior arrasta-pé. Ter uma rotina de ver o sol se por na beira do rio é um privilégio. Ficar ali 

sentada na beira do cais e de repente ouvir o sino da catedral cria uma atmosfera inenarrável de 

plenitude, de estar viva e inteiramente inserida na natureza e a natureza em mim. Viver meus 

primeiros anos de vida numa cidade pequena, do interior de Mato Grosso enriqueceu meu 

conteúdo sonoro interno, minha vivência com a cultura da infância e meu contato com a cultura 

popular local. Tudo isso compõem a base do meu repertório de vida, de experiências e saberes. 

Deixei a família em Mato Grosso e, aos 14 anos de idade, vim estudar em São Paulo. 

Fiquei no internato de uma escola de freiras no bairro de Perdizes, São Paulo. Foram 3 anos de 

muitas descobertas para uma menina rural recém-chegada numa grande metrópole como São 

Paulo. Outras paisagens, outras sonoridades (totalmente opostas das minhas referências), outros 

tipos de pessoas, outros tempos. O tempo aqui em São Paulo parece andar numa velocidade 

supersônica enquanto lá na minha cidadezinha, o tempo parece arrastar em câmera lenta: o dia 

rende e dá tempo de fazer tudo e ainda sobra tempo para o ócio. Percebo então, a relatividade do 

tempo. O desespero e o medo não foram pequenos, mas acabei resistindo e enfrentando os 

desafios que surgiram. Estou em São Paulo há 42 anos e nesse tempo, descubro entre este imenso 

mar de concreto e aço, que aqui também tem vida, têm árvores, bichos, flores e tem um rio... 

lamentavelmente poluído. Aqui encontrei o amor e a amizade, os adubos responsáveis pela minha 

permanência e pela paixão que desenvolvi por esta cidade que já considero minha. 

                                                        
1 Ladainha é uma oração interativa entre os fiéis. 
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A música sempre fez parte da minha vida. Minha casa era muito musical: desde bem 

cedinho a vitrola já começava a girar.  

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 01; 02; 03 – A autora e sua infância 

 

 

Meu pai, meu maior incentivador na música, era um multi-instrumentista, tocava 

qualquer instrumento que caísse em suas mãos. As noites acaloradas respiravam melodias 

japonesas das décadas de 30, 40, 50 e 60 dedilhadas no seu violão que alternavam com os long-

plays2 de Vicente Celestino, Carlos Gardel, The Beatles, Bossa Nova... Bach, Mozart, Beethoven, 

Chopin... Eu apreciava todo aquele universo musical que se apresentara desde que nasci. Fui 

descobrindo outras sonoridades e outros compositores. Minhas preferências ganharam outras 

inclinações: Debussy 3 ! Ou Erik Satie 4 ? Ou os dois? Sim, os dois! Talvez pela fluidez e 

                                                        
2 Long-play, disco fonográfico de longa duração. Sigla: LP.  
3 Debussy, músico e compositor francês (1862 – 1918). Espírito inovador e inconformado com os padrões limitantes 

das formas musicais tradicionais. Rompe com esses paradigmas e vai em busca de novos sons, novas harmonias e 

novas formas. 
4 Erik Satie, músico e compositor francês (1866 – 1925). Revelou em suas obras seu caráter polêmico, excêntrico e 

irreverente, o que manifestou, também, no seu modo de viver. 
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delicadeza, surpreendentes magias sonoras de suas composições modernas. Transgressoramente 

deliciosas. Convido para degustar Gymnopédie 5 nº 1 , 2 e 3, de Erick Satie. 

Revisitar minha história de vida, desde minha infância até os dias de hoje, levou-me a 

descobrir muitos significados em inúmeros pequenos detalhes. Muitas coisas começaram a fazer 

sentido. 

Cursei a Faculdade de Música Santa Marcelina, ingressando, primeiramente no curso 

de Bacharelado em Música. Paralelamente, fui voluntária num trabalho social com crianças de 6 

a 14 anos onde ministrava aulas de Educação Musical no contra turno das escolas das crianças. 

Esperava ansiosamente para chegar o dia de reencontrar aqueles meninos. No decorrer do curso 

de Bacharelado, descobri que não era isso que eu queria. Percebi que não era feliz estudando 3 a 

4 horas de piano por dia. Uma atividade solitária e nada criativa. Descobri que eu queria trabalhar 

com educação! Mudei meu curso para a Educação Artística habilitação em Música. Na época, 

não tive nenhum juízo de valor para avaliar aquela decisão. A única coisa que importava era o 

fato de que poderia trabalhar com Educação e com Música. 

Meu curso era resultado da implantação da Lei n.o 5.692/71 que promulgava a 

implantação da Educação Artística nas escolas de 1o e 2o graus: 

 

Art. 7º Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação Física, 

Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos 

estabelecimentos de lº e 2º graus, observado quanto à primeira o disposto no 

Decreto-Lei n. 369, de 12 de setembro de 1969. (Lei n.o 5.692/71) 

 

 

 Na grade curricular do meu curso de Educação Artística, embora tenha escolhido a 

habilitação em Música, continha outras linguagens artísticas como Teatro, Desenho, Cerâmica e 

Dança. Impossível dizer que ao sair de um curso de 3 a 4 anos, estaria 100% habilitada e 

competente para dar aula de música, teatro, desenho e/ou dança. Essa é a maior crítica contra essa 

Lei onde se impôs a polivalência na Arte e que tinha certa intenção tecnicista. Ter tido a 

                                                        
5 Gymnopédie (tradução literal: ginástica) é uma obra composta de 3 pequenas peças para piano que são executadas 

lentamente, dolorosamente, como indica o compositor. Essa obra foi inspirada no poema de Contamine de Latour. 

As dissonâncias criam uma atmosfera inebriante e de encantamento. Debussy orquestrou as Gymnopédie 1 e 3. 
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oportunidade de vivenciar práticas teatrais, vivências corporais e outros desafios da expressão 

artística, por menor que tenham sido, abriram canais de expressão que não teriam sido 

desobliterados de outra forma, senão pela Arte. O efeito positivo foi visível na minha vida 

pessoal e com certeza, reverteria para a minha vida profissional. 

Vale lembrar a importância da minha professora de Artes no meu tempo de 

“ginásio6”, a querida irmã Genoveva. Era uma freira fora do convencional. Ela era extraordinária: 

estava sempre inventando coisas, propondo trabalhos, montagens de teatro, dança e exposição de 

artes. Já chegava à sala de aula agitando e quando a chamávamos de Irmã Genoveva, ela dizia: 

- Genoveva, não! Genoviva! 

A troca de uma vogal apenas mudou todo o sentido e foi capaz de traduzir a essência 

cheia de vida que, verdadeiramente, a Irmã Genoviva nos despertava. 

Acredito que esse meu espírito inquieto e em constante ebulição deve ter sido 

contaminado por essa professora tão inovadora e estimulante. 

A grande verdade é que nenhum curso, verdadeiramente, nos capacita para 

exercermos nossa profissão. Saímos com muitas teorias e tudo que sabemos fica no plano virtual, 

na imaginação. A realidade, muitas vezes nos surpreende, deixa-nos angustiadas e aflitas. A 

imaturidade e a falta de experiência somada à falta de repertório nos colocam em desvantagens 

com a realidade nua e crua de uma sala de aula com mais de 30 pessoinhas. Alguns ávidos por 

aprender e outros, nem tanto... Uso a palavra “desvantagem” porque foi assim que me senti na 

minha primeira semana de trabalho pedagógico da minha vida. Desvantagem em número: era 1 

contra 30! Desvantagem no vínculo: 30 crianças desconhecidas para mim contra uma 

desconhecida para eles! Desvantagem na experiência: 30 experientes alunos contra uma 

principiante, aspirante à professora. 

Os eventos mais inusitados acontecem em sala de aula. E aí? Como mediar? Isso 

nunca foi ensinado. Não fez parte do meu currículo na faculdade! 

                                                        
6 O termo “ginásio” corresponde, atualmente, ao Ensino Fundamental II. 
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Muitas horas preparando a melhor aula, escolhendo a melhor música, criando jogos, 

atividades, histórias para contar... E, na hora “H” não acontece como você imaginou que 

transcorreria aquela “super” aula. Por quê? Onde errei? Como eu deveria ter conduzido?  

É no dia-a-dia, na prática, que vamos construindo, lapidando o nosso Ser Professor! 

A formação do professor é contínua, na sua ação diária, na busca de novos cursos, nas leituras e 

até mesmo no lazer. Assistir um bom filme, um concerto, uma peça de teatro, um espetáculo de 

dança também é formação. A experiência estética vislumbra e transforma o olhar. E é esse olhar 

transformado, mais claro, mais amplo e, consequentemente mais generoso, que irá oferecer uma 

compreensão maior de si mesmo, do outro e do mundo. E assim, “Presencia-se o que 

contemplamos com a estética do existir, a beleza do ser que pensa e reflete, esse ser que interfere 

e modifica” (FAZENDA, 2006, p. 7) 

O professor se forma a cada experiência. A cada experiência se transforma, mudando 

as perspectivas de seu olhar. Transformado, sente-se ávido por mudanças. São essas forças que 

impelem, nutrem e me conduzem para proporcionar, aos meus alunos, uma vivência afetiva com 

o mundo sonoro com as mais variadas formas: brincadeiras, jogos, danças, teatro, desenho, 

poesia. Sou ciente que não sou nenhuma expert em dança, teatro ou poesia. E muito menos sou 

uma polivalente na Arte, mas reconheço nas minhas atitudes e posturas a sensibilidade para 

vislumbrar e oportunizar experiências estéticas em variadas linguagens artísticas. O ser professor 

exige um comprometimento consigo mesmo, com sua especificidade, com o conhecimento mais 

amplo, com o aluno e com toda a comunidade escolar. 

É imprescindível que tenhamos consciência do porquê das nossas ações, das nossas 

propostas de atividades, do objetivo que queremos alcançar, dessa forma, nossas aulas serão 

planejadas de forma coerentes e não simplesmente propostas de atividades desarticuladas de 

sentido e desconectada de qualquer contexto. Muitas vezes, estava em uma sala de aula sem 

piano e sem instrumentos de percussão, sem materiais específicos de música, e daí então, a 

necessidade impele à busca de alternativas e caminhos criativos para uma aula musical que, além 

de abrir suas escutas também pudesse desobliterar seu canal de expressão através da música.  

Em todos esses anos de trabalho vivi e observei diversas situações, das mais variadas 

em relação ao currículo de música nas escolas de educação infantil e do Ensino Fundamental 1. 
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Desde aquelas mais elementares que consideram a música não como disciplina, mas como 

atividade até aquelas mais comprometidas e conscientes da importância da música no 

desenvolvimento e na transformação do ser humano.  

No primeiro caso, o professor de música era o responsável pelas festividades da 

escola e as aulas serviam como entretenimento de alunos e ensaios das apresentações. Nesse 

caso, o currículo era totalmente baseado nas datas comemorativas do ano ou empregadas na 

rotina do dia: hora do lanche, de escovar os dentes e do soninho. Não desmerecendo esse 

momento musical, mas só para lembrar que cantar a música do lanchinho não é Educação 

Musical. Conteúdo específico de música, quase nada. Afinal, 80 a 90% das aulas eram focadas 

nos intermináveis ensaios para apresentações do ano: Dia do Índio, Dia das Mães, Festa Junina, 

Dia dos Pais e Festa de Encerramento. Vale lembrar que os Hinos Pátrios também faziam parte 

do currículo, sem se importar na adequação técnica para voz infantil e/ou adequação de texto para 

aquela determinada faixa etária. Sem questionar, aplicava-se o ensino dos Hinos em obediência 

aos valores morais e cívicos tão apregoados durante a ditadura.  

No segundo caso, onde a instituição exerce uma gestão mais democrática e, por isso, 

concede maior autonomia para seus professores, os trabalhos fluem melhor e com maior 

qualidade. Percebo que a minha segurança em ousar e criar foram germinadas nessas instituições 

que permitiram que eu semeasse minhas sementes. Nesse ambiente qualquer pequena ideia torna-

se grande porque ganha força e vida. Confirmo aqui que a autonomia é fundamental para que a 

liberdade crie asas para ousar e voar. 

Muitos projetos foram gestados e deram luz ao longo da minha trajetória de 38 anos 

de experiência na Educação Musical. Encontrei no trabalho com projetos um meio de criar 

situações inusitadas, de instigar o aluno à curiosidade, à pesquisa, de abrir os horizontes do olhar, 

de aprofundar um conhecimento em rede, de proporcionar experiências estéticas, de inserir o 

educando em uma educação ativa e imersiva, de descobrir junto o prazer de conhecer, ser e fazer 

de forma autônoma e, de se sentir livre das amarras do currículo prescrito. Na verdade, foi um 

caminho alternativo para dar ao currículo de música uma nova roupagem, um novo colorido e 

novo movimento. O conteúdo específico de música pode ser compreendido como uma grande 

espinha dorsal formado por 7 pilares: Som – Ritmo – Notação Musical – Canto – Prática 

Instrumental – Apreciação Musical – Cultura e Tradição. Esses pilares sustentam a Educação 
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Musical e permite um planejamento vertical e horizontal onde contemple o aprofundamento e 

ampliação do conceito para cada série e/ou nível. Portanto, se tivermos claro os pilares que 

sustentam os conhecimentos específicos da área, seus conteúdos podem ser revestidos ou 

recheados como quisermos, com a criatividade à solta. É importante dizer que, antes de trabalhar 

qualquer conceito formal, devemos despertar e desenvolver a escuta, a sensibilidade e a 

expressividade. Acredito que a Educação Musical na escola pode e/ou deve ser encarada como 

uma interdisciplina dada a sua multidimensionalidade. Revisitando os idos anos passados, 

percebo o volume de trabalhos musicais realizados com cuidado e seriedade onde refletem sua 

multidimensão. As lembranças trouxeram um sentimento de orgulho e prazer ao reviver cada 

história. E a vontade de escrever se manifestou. Porém, para materializar em texto as minhas 

lembranças, foi preciso tempo para recorrer à memória e tempo para traduzir em palavras. Nesse 

movimento interno, volto a me reconhecer na minha Identidade Sonora7 musical que se formou e 

se forma, paulatinamente no decorrer da vida, da minha vida: os sons que me compõe, que 

compõe minha memória afetiva, minhas lembranças, minha música interna, minha biografia 

musical. Reconheço-me nos anseios, na busca, nas dúvidas, nos questionamentos, na vontade de 

chorar, sorrir, cantar, lutar, gritar, falar, celebrar. Resgatar a história de vida é autoconhecimento, 

é reencontrar comigo mesma, é recuperação da autoestima, outrora perdida ou diminuída.  

E eis que, em 2015, no I Seminário de Música e Interdisciplinaridade promovido pela 

UNESP (Universidade do Estado de São Paulo) ouço e vejo, pela primeira vez, a Professora 

Doutora Ivani Fazenda8 falar de Interdisciplinaridade e Música: 

 

“- Precisamos romper o pacto do silêncio através das artes”9 
“- Precisamos romper o pacto do silêncio através das artes” 

“-  Precisamos romper o pacto do silêncio através das artes” 
“-    Precisamos romper o pacto do silêncio através das artes” 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
7 Roland Benezon, musicoterapeuta argentino criou o termo ISO (Identidade Sonora) para o conjunto de “vivências 

sonoro-vibratórias” desde a fase intrauterina e que vai enriquecendo com o passar do tempo, ao longo da vida. 
8 Ivani Fazenda, Doutora em Antropologia Cultural pela USP, livre-docente em Didática pela UNESP/Botucatu. 

Professora do Programa de estudos Pós-Graduados em Educação: Supervisão e Currículo da PUC-SP e coordena o 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Interdisciplinaridade (GEPI). 
9  Anotações pessoais da palestra proferida pela prof.a Dra. Ivani Fazenda na no I Seminário de Música e 

Interdisciplinaridade – UNESP - 2015 
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“- Cada um de nós temos uma música. Precisamos deixar nossa música se expandir”10. 
“- Cada um de nós temos uma música. Precisamos deixar nossa música se expandir”. 

“- Cada um de nós temos uma música. Precisamos deixar nossa música se expandir”. 
“- Cada um de nós temos uma música. Precisamos deixar nossa música se expandir”. 

 

 

Essas frases ressoavam dentro de mim... em ecos. 

Ouvir a própria música seria buscar o autoconhecimento, descobrir a essência, o 

artista que temos dentro de nós? Conhecer qual a minha missão nesta vida? Qual a minha missão 

como educadora? Qual a minha missão como ser humano? 

Fiquei alguns dias em silêncio. Aquela palestra de abertura mais parecia uma 

mensagem dirigida especialmente para mim: precisava resgatar a minha música, a minha arte e 

deixá-la expandir... expandir... até me sentir livre e trazer de volta o brilho nos meus olhos... 

Onde foi que eu me perdi? 

Essas frases ficaram cada vez mais vivas dentro de mim, o que me impulsionou a 

dirigir-me até à Puc - SP (Universidade Pontifícia Católica de São Paulo) e me inscrever como 

aluna especial. Precisava ouvir a professora Ivani Fazenda mais e mais, até que pudesse destravar 

minha a voz. Queria ser apenas sua aluna ouvinte para me embebedar de seus saberes. Enveredei-

me no resgate da minha história de vida, no meu percurso como professora, como coordenadora 

(agora como ex-coordenadora), como mulher, como mãe e como parceira. Fui compondo o 

mosaico de mim, fui redescobrindo minha música interior, despertando a voz engasgada, 

reconhecendo a beleza em tantos trabalhos produzidos, emocionando com as lembranças de 

alunos e professores parceiros que marcaram minha vida.  

Esta pesquisa busca validar a Educação Musical como uma disciplina integradora do 

Currículo da Educação Fundamental propondo descrever e analisar as práticas desenvolvidas na 

realização de projetos musicais em 3 escolas de ensino fundamental I da cidade de São Paulo da 

rede particular de ensino. Resolvi não adotar o nome real dos colégios, pois dessa forma, ficaria 

isenta de formalizar as autorizações nas 3 escolas para usar seus nomes nesta pesquisa. Sendo 

assim, opto por adotar um nome fantasia para cada uma das 3 instituições que são citadas como 

local/espaço onde ocorreram os projetos que serão descritos e analisados como objeto de estudo 

deste trabalho. Escolho o nome de pedras preciosas para designar cada escola. Pedras porque é 

                                                        
10  Anotações pessoais da palestra proferida pela prof.a Dra. Ivani Fazenda no I Seminário de Música e 

Interdisciplinaridade – UNESP - 2015 
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um elemento fundamental de base, de alicerce. Preciosa porque a educação é o bem mais 

precioso do ser humano. As pedras escolhidas foram: Jade, Ametista e Ágata. Então, as escolas 

foram denominadas como: 

 

 Escola Jade – Jade é a pedra da boa sorte, prosperidade, amor, cura, sabedoria, alegria e 

equilíbrio emocional. Atributos para uma escola próspera. 

 Escola Ametista – Ametista é a pedra da superação e da renovação. Significa paz, 

espiritualidade, sonhos, cura, sensitividade, amor, coragem e felicidade. Atributos de uma 

escola feliz. 

 Escola Ágata – Ágata é a pedra da força, coragem, longevidade, cura, amizade, justiça, 

vitalidade e proteção. Atributos de fortaleza para uma escola longeva. 

 

 Sou imensamente grata a todas as instituições onde trabalhei e especialmente, onde 

atualmente trabalho, pois foram nesses lugares que co-habitei (e co-habito) por longos períodos, 

onde conheci pessoas incríveis que fomentaram meu desenvolvimento como pessoa e como 

profissional. Lugares onde tive a oportunidade de desenvolver grande número de trabalhos 

musicais com muitas crianças. Crianças que terão, para sempre, um lugarzinho especial dentro de 

mim. 

Os nomes das pessoas citadas foram trocados por nomes e/ou apelidos fictícios ou 

foram utilizadas somente as iniciais para preservar sua identidade, sua privacidade. 

A força motriz que impulsiona esta pesquisa é a busca de respostas para saber quais 

seriam as alternativas viáveis para uma educação musical interdisciplinar que ultrapassem as 

barreiras das demandas institucionais e penetrem na sala de aula inserida num currículo 

integrador trabalhando tanto as habilidades cognitivas quanto as atitudes e valores significativos 

na formação integral do educando? 

Levanto então, a hipótese de que o trabalho com projetos proporciona uma maior 

liberdade para desenvolver trabalhos criativos, livres das amarras do currículo prescrito 



24 
 

 

favorecendo experiências estéticas e provocando alegria em descobrir juntos o prazer de ser, 

sentir, pensar e fazer de forma autônoma, integrada e interdisciplinar. 

O processo de resgate da minha história de vida, a análise e reflexão durante meu 

processo narrativo-descritivo levou-me a endossar a importância dos princípios e subsídios da 

Interdisciplinaridade, de Fazenda e as concepções da Pedagogia Musical de Schafer11, presentes 

no meu desenvolvimento, pessoal e docente, e sua interferência no desenvolvimento do discente e 

de toda a comunidade escolar para um saber com sentido, para o autoconhecimento e para a 

busca permanente de conhecimento. 

Com sentimento de gratidão, dou início à minha pesquisa interdisciplinar no trabalho 

de musicalização que realizo. 

                                                        
11 Compositor, escritor e pedagogo musical canadense. 
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2. A ARTE DO ENCONTRO 

 

 

A vida é arte do encontro 

Embora haja tanto desencontro pela vida 

(Vinícius de Moraes – Samba da Bênção) 

 

 

 

 É no encontro com o outro que o homem se realiza como um ser social. A vida é 

recheada de encontros desde que nascemos. Chegamos ao mundo e já, no primeiro instante, dá-se 

o grande encontro com nossos pais, irmãos, parentes e amigos. E os encontros e desencontros se 

sucedem ao passar do tempo e vão acontecendo em outros espaços e situações: escola, igreja, 

clube, partido político, trabalho, grupo esportivo, de lazer e outros. As dimensões do encontro 

crescem, ampliam, intensificam e vão exigindo cada vez mais uma atitude emocionalmente 

madura e equilibrada, pois a relação social reivindica uma abertura para o outro e para o novo. 

Mas primeiramente, é importante que aconteça o encontro consigo mesmo para que, daí então, 

possam estar abertos para que outros encontros aconteçam: com outras pessoas, com a palavra, 

com a teoria, com a prática, com novos sentimentos, com a frustração, com a objetividade, com a 

subjetividade, com o silêncio, com o desejo. Para manejar e remanejar tudo isso é preciso sim, 

muita arte. Para que o encontro se estabeleça e possa realmente criar relações efetivas faz-se 

necessário: 

 

...uma atitude de abertura, uma relação de reciprocidade, de amizade e de 

receptividade que basicamente só poderá ocorrer se houver antes uma intenção 

em conhecer o outro. (FAZENDA, 2013, p. 56) 
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2.1. O Encontro do Olhar 

Conhecer a si mesmo e o outro, nos leva a refletir sobre o olhar, uma vez que o 

diálogo acontece no encontro e o encontro acontece, primeiramente, no olhar. Vinícius de Moraes 

quando canta Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar..., capta 

essa fração mágica de segundos onde os olhares “se casam”, se conectam e (plimmmm...) se 

iluminam! 

Um olhar que, no encontro, solicita o cuidado consigo mesmo e com o outro. Um 

olhar que, com objetividade, investiga, observa, examina, percebe, vê, enxerga e procura a luz.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 04 – Olhares 

 

Um olhar que vê o que está fora de si e traz para o seu interior o que foi espelhado 

em seus olhos. Nessa percepção visual, e que também perpassa por todos os outros sentidos, da 

audição, do tato, do olfato e da gustação, acrescentam-se essas outras percepções que 

enriquecerão de subjetividades. Essas reflexões me fizeram lembrar a conhecida frase de 

Leonardo da Vinci: O olho é a janela da alma e o espelho do mundo e do Poema Visual de 

Edgard Braga O limite do olho. 
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Figura 05 – O Limite do Olho – Edgard Braga 
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O Poema visual “O Limite do Olho” de Edgard Braga 12 , instiga a enxergar a 

potencialidade musical presente na sua apresentação gráfica. Posso ler esse poema como se fosse 

uma partitura a uma só voz, traduzindo em sons o que Braga carimbou no papel: explorando a 

intensidade, o timbre, o andamento e o silêncio. Posso propor uma leitura em coro criando uma 

heterofonia, onde cada voz caminha para onde seu olhar o guiar. Assim, cada execução ganhará 

uma cor, um timbre, um clima diferente. Cada voz poderá ler na horizontal, na vertical, na 

diagonal, em círculos, em ostinatos13... e em silêncios! Um verdadeiro exercício de liberdade, 

autonomia e de humildade. Se há liberdade consequentemente há autonomia, mas o desafio maior 

é equacionar todas as liberdades e autonomias individuais integradas num fazer sonoro-musical 

coletivo onde o resultado é a somatória da ação consciente e responsável de cada voz. A voz 

como instrumento de ação e expressão, aquela que dará vida à palavra.   

Sabe-se que Braga utilizou de carimbos para compor esse poema. Carimbou as 

palavras: “limite”, “do”, “eu”, “olho” e “poema” de forma livre, na horizontal embora algumas 

palavras e letras sofreram pequenas inclinações. Observa-se também, algumas sobreposições de 

letras. Há uma variação de intensidade na cor: ora fortes, ora mais fracas e ora muito fracas, 

quase uma nuança de letra... algo que poderia ser, mas ainda não é...  há vazios: silêncio. 

Compondo assim “n” possibilidades de variações na sua leitura: 

 Limite do eu/limite do olho/limite do poema/limite do eu olho/limite do eu poema/limite, 

limite, limite.../ eu olho/eu poema/ e etc... 

 Cada voz poderá começar em qualquer lugar da partitura, digo, do poema, e poderá 

finalizar também em qualquer lugar. 

Segundo Amaral14 (2013), “a disposição das letras na página sugere movimento de 

flutuação por um espaço cósmico: abertura do signo em seu próprio des/limite” A ambiguidade 

entre a sintaxe da palavra limite com a sensação de des/limite provocada pelas combinações que 

                                                        
12 Edgard Braga (1897 – 1985) poeta brasileiro conhecido pela sua total liberdade na criação de poesias concretas, 

caligráficas, visual, verbal. Muito apreciado por Augusto e Haroldo de Campos. 
13  Ostinato vem do italiano com a ideia de obstinado. É um padrão rítmico ou melódico que se repete, 

insistentemente, ao longo da composição musical. 
14 Beatriz Ramos do Amaral é graduada em Direito, Música e Letras. Especializada em violão erudito e Mestre em 

Literatura e Crítica Literária pela PUC-SP. Beatriz é escritora, poetisa e musicista. Autora do livro A transmutação 

metalinguística na poética de Edgard Braga. 
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se formam e se desfazem, procurando deliberadamente o sentido. O sentido do olhar. O sentido 

do eu. O sentido do poema.  

O olho tem seu limite de alcance, mas o olhar não tem limite porque seu alcance está 

em outra dimensão.  

Quando li/vi esse poema associei com a metáfora do olhar da interdisciplinaridade. O 

olhar que vai para todas as direções: de dentro pra fora, de fora pra dentro, de cima pra baixo, de 

baixo pra cima, na diagonal direita, esquerda... enfim, um olhar ampliado, um olhar além das 

aparências... Um olhar que soma com o olhar do outro resultando em um olhar mais potente e 

abrangente.  

Ver restringe-se na ação visual de enxergar, sem muita exigência de assimilação e/ou 

compreensão do que está vendo. Já o olhar, o olhar mobiliza, instiga à ação porque exige a 

compreensão de si, do outro e do seu entorno. Exige a visão ampliada do horizonte e seus 

reflexos difusos. Precisamos abrir o ângulo de o nosso olhar para a realidade do mundo que nos 

cerca, pois é preciso aprender a viver e conviver com as diferenças, saber enfrentar e aceitar as 

diversidades e adversidades, estar aberto para novos paradigmas, respeitar as escolhas pessoais de 

cada um, só assim, estaremos construindo uma relação de compreensão e paz. 

A interdisciplinaridade oportuniza a desenvolver esse olhar 3600 e tridimensional, 

“permite-nos olhar o que não se mostra e intuir o que ainda não se consegue, mas esse olhar exige 

uma disciplina própria capaz de ler nas entrelinhas”. (FAZENDA, 2002, p. 15) 

Olhar para a prática docente nos leva para a reflexão e consequentemente para o 

autoconhecimento e a autocrítica. Ao longo desses anos de trabalho muitas situações inusitadas 

ocorreram, algumas muito prazerosas e outras nem tanto, recheiam minhas lembranças 

pedagógicas educacionais. Revisitando esses anos passados, vêm à tona algumas produções ou 

performances e então, meu olhar se abre numa necessidade imensa em dialogar e refletir sobre 

minhas ações e concepções. 
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2.2. Um olhar para a Educação Musical na Escola 

 
A música é a alma da escola. Toda e qualquer festividade, a música está presente 

dando vida aos eventos. Em qualquer tema de estudo, os professores de música são convidados 

para participar. Nesse sentido, sempre gostei muito, pois acho que esse movimento de agregar 

forças e conhecimento é o que me move. Sinto-me viva e com mil ideias. Em muitas noites passei 

acordada visualizando um movimento, uma cena, buscando caminhos, pesquisando sobre o 

assunto, repensando estratégias. A música está, intrinsecamente, ligada com vários aspectos da 

vida, e por isso, podemos conectá-la com qualquer disciplina ou temas transversais em estudo.  

Muitas vezes os professores de música se sentem diminuídos quando são chamados 

somente para ilustrar, sonoramente, um projeto. Nesse intuito, se for mera participação com 

“musiquinhas” ensaiadas para esse fim, concordo plenamente que, nesse caso, estão 

subestimando a educação musical e lhe ofertando o posto de disciplina utilitária e de 

“perfumaria”. Mas é contra essa visão equivocada que devemos defender a disciplina Educação 

Musical e mostrar que ela possui um corpo de conhecimento que deve ser respeitado como 

qualquer outra disciplina. Os educadores musicais devem ter muito bem definido, e claro, sua 

concepção de Música, de Educação e de Educação Musical. Assim sendo, não perderá sua 

especificidade e poderemos revelar um trabalho coerente e consistente. E estaremos mais 

preparados para realizar um trabalho que integre e interaja com outras linguagens artísticas e com 

outros saberes vislumbrando um trabalho interdisciplinar de fato e mais, estaremos fortalecendo o 

papel da educação musical no currículo escolar. Reimer 15, defende a ideia de que  

 

O indivíduo que tem uma clara noção dos objetivos e metas de sua profissão, e 

que esteja convencido de sua importância, é um forte elo na cadeia dos 

indivíduos que também a abraçam (...) A compreensão da natureza e do valor da 

profissão afeta inevitavelmente sua compreensão acerca da natureza e do valor 

de sua vida profissional. (REIMER, 1970, p.4 apud FONTERRADA, 2008, p. 

12) 
 

                                                        
15 Bennett Reimer (1932 – 2013) Educador musical norte americano, especialista em filosofia da educação musical.  
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Com isso em foco, devemos empreender para o fortalecimento da disciplina 

Educação Musical e do profissional dessa linguagem, é imprescindível que tenhamos uma prática 

reflexiva da Educação Musical que desenvolvemos, que tenhamos consciência dos valores da 

Música16 como conhecimento e não como atividade de entretenimento para o aprendiz e para a 

sua comunidade.  

Sinto a necessidade de fazer uma breve retrospectiva histórica do ensino da Música 

na educação brasileira para que tenhamos uma noção geral dessa trajetória. 

Podemos perceber ao longo da história da Educação Musical no Brasil, o papel da 

filosofia, da história, da política, da cultura de uma época e de um povo interferindo diretamente 

no aspecto valorativo da música e da Educação Musical. São notáveis essas mudanças através da 

história: no Brasil colonial, a música tinha um valor de cunho religioso, portanto o ensino de 

Música tinha a função de servir o culto da igreja e à evangelização. A Educação Musical era uma 

prática através do canto nas igrejas, nas escolas e nos conventos. Não podemos ignorar o fato de 

que, também ocorria a prática informal da música popular, de forma livre e espontânea, sem 

regras e sem submeter-se aos ensinamentos dos jesuítas. Em 1854, foi decretado o ensino oficial 

de Música nas escolas públicas brasileiras onde deveria ocorrer em 2 níveis: “noções de música” 

e “exercícios de canto”. Somente isso, simples assim. Um ano após a Proclamação da República, 

o Decreto n.0 981 de 28 de novembro de 1890 exigia a “formação especializada do professor de 

Música” segundo informações de JANIBELLI (1971, p. 441 apud FONTERRADA, 2008, p. 

210). No Século XX, as ideias de John Dewey influenciaram a educação brasileira. Dewey 

defendia a ideia de que a arte deveria ser acessível a todos, independente de suas condições 

sociais e que a educação deveria se pautar na experiência. O movimento Modernista de 1920 

defende a ideia da “função social da música, da importância e valor do folclore e da música 

popular”. Nesse contexto dos ideais do Movimento Modernista somados ao nacionalismo 

exacerbado de Getúlio Vargas, a Educação Musical brasileira delineia um perfil valorizando a 

identidade brasileira como ponto forte. A música serviu para fortalecer o sentimento patriótico do 

povo brasileiro. O que comprova no repertório proposto pelo Guia Prático17 de Villa-Lobos que 

ressaltava as músicas de cunho popular e folclórico. Na década de 60 o canto Orfeônico sai de 

                                                        
16 Coloco Música com “M” maiúscula para designar o componente curricular. 
17 Guia Prático é a coletânea de 137 arranjos criados por Heitor Villa-Lobos que serviu de apoio ao ensino da música 

implantado nas escolas do Brasil inteiro na vigência de Getúlio Vargas. 
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cena e entra a Educação Musical em 1961. Em 1971 é extinta a Educação Musical e é criada a 

disciplina Educação Artística de caráter polivalente. Os pedagogos musicais que influenciaram os 

educadores musicais dessa época (e quiçá os atuais também) foram Edgar Willems 18, Jacques 

Dalcroze 19, Carl Orff 20 e Zoltán Kodály 21 que respeitando as especificidades de cada método ou 

abordagem, desvinculavam a aula de música do ensino de um instrumento, incentivava a prática 

musical de conjunto, o uso do corpo e desenvolvimento da percepção auditiva. (FONTERRADA, 

2008, p. 2010 a 214). A LDB de 1996 reconhece a Arte como área de conhecimento e em 2008 é 

promulgada a obrigatoriedade da música (porém, não exclusivo) como conteúdo das Artes. Em 

2017 volta a discutir os caminhos da Arte no contexto escolar através da Base Nacional 

Curricular Comum 22. A BNCC tem um caráter genérico em relação ao componente curricular 

Arte, pois não apresenta uma proposta progressiva de aprendizagens para cada Linguagem 

Artística: Artes, Dança, Música e Teatro. Propõe o trabalho de Arte Integrada nas escolas 

interligando as 4 linguagens da Arte e alimentado pelas 6 dimensões do conhecimento artístico: 

Criação, Crítica, Estesia, Expressão, Fruição e Reflexão. A saber: 

 

                                                        
18 Edgard Willems (1890 – 1978). Pedagogo musical nascido em Bruxelas. Relacionou as dimensões do homem 

(fisiológico, afetivo e mental) com os elementos da música (ritmo, melodia e harmonia). A metodologia de Willems 

propõe uma educação musical ativa e criadora avançando de acordo com o desenvolvimento psicológico da criança. 
19 Emile Jacques Dalcroze (1865 – 1950) Pedagogo musical nascido em Viena, Áustria, mas viveu maior parte da sua 

vida em Genebra, Suiça. Dalcroze foi o precursor dos métodos ativos na educação musical e seu sistema de ensino, 

mundialmente conhecido, é baseado no movimento corporal expressivo.  
20 Carl Orff (1895 – 1982). Músico, compositor e pedagogo musical nascido em Munique, Alemanha. Entre suas 

obras mais conhecida está Carmina Burana, inspirada em um manuscrito medieval encontrado em um mosteiro da 

Baviera. Orff também se dedicou à educação musical e criou, juntamente com Gunild Keetman, o método que leva 

seu nome: Orff-Schulwerk, uma pedagogia musical inovadora para crianças e leigos baseado na valorização das 

frases melódicas e rítmicas, na dança, no movimento, no improviso e na utilização do instrumental Orff, isto é, todos 

os tipos de instrumentos de percussão, inclusive xilofones e metalofones. 
21 Zoltán Kodaly (1882 – 1967). Compositor, etnomusicólogo, educador pedagogo, linguista e filósofo húngaro. Fez 

uma ampla pesquisa sobre a música folclórica húngara como uma forma de fortalecer a identidade cultural de seu 

povo. É um dos mais consagrados músicos da Hungria. Dedicou-se também ao ensino da música e juntamente com 

outros musicistas, criou o método Kodaly, que tem como princípios que: aprender música é direito de todo o ser 

humano; a iniciação musical deve ser, primeiramente, através da voz; deve-se começar o mais cedo possível a 

educação do ouvir; a educação musical começa 9 meses antes do nascimento da criança; deve-se trabalhar a língua 

materna musical presente nas canções folclóricas; deve ser utilizada apenas música de “qualidade inquestionável” na 

educação das crianças. 
22 A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um documento que tem como objetivo normatizar a progressão das 

aprendizagens essenciais para todos os alunos ao longo de sua trajetória escolar da Educação Básica. A Base orienta 

os currículos, as propostas pedagógicas de todas as escolas públicas e privadas de Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio em todo o território brasileiro. A Base estabelece conhecimentos, competências e 

habilidades que deverão ser desenvolvidos e orientados pelos princípios éticos, políticos e estéticos visando uma 

formação humana integral para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. 

(http://basenacionalcomum.mec.gov.br/)  

http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
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Ainda que, na BNCC, as linguagens artísticas das Artes visuais, da Dança, da 

Música e do Teatro sejam consideradas em suas especificidades, as experiências 

e vivências dos sujeitos em sua relação com a Arte não acontecem de forma 

compartimentada ou estanque. Assim, é importante que o componente curricular 

Arte leve em conta o diálogo entre essas linguagens, o diálogo com a literatura, 

além de possibilitar o contato e a reflexão acerca das formas estéticas híbridas, 

tais como as artes circenses, o cinema e a performance. (BNCC, 2017, p. 194) 

 

 

 

2.3. Um olhar para a Arte Integrada 

 

Quando se fala em Artes Integradas, entende-se integração das 4 linguagens 

artísticas: Música, Teatro, Dança e Artes Visuais. Cada linguagem tem suas especificidades e um 

campo de conhecimento que lhes são próprias. Concordo que sim, as Artes devem estar sempre 

conectadas, integradas no sentido de planejar juntas, desenvolver juntas, entrelaçar 

conhecimentos, integrar as linguagens artísticas, descobrir pontos de conexão, abrir 

possibilidades de expressões múltiplas. As Artes separadas dentro do contexto escolar não têm 

sentido, talvez por isso seja preciso reforçar a ideia de integração através da expressão: Artes 

Integradas.  A arte educação abrange as 4 linguagens artísticas e integrar todas essas linguagens é 

uma ousadia que, com certeza, geraria enormes benefícios para o educando. Ousadia, sim, pois 

para isso, os profissionais devem estar profundamente envolvidos, capacitados para o diálogo e a 

troca, e principalmente, munidos da humildade. Assim sendo, a Artes Integradas daria um passo à 

frente da integração, alçando um pretencioso voo interdisciplinar. Entendo a Arte23, como sendo 

uma disciplina integradora de conhecimento e que poderá/deverá articular o encontro e o diálogo 

entre todas as disciplinas.  

Humildade é um dos princípios da Interdisciplinaridade defendida por Ivani Fazenda, 

onde demonstra sua preocupação com a “dimensão da totalidade do conhecimento tanto quanto 

do ser”. Quando somos humildes, reconhecemos nossas limitações, reconhecemos que o 

conhecimento é demasiado vasto para estar contido em uma só pessoa. E que, com certeza haverá 

                                                        
23 Refiro-me à Arte incluindo todas as linguagens artísticas. 
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sempre alguém com quem partilhar e trocar saberes. “Ser humilde é estar aberto para o outro” 

(ALVES in FAZENDA, 2002, p. 64). Nessa relação dialógica, não há lugar para a hierarquia 

presunçosa e vaidosa de poder. Ninguém é melhor que ninguém. Ninguém é mais importante que 

o outro. Não deveria ter diferenças no tratamento ou na valoração entre as disciplinas de todas as 

áreas: exatas, humanas, biológicas ou artísticas. Especialmente, não deveria haver hierarquias nas 

linguagens artísticas, todas são igualmente importantes e imprescindíveis. Deve ser respeitada 

essa premissa. 

A discussão em relação ao trabalho integrativo das 4 linguagens artísticas é polêmica, 

pois envolve muitos entraves, especialmente a formação do arte educador. As instituições 

responsáveis pela formação e capacitação desse profissional, muitas vezes encontra-se nos 

moldes arcaicos de um ensino fragmentado, raso, descontextualizado e solitário. O arte educador 

insatisfeito com a sua não completude de conhecimento artístico nas 4 linguagens corre atrás de 

cursos de extensão e pós-graduação para se instrumentalizar ou entender as especificidades de 

cada arte. Essa formação múltipla propicia um olhar amplo e em rede, conectando os pontos 

comuns e vislumbrando alternativas de ações em experiências artísticas criativas envolvendo as 4 

linguagens (artísticas) e de outras naturezas. O ideal é que as instituições de ensino tivessem 

especialistas nas 4 linguagens e que desenvolvessem um trabalho integrado, em parceria e 

interdisciplinar. Mas a realidade é muito distante disso, na maioria delas, há apenas um 

componente curricular da linguagem artística. Nesse sentido, geralmente, é o professor de Artes 

Visuais. E a linguagem da música, dança e teatro fica sempre em desvantagens. Raras exceções, 

encontramos instituições que oferecem mais que uma linguagem artística e geralmente é a 

Educação Musical e a Arte Visual.  

Integrar as 4 linguagens artísticas é o refrão atual, presente na Base Nacional 

Curricular Comum, que gera discussão e que inflama. Inflama porque várias questões vêm à tona: 

Qual a real valoração que a instituição tem em relação à Arte? Temos profissionais capacitados 

para trabalhar com Artes Integradas? Que condições físico-estruturais as linguagens artísticas 

conquistaram no espaço educacional? Quantas linguagens artísticas fazem parte do currículo da 

escola? Se observarmos o cenário da Arte educação no Brasil iremos encontrar uma 

heterogeneidade em todos os aspectos: a formação e capacitação do docente que irá refletir, 

naturalmente, na concepção de ensino-aprendizagem de Arte, na práxis, na montagem do 
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currículo de cada linguagem específica e outros. O profissional contratado, evidentemente, irá 

dotar suas aulas com referências no seu conhecimento específico. Como a instituição, geralmente, 

só mantém uma disciplina da linguagem artística, o profissional contratado teria que integrar 

outras linguagens para atender às exigências legais? Alguns visualizam uma possibilidade de 

integrar outras linguagens, mas de forma tímida por não dominar todas as 4 linguagens, caindo 

nesse caso, na polivalência tão criticada e mal vista devido à fragilidade das propostas num 

campo onde não se tem competência assegurada. Há outros, ainda, que nem ousam integrar e 

permanecem na sua zona de conforto. Qual é a melhor alternativa? 

Artes Integradas é um caminho viável? Quantas instituições de ensino carecem de 

Artes em seu currículo? Quantas mantêm mais de uma linguagem artística em seu currículo? 

Como funcionará na prática? Quem ganha e quem perde com isso? As instituições darão 

subsídios necessários para a aplicação dessa demanda, uma vez que consta da nova Base 

Nacional Curricular Comum?  E a lista de questões aumenta quando perguntamos: Qual é a 

função da Arte na escola? E na sociedade? Como a Arte pode contribuir para a formação de um 

cidadão mais consciente, mais crítico e mais humano? 

Foi manifestado nos Parâmetros Curriculares de 1997 que a Arte corrobora para o 

desenvolvimento do pensamento artístico e da percepção estética. Proporcionar experiências ricas 

nas 4 linguagens beneficiará o desenvolvimento da sensibilidade, da percepção e da imaginação e 

então, o educando terá uma compreensão maior do mundo e de si mesmo, sendo assim, terá mais 

condições de realizar mudanças porque terá uma outra dimensão da vida, a subjetiva, que irá 

contrapor com a dimensão objetiva. É importante equacionar a objetividade e a subjetividade. 

Quando equilibramos a razão e damos espaço para a subjetividade se expandir, abrimos canais 

expressivos, encontramos a nossa essência, nossos sonhos e a nossa poética. 

Cada vez mais, reforço a crença que: 

 

O ser humano que não conhece arte tem uma experiência de aprendizagem 

limitada, escapa-lhe a dimensão do sonho, da força comunicativa dos objetos à 

sua volta, da sonoridade instigante da poesia, das criações musicais, das cores e 

formas, dos gestos e luzes que buscam o sentido da vida. (Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Arte – Brasília: MEC/SEF, 1997) 
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Felizmente, tive (e tenho) a sorte de trabalhar em escolas onde continham (e contém) 

em sua grade curricular, aulas de Artes e de Educação Musical, separadamente. 

Lamentavelmente, separadas. A forma disciplinar como são tratadas, ou seja: planejamentos 

separados, reuniões separadas, projetos independentes acabam por sedimentar, ainda mais, o 

ensino fragmentado. Para Fazenda, a limitação imposta pela disciplinarização do conhecimento 

inibe uma “visão multiperspectival dessa polifacetada realidade denominada sala de aula e, por 

conseguinte, fragiliza a evolução da ciência escolar atual”. (FAZENDA, 2013, p. 62) 

Estar preso nas fronteiras de seu campo de conhecimento e no tempo de 50 minutos 

de aula é estar no limite do olho. Nesse sentido, parece que caminhamos na contramão de uma 

educação diferenciada e customizada24 para atender as demandas da sociedade do século XXI em 

transformações aceleradas e com tantas mudanças de paradigmas em diversos setores da vida 

política, econômica, cultural e social. Mesmo assim, ainda se observa nas instituições 

educacionais as mesmas estruturas organizacionais do século passado pelo cultivo de um ensino 

arcaico, que indica um modelo de reprodução de conhecimento, de obediência e de 

padronizações.  

Inicialmente, também fui uma educadora disciplinar com preocupações 

exclusivamente musicais25, mas aos poucos fui me revelando, desvelando e descobrindo que a 

Educação Musical não deve estar dentro do contexto restrito da linguagem musical. Ela pode e 

deve estar conectada com várias disciplinas ou temas de estudo. O professor também deve se 

inserir e se conectar com outros professores de outras linguagens ou outras áreas do 

conhecimento. Fui atrás de respostas para as minhas dúvidas, coloquei-me à disposição, à mercê 

de outros professores. Abri minha escuta aos alunos. Sem preocupação e sem hierarquias, sem 

medo de criar vínculos e de me relacionar. Naquele momento, estava abrindo os braços e 

“arregaçando as mangas” para um trabalho em parceria. Eu vivia a Interdisciplinaridade de forma 

intuitiva, porque naturalmente, vislumbrava possibilidades de interagir com outras pessoas, com 

outros campos de conhecimento, buscava conexões de um assunto com outro, interligava a 

                                                        
24 Customizado, no sentido de personalizado, sensível, único. 
25  Em todas as escolas em que trabalhei, felizmente, tinham professores específicos de Educação Musical e de Artes 

Visuais. 
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música com a poesia, a música com a dança, a música com a literatura, a música com a história, a 

música com a geografia. Essas práticas intuitivas na sala de aula e nos projetos musicais fizeram 

com que eu pudesse desvelar minha atitude interdisciplinar. Sinto a vontade e a necessidade de 

somar pessoas para aprender e realizar juntos. Busco uma comunicação efetiva com o educando e 

com outros professores. Estou sempre procurando novos cursos e me dispondo às pesquisas. Fui 

fazer aulas de danças folclóricas do Brasil e do mundo oficinas e cursos de extensão, participei 2 

anos na escola do Movimento de Ivaldo Bertazzo e nessa ocasião fiz parte de 2 montagens do 

projeto Cidadão Dançante: Anatomia do Desejo (Tuca - 2007) e Kashmir Bouquet (Teatro do 

Colégio Santa Cruz - 2008). Fui estudar Musicoterapia porque queria entender mais sobre o 

poder da música no contexto educacional e clínico. Participei e participo de vários cursos 

específicos de música: musicalização infantil, percussão corporal, flauta doce, coral infantil, 

luteria de sucatas e outros. Recentemente entrei num grupo de Maracatu para aprender a tocar e 

dançar, e assim, vivenciar essa manifestação folclórica totalmente inserida no processo de 

pesquisa e formação. Participo também de um grupo de estudos sobre a metodologia Orff 

(ABRAORFF ) . Recentemente terminei um curso de especialização em Arte na Educação pela 

ECA/USP. Sinto uma força propulsora que não me deixa parar porque sempre tenho algo que 

preciso saber, aprender, conhecer, sentir, fazer. Parece que estou sempre¤ incompleta e preciso 

me preencher de mais saberes.  

 

 

2.4. Encontro: Fazenda X Schafer  

 
 A Interdisciplinaridade, segundo Ivani Fazenda (2013), pressupõe a relação entre 

pessoas e não apenas a relação ou conexão de conteúdos e por isso, induz a uma mudança de 

atitude e à ampliação dos olhares. Olhar para si mesmo, para o outro, para o seu entorno, para o 

mundo. A Interdisciplinaridade não é meramente um jogo de palavras e não deve ser usado de 

forma descomprometida, mas sim, verdadeiramente incorporada por toda a equipe pedagógica 

para que, de fato, ocorra um trabalho interdisciplinar. O professor interdisciplinar deve ter um 

olhar ampliado que ultrapasse as barreiras da sala de aula: deve colocar o aluno em constantes 

reflexões sobre sua realidade, incitar o diálogo entre o conhecimento e o seu contexto de vida, 
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favorecer a ampliação do olhar para que o educando possa reconhecer as conexões que se 

formam num processo de conhecimento em rede.  

 Algumas instituições se lançaram na Interdisciplinaridade pelo modismo, sem 

reflexão e sem entender seu conceito e, principalmente, sem uma metodologia que favorecesse a 

Interdisciplinaridade. Ainda hoje, encontramos equívocos na utilização de sua denominação, 

Interdisciplinaridade, e também na sua aplicação.  

 Revisitando minhas práticas, encontro alguns projetos que outrora pensara ser 

interdisciplinar, mas foram apenas multidisciplinares. Outros que apenas foram uma tentativa de 

integração. E ainda outros que sim, houve a relação de troca e da ação conjunta desde a 

concepção do projeto, a escrita e definição dos objetivos até a implantação e finalização dos 

trabalhos. Nesse último caso, são perceptíveis os princípios da interdisciplinaridade apregoada 

por Ivani Fazenda: Humildade, Coerência, Espera, Respeito e Desapego nas atitudes dos 

participantes do trabalho. A afetividade e a ousadia são os atributos que irão efetivar as trocas 

intersubjetivas resultando em verdadeiras parcerias. (FAZENDA, 2002, p. 11 e 12).  

 Surgem algumas perguntas que me levam a revisitar alguns conceitos: O que é 

Disciplinaridade? Multidisciplinaridade? Pluridisciplinaridade? Interdisciplinaridade? A intenção 

não é prolongar na conceituação desses termos tão desgastados em vários setores de aplicação, 

inclusive na academia e na instituição escolar. Então, resumidamente, podemos dizer que 

Disciplinaridade é a delimitação de uma área do conhecimento específica encerrada dentro de 

uma matéria ou disciplina. E que Multidisciplinaridade ou a Pluridisciplinaridade encerram a 

mesma ideia de pluralidade. É quando um objeto de estudo de uma determinada área de 

conhecimento recebe contribuição de mais de uma disciplina. Por exemplo, as equipes médicas 

multi ou pluridisciplinares. Sim, existe uma colaboração, uma integração, mas ainda se mantém 

dentro da visão disciplinar. FAZENDA esclarece melhor quando diz que a Pluri ou Multi é como 

“uma justaposição de conteúdos pertencentes a disciplinas heterogêneas” ou também, quando há 

“integração de conteúdo dentro de uma mesma disciplina”. E que a Interdisciplinaridade vai além 

de integrar conteúdos e integrar conhecimentos, pois “pressupõe os sujeitos que apreendem, 

disseminam e transformam esses conhecimentos”. (FAZENDA, 2006, p. 48 e 49) 
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 A vida é naturalmente uma rede de infinitas conexões em constantes mudanças. Com 

o advento da Industrialização, o conhecimento foi fragmentado devido ao número crescente de 

especialização profissional que foram surgindo com o aumento das demandas para atender as 

operacionalizações e os sofisticados aparelhamentos que desenvolviam à medida que a indústria e 

a tecnologia avançavam. O mundo carece de uma educação, um conhecimento mais abrangente 

para que possa atender as necessidades tão plurais de um ser humano plural. 

 A Interdisciplinaridade defende a ideia da integração de saberes que um dia foram 

desarticulados, pois acredita que a totalidade do conhecimento dará uma visão de mundo 

ampliada e fortalecida. Podemos entender a totalidade de conhecimento em música quando não 

existir as fronteiras ou barreiras entre o sentirpensarfazer26 , pois estas três faculdades estão 

intrinsecamente conectadas. A dimensão do sentir tão particularmente da expressão artística, a 

dimensão do pensar atrelada ao conhecimento científico e a dimensão do fazer, onde a ação de 

fazer música congrega a inteireza do ser através de seu corpo, de sua escuta, de seu sentir e de seu 

pensar. A Interdisciplinaridade propõe um trabalho engajado, inovador, integrador, para que 

juntos, possamos nos declarar contra a fragmentação do ensino e então, formar-se-á uma imensa 

rede de conexões de conhecimentos que resultará em transformação, em mudança social. 

Reafirmando, a Interdisciplinaridade vai além da interação de conteúdos, ela vai em busca de 

uma relação de reciprocidade, de interação, de troca, de diálogo e da intersubjetividade entre os 

pares. (FAZENDA, 2006, p. 48) 

 Fazenda ainda defende que a integração é uma etapa anterior à interdisciplinaridade. 

Na integração, faz-se a relação de conteúdos, de métodos, teorias, mas não extrapolam suas 

fronteiras. Enquanto que a Interdisciplinaridade vai além de relacionar conteúdos, métodos e 

teorias; ela é “fator de transformação e mudança social”, pois é uma categoria de ação. 

Interdisciplinaridade é mudança de atitude. (FAZENDA, 1996, p. 96). Sendo assim, entendo que 

nem todo trabalho integrado é interdisciplinar, porém, todo trabalho interdisciplinar é integrado.  

 As concepções de Interdisciplinaridade de Fazenda me fazem conectar com Murray 

Schafer, um educador musical e compositor canadense que elaborou o Projeto Acústico Mundial 

onde exprime toda a sua preocupação com a responsabilidade ecológica do mundo. Com esse 

                                                        
26 Tomo a liberdade poética de escrever esses 3 verbos conectados um no outro, uma vez  que considero essas 3 

ações imbricadas entre si.  
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projeto, criou o termo, Paisagem Sonora. Reflexões sobre o ambiente sonoro da 

contemporaneidade: Que tipo de sons queremos para a nossa vida? Como será o ambiente sonoro 

do futuro? Qual a nossa contribuição para transformar essa paisagem que se delineia na 

atualidade e no futuro próximo? 

 O olhar de Schafer para a Educação Musical é revolucionário, pois se opõe ao ensino 

tradicional e engessado, onde o aprendizado da música não é nada mais que uma alta habilitação 

técnica de execução no seu instrumento. Propõe então, uma educação musical democrática, isto é 

para todos, independentemente de aptidões musicais e/ou classe social ou de gênero ou raça. 

Mesmo nos lugares em que não tenham tantos recursos materiais, pode-se fazer uma educação 

musical de excelência quando atentamos para uma educação do ouvir, do autoconhecimento e da 

livre expressão para poder criar. Com um ouvido crítico e/ou “pensante”, como diria Schafer, 

teremos pessoas mais engajadas no cuidado consigo mesmo, com o outro e com o mundo. O 

mundo está em acelerada transformação, a “paisagem sonora” está cada vez mais mecânica e 

tecnológica. Os sons da natureza estão cada vez mais raros de se ouvir, pois o acesso se tornou 

distante no espaço, quiçá no tempo. Nossas vozes também estão perdendo a cor e suas matizes. 

Por que, será? Será que é por estarmos distanciando da nossa essência de ser? Ou será por que 

não cantamos mais para nossos filhos? Ou por que esquecemos de contar as nossas lendas e 

contos populares? Ou simplesmente porque não contamos mais como foi o nosso dia? Ou por que 

não dialogamos mais? Ou por que não declamamos mais poesias? Ou por que estamos cada vez 

mais sozinhos frente a um celular ou computador? Ou por que estamos nos silenciando frente às 

inúmeras demandas que vem de fora para dentro? Ou por que não temos mais tempo para nem 

sequer ouvir nossa voz? Talvez possamos refletir e encontrar respostas quando pesquisadores nos 

informam “que há muito mais modulação colorida nas vozes dos povos primitivos do que nas 

nossas”. (SCHAFER, 1991, p. 207)  

Precisamos ficar atentos para resguardar a ecologia acústica que é constantemente 

ameaçada pela presença maçante e gritante das máquinas, e como completa Schafer: “... 

desafiantes presenças impiedosas e antiecológicas... insultantes e inimigas do homem e da vida 

em geral”. (1991, p. 200 – 201) 

 Schafer tem uma postura interdisciplinar em relação ao ensino e aprendizagem da 

música, onde defende a ideia de que o aluno não deve estar ou ficar isolado, unicamente, na 
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prática de seu instrumento, mas sim, dentro e integrado ao espaço, tempo e sua história social e 

cultural. O estudante deve ser colocado em ação de pesquisa, reflexão e diálogo: o tempo todo 

deve estar em construção de seu conhecimento musical e inserido na conscientização e 

responsabilidade na transformação do mundo. Schafer também criou vários conceitos 

interdisciplinar sendo um deles, a Paisagem Sonora (Sounscape) onde revela sua preocupação 

com o ambiente sônico da contemporaneidade. Isso tudo converge para os princípios de 

Interdisciplinaridade de Ivani Fazenda. 

 Schafer é imperativo ao nos dizer: “- Não podemos perder a poesia do som.” (1991, 

p.183). Tomo a liberdade de completar a frase de Schafer afirmando que não podemos perder a 

poesia do som, a poesia das cores, a poesia do movimento, a poesia das palavras. Não podemos 

perder a poesia da vida. Ter experiências estéticas fazem com que tenhamos desobliterados o 

olhar e a sensibilidade para que possamos ter condições de proporcionar aos alunos, variadas 

experiências de expressão utilizando o som, as cores, o movimento e as palavras. Pensar na 

poética do indivíduo, na sua capacidade de pensar, fazer, sentir e exclamar. 

 Com isso, estaremos proporcionando o desenvolvimento de suas potencialidades de 

percepção, de sua sensibilidade, de sua capacidade cognitiva, criativa, de pesquisa, de 

comunicação. Enfim, estaremos propiciando o desenvolvimento pleno de sua humanização. 

 

 

2.5. O Encontro da Escuta 

 
A dúvida é o portal de entrada para a pesquisa. São as inúmeras perguntas que surgem que 

irão incitar o pesquisador a se embrenhar nos estudos e na busca de conhecimentos para alimentar 

sua prática. Duvidar é um dos atributos da atitude interdisciplinar. As interrogações caminham 

lado a lado da pesquisa. 
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  ? 
Figura 06 – Ponto de Interrogação 

 
“Quem teria inventado o nosso ponto de interrogação? 

Ele já tem a forma de uma orelha que escuta” 
(Mario Quintana) 

 

A frase de Mario Quintana revela sua percepção poética que vai além da forma 

fisiológica da orelha e sua feliz comparação com o ponto de interrogação. Sim, vai muito além, 

pois explicita que qualquer dúvida, pergunta ou questionamentos devem e merecem ser escutados 

ou devem ou merecem ser respondidos. Para obter respostas é preciso se envolver e mergulhar no 

silêncio e na pesquisa. Muitas vezes, uma pergunta gera inúmeras outras indagações colocando-

nos num espiral infinito de buscas. E são essas buscas que vão compondo nosso repertório de 

vida. Se, faz parte da vida, é inesgotável. Sempre temos algo para buscar, para aprender. 

Existem diferenças entre a dimensão do ouvir e do escutar. Enquanto o ouvir está 

ligado à capacidade fisiológica auditiva de perceber os sons pelo ouvido; o escutar exige maior 

atenção para compreender esses sons percebidos. Na Educação Musical é imprescindível que 

trabalhemos a escuta, que possamos desenvolver o “ouvido pensante”. Em linhas gerais, seria um 

ouvido aberto, sem preconceitos, mas ao mesmo tempo, crítico, ativo e questionador. Fonterrada, 

no seu texto de apresentação do livro “Ouvido Pensante” de Schafer é imperativa ao nos dizer: 

 

Abre-te! Abre-te, ouvido, para os sons do mundo, abre-te ouvido, para os sons 

existentes, desaparecidos, imaginados, pensados, sonhados, fruídos! Abre-te 

para os sons originais, da criação do mundo, do início de todas as eras (...) Para 

os sons rituais, para os sons míticos, místicos, mágicos. Encantados... para os 

sons de hoje e de amanhã. Para os sons da terra, do ar e da água (...) Para os sons 

cósmicos, microcósmicos, macrocósmicos... Mas abre-te também para os sons 

de aqui e de agora, para os sons do cotidiano, da cidade, dos campos, das 

máquinas, dos animais, do corpo, da voz... Abre-te, ouvido, para os sons da 

vida... (FONTERRADA input SCHAFER, 1991, p. 10 e 11) 
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Schafer nos convida a abrir os ouvidos para escutar todo e qualquer som. Para nos 

sensibilizarmos com a escuta. Ephtah27! 

O ouvir/escutar acontece em múltiplas dimensões: 

? ouvir a si mesmo: seu corpo, seus desejos, seus sonhos... 

? ouvir o outro: seus pares, seus alunos, a humanidade...  

? ouvir a natureza: a água, o vento, a chuva, os trovões, os animais... 

? ouvir qualquer som que o ouvido possa perceber... 

? ouvir com os olhos, com a pele, com o corpo todo... 

? ouvir qualquer vibração sonora que chegar no seu campo auditivo... 

A importância da escuta é primordial numa relação dialógica, sem ela não há 

comunicação.  Não há troca. Não há aprendizados, sendo assim, não poderá ocorrer a 

transformação de si e do outro.  Já disse um sábio: aquele que conversa melhor, é o melhor 

ouvinte.” (apud SCHAFER, 1991, p. 56). Para ouvir é preciso silenciar-se. No silêncio, tudo pode 

acontecer: “o silêncio é a característica mais cheia de possibilidades da música. ” (SCHAFER, 

1991, p.71) 

A escuta deve estar presente na prática pedagógica interdisciplinar para que aconteça 

o verdadeiro encontro entre o professor e seu aluno, entre aluno e aluno e entre cada um dos 

envolvidos na dinâmica de ensino x aprendizagem. “Se não houver espaço para essa escuta 

sensível do ser, está fraudada a relação, a comunicação efetiva entre as pessoas, para que ocorra o 

envolvimento e troca.” (FAZENDA, 2006, p. 30). A autora complementa que: 

  

O homem se efetiva falando, se faz exprimindo-se. É um ser que se relaciona, 

que age, que se comporta, que se relaciona, que dialoga, mas que espera. Só no 

verdadeiro diálogo, no autêntico encontro, há a real interdisciplinaridade. 

(FAZENDA, 2006, p.39) 

 

 

                                                        
27 Ephtah é uma palavra sonora, onomatopaica, inventanda por Schafer que poderia, talvez, ser traduzida, ou melhor, 

entendida por “Abre-te…” 
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A sensibilidade da escuta deve ir além do que é audível, ela sente e lê nas entrelinhas 

dos gestos, dos olhares, e dos significados posturais do corpo. Quando conseguimos fazer essas 

leituras subliminares é quando abrimos o portal de acesso ao nosso aluno.  

Fazemos uma educação musical de excelência quando atentamos para uma educação 

do ouvir, do autoconhecimento e da livre expressão para poder criar.  

Nesse sentido, a sala de aula deve ser um grande laboratório de escuta, produção 

sonora e criação artística. O desafio é desenvolver tudo isso em turmas de mais de 30 alunos, com 

interesses diversos e especificidade tão plurais. Por isso é importante desenvolver uma escuta 

ativa e atenta não somente dos sons que irão vibrar em seus corpos, mas também da escuta 

sensível do outro, do meu educando, e ajudá-lo a traduzir seus sentidos.  

 

No processo de aquisição da escuta sensível seja nas aulas, seja na pesquisa, seja 

nas relações pessoais e/ou profissionais, deve haver um componente 

fundamental chamado amor. (FAZENDA, 2013, p. 27) 

 

 

2.6. Encontro com a minha Metáfora 

 
Reconstituir minha trajetória de educadora musical, agora como pesquisadora das 

minhas práticas passadas geram insights valorosos para o entendimento da coerência que deve 

existir entre a teoria e a prática.  

Encontrar minha metáfora para melhor me entender, compreender meu fazer e meu 

ser nas diferentes etapas e aspectos da vida foi um exercício de humildade, desapego de 

sentimentos egóicos, narcisistas e também de conter a ansiedade de achar a metáfora... Muitas 

vezes, estava buscando apenas um símbolo bonito, mas sem nenhum significado comigo mesma, 

com minhas crenças, com minhas atitudes... Foi um exercício de espera, de paciência. O olhar 

não se abre em um passe de mágica, o olhar e a escuta tem seu tempo de maturação.  

Os badalos diários da catedral da minha cidade ressoam em mim como um 

chamamento, um despertar que me coloca em movimento. Há alguns anos, comecei, sem 
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nenhuma intenção consciente, a colecionar sinos. Digo sem intenção, porque fui ganhando sinos 

de presente de pessoas que, ao viajar, traziam sinos como souvenirs28. Esses presentes sempre me 

encantaram não somente pela forma, mas especialmente pelo som.  Fui colecionando sinos! Fui 

colecionando sons de sinos! Hoje tenho um total de 56 sinos de vários tamanhos e de materiais 

diversos: metal, porcelana e vidro, portanto cada um deles tem sonoridades próprias e específicas. 

O sino, em algumas culturas, simboliza a união do céu e da terra e o seu som 

manifesta o poder criador, a harmonia cósmica e a conexão com o universo. Muito se tem 

notícias de sua presença nos rituais religiosos que alimentam a crença que o seu som tem o poder 

de “limpar”, purificar o ambiente de possíveis vibrações negativas, de nos convidar para entrar 

em outra dimensão, de nos chamar para nos colocar em oração.  

O sino é um instrumento muito antigo, presente em muitas culturas e é utilizado para 

anunciar, chamar, convidar, reunir.  É um instrumento de percussão idiofônico, isto é, seu próprio 

corpo produz o som através da sua vibração. O sino produz um som poderoso de anunciação que 

reverbera por longo tempo atravessando o espaço e outras dimensões.  

Procurando a metáfora da minha trajetória como educadora musical, encontro na 

ressonância que o som do sino desperta e impulsiona em mim o sentido e o significado das 

minhas ações, das minhas crenças, dos meus sonhos e desejos. Quando surgem ideias, é como se 

tocasse um sino e me despertasse para um mundo visual e sonoro que começa a desenhar na 

minha imaginação. Tenho ímpetos de começar logo o trabalho despertado pela vibração 

produzida em mim e que irá encontrar ressonâncias em outras pessoas que estiverem abertas ou 

disponíveis para atender o chamado, agregar-se e reunir-se para somar na realização de 

empreendimentos musicais educacionais. E nessa reunião, o comprometimento e senso de 

cooperativismo são maiores e ultrapassam os limites e as fronteiras da disciplinarização: a 

fragmentação enfraquece e a hierarquia das disciplinas, os papéis e funções se diluem. Todos que 

entram em ressonância atendem o chamado e se unem no mesmo propósito colaborando com 

seus saberes e sua maestria, afinal encontram sua inteireza de ser, pensar e fazer. E isso é 

altamente prazeroso. 

 

                                                        
28 Souvenirs é uma palavra francesa que quer dizer, lembranças.  
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2.7. Encontro comigo mesma 

 
Quando recebi como primeira tarefa o exercício da memória, para resgatar minha 

história de vida, confesso que não entendi direito. Só depois de passar pela experiência é que 

compreendo a sua importância no processo de pesquisa e autoconhecimento. No exercício de 

resgatar a memória “ousamos ser sujeito e objeto das nossas próprias produções” dialogando com 

elas extraímos desse diálogo “novos indicadores e pressupostos que ainda não se haviam dado a 

revelar”. Resgatamos o vivido e fazemos uma “releitura crítica e multiperspectival de fatos 

ocorridos nas práticas docentes”, com isso, somos levados à descobrir novas afirmações e novas 

dúvidas que gerarão novas buscas, e como num passe de mágica, a nossa marca vai se 

constituindo a cada fato ou trabalho relembrado. (FAZENDA, 2013) 

O encontro com a minha metáfora só aconteceu à medida que fui escrevendo a minha 

narrativa de vida, relembrando fatos, revivendo as emoções, ouvindo os sons que me compõem, 

olhando a paisagem que me cerca. Ao escrever fui desvelando meus sentimentos, meus 

pensamentos e minhas ações. Ao desvelar eu me descubro e o encontro acontece: é nesse 

momento que a metáfora se revela porque, na verdade, ela sempre esteve dentro de mim.  

Resgatar minha história de vida pessoal e profissional me fez embarcar em uma 

viagem interna na qual me fez reviver momentos de quase êxtases e outras de melancolia... 

Talvez, pela interiorização à que me dispus. Porque se entregar às lembranças nem sempre são 

100% prazerosas, porque nem sempre tomamos as atitudes certas e admiráveis, porque também 

cometemos equívocos, porque nem sempre somos pacientes, porque nem sempre estamos 

disponíveis, porque nem sempre somos tratados com respeito, porque nem sempre concordamos 

com o que nos apresentam, porque nem sempre encontramos as respostas, porque estudar e 

aprender exigem empenho e sacrifícios (materiais, financeiros, tempo...), porque dizer sim para 

os sonhos também significam abdicar de outros desejos, porque “na vida, nem tudo são flores”... 

Mas quando foram flores, formaram lindos campos coloridos. 

Foram através do resgate das minhas memórias e de reviver os projetos e trabalhos 

desenvolvidos é que foram possíveis fazer uma narrativa-descritiva para que assim, fosse capaz 

de analisar, investigar e refletir sobre minhas práticas nessa longa trajetória de 38 anos envolvida 
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com a pedagogia musical em escola do ensino fundamental. O envolvimento é total porque 

envolve o lado emocional e afetivo além do cognitivo. Penso que o lado subjetivo é o que me 

move, mas o objetivo é o que me leva à realização. Percebo que em todos os projetos, o porquê 

estava totalmente vinculado aos meus valores de vida e de humanidade, porém só se 

concretizaram com a força e o planejamento objetivo e racional e sem sombra de dúvidas com as 

parcerias construídas entre professores, alunos e instituição.  

Esta pesquisa foi um grande exercício de reflexão e interiorização na busca da 

compreensão de mim mesma e de todas as conexões de mim: eu mesma, meu companheiro, meus 

filhos, meu trabalho, meus colegas, meus alunos, meus sonhos, meus desejos, minhas frustrações, 

meus arrependimentos, minhas ações, minha didática, meus valores educacionais e pedagógicos, 

minha intencionalidade docente, minhas aspirações, minhas fraquezas, minhas qualidades, meus 

silêncios...  

O silêncio foi necessário, para que eu pudesse gestar não somente minhas ideias, 

lembranças, e sentimentos, mas também para entender as dores. O silêncio começa a ter um 

significado dicotômico nesse meu processo: se por um lado a dor maior veio de um silêncio que 

cerceava meu agir, pensar e fazer, por outro lado, havia um silêncio que confortava e 

aconchegava porque é necessário esse tempo de espera, de recolhimento para maturar as ideias e 

porque “Somente quando uma parte está em silêncio é que podemos ouvir mais claramente o que 

as outras estão fazendo.” (SCHAFFER, 1991, p. 50) Ou dizendo. E então, poderemos fazer tudo 

acontecer porque alcançamos uma maior compreensão de nós mesmos e assim, poderemos 

compreender e interagir melhor com o outro e com o nosso entorno. 

A metodologia narrativo-descritiva da minha história de vida conjugado com alguns 

projetos desenvolvidos teve como pressuposto “a liberdade na exposição e a sequencialidade das 

questões, a disciplina, a ordem e o respeito na condução do ato de questionar e o envolvimento 

incondicional ao projeto a ser pesquisado ou desenvolvido” (FAZENDA, 2013, p. 68). Essa 

liberdade provocou vários flashbacks valiosos na conjugação de todos os fatos e no caminho que 

o desejo de pesquisar, naturalmente, nos conduz. As lembranças desenham a sequência da 

narrativa e com elas, surgem perguntas e dúvidas que vão sendo clareadas à medida que os fatos 

são relembrados. 
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Esse processo de reconstrução da minha história de vida me conduziu ao 

autoconhecimento através da narrativa das minhas práticas e abriu os olhares e escutas para a 

reflexão da minha postura e ações, para a percepção dos limites e possibilidades encontrados em 

cada projeto, e a lacuna observada entre a teoria e a prática na minha experiência docente e por 

isso, coloco-me em movimento à procura de preencher esse vazio.  

Ao encontrar comigo mesma, descubro-me uma alma livre que não aceita ficar 

contida em quadradinhos limitantes. Por isso, sofro com demandas que cerceiam voos... 
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3. RELATOS DE EXPERIÊNCIAS 

 

 A escolha dos projetos descritos e analisados neste trabalho como objeto de estudo 

desta pesquisa levou-se em conta, primeiramente, a memória significativa que naturalmente 

despontou nas minhas lembranças: ora pela parceria entre professores e alunos, ora pelo trabalho 

de arte integrada, ora pelo respeito à autonomia do aluno, ora pelo caminho percorrido escolhido, 

ora pela beleza estética, ora pelos valores e concepções despontados nos assuntos, ora pela 

transversalidade dos temas, ora pelo desejo e motivação, ora pela abrangência de número de 

séries/alunos envolvidos, ora pela dimensão do tema e ora pela forma e/ou estrutura da 

implementação do projeto. São inúmeras experiências e práticas ocorridas em toda a minha 

trajetória docente, todas elas têm seu charme e significados especiais, no entanto, não caberia 

narrar 38 anos de trabalho intenso. Destarte, colocarei foco especialmente em alguns projetos 

desenvolvidos na minha trajetória em 3 escolas privadas de Ensino Fundamental e em uma ONG 

da zona Oeste de São Paulo. Esses trabalhos emergiram através da memória dos fatos, de 

registros fotográficos, de alguns registros escritos e guardados nos meus arquivos. Nesse último 

quesito, verifico falhas ao constatar que são poucos os registros de aulas e de depoimentos 

escritos. Infelizmente, muitos se perderam e os depoimentos orais foram “levados pelo vento...” 

Ficaram gravados somente na minha memória, as quais resgato em grande parte neste trabalho. 

 

 

3.1. NOTA A NOTA, uma história para ler música e tocar flauta doce 

 
 Estudei piano desde minha pré-adolescência e ingressei na faculdade de Música com 

a intenção de dar prosseguimento no estudo desse instrumento, porém mudei a rota dos meus 

planos e segui a direção da Educação Musical. Foi nesse caminho que tive meu primeiro contato 

com a flauta doce. O encantamento foi imediato. A sonoridade desse instrumento me conquistou 

e nossas almas sonoras29 se encontraram.  

                                                        
29 Schafer diz que todo o objeto tem uma “alma sonora”. (1991, p.105) 
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 Desde então, a flauta doce fez parte da minha caminhada pedagógica. Na escola Jade 

a flauta doce fazia parte do componente curricular Música no Ensino Fundamental I e II. Na 

escola Ametista, a flauta doce fazia parte dos Cursos Extras Curriculares oferecidos pela 

instituição. Na escola Ágata, inicialmente era como Curso Extra, mas posteriormente foi 

introduzido no currículo de Música. 

A flauta doce é um instrumento muito antigo que teve seu ponto alto de popularidade 

no período Medieval, na Renascença e no Barroco. Grandes compositores como Bach 30 , 

Händel31, Vivaldi 32, Purcell 33 e outros, empregaram a flauta doce na interpretação de algumas de 

suas maravilhosas obras. 

Esse instrumento deveras tão prestigiado perde a popularidade no século XVIII para a 

flauta transversal. Nesse período também, a orquestra cresce, isto é, aumenta o número dos seus 

integrantes alterando assim, a sua potência sonora. Com isso, o doce som da flauta doce vai 

perdendo seu espaço na orquestra até sair completamente de cena. Ressurgiu na década de 20 e a 

partir da década de 30 e 40, a flauta doce foi conquistando seu importante papel na Educação 

Musical. O trabalho de emissão de som e sua digitação são simples, porém é preciso técnica de 

articulação da língua, controle respiratório, digitação dos dedos, enfim uma série de 

especificidades para se trabalhar a musicalidade e o aprendizado da flauta que acaba não sendo 

tão simples assim. 

É importante que, primeiramente, a criança explore a flauta para que descubra as 

várias formas de extrair som do instrumento: cada tipo de sopro resultará em um som diferente. 

Descobrirá que a intensidade do sopro influirá na qualidade da afinação do som, que os seus 

                                                        
30 Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) Compositor, cravista, organista, violinista, violista e professor. Membro de 

uma grande família de músicos, suas habilidades como cravista, organista eram altamente legitimadas, porém 

somente após a sua morte foi reconhecido e consagrado com um dos maiores compositores de todos os tempos. Suas 

obras mais conhecidas: Tocata e Fuga em Ré menor, Concertos de Brandemburgo, Prelúdio e Fuga, Jesus Alegria 

dos Homens entre muitas outras. 
31 Georg Friedrich Händel (1685 – 1759) Compositor germânico naturalizado britânico. É considerado um dos 

maiores mestres do Barroco europeu. Alcançou grande prestígio, em vida, devido às qualidades de suas obras. 

Escreveu mais de 600 obras entre oratórios, óperas e músicas instrumentais. 
32 Antonio Lucio Vivaldi (1678 – 1741) Compositor italiano do estilo barroco. Seu apelido era “o padre ruivo”, pois 

era sacerdote e tinha os cabelos ruivos. Dentre suas centenas de obras, a composição mais conhecida é “As quatro 

estações”, uma obra descritiva que irá descrever as estações do ano: primavera, verão, outono e inverno. 
33  Henry Purcell (1659 – 1695) Foi um grande e importante compositor inglês. Foi muito popular, pois tinha 

facilidade para compor para vários gêneros e variados públicos. Apesar de ter falecido muito jovem, deixou uma 

grande produção de obras, entre elas: a ópera Dido e Aeneas, lições para Cravo, odes, hinos, composições religiosas, 

sonatas e fantasias para viola. 
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dedos devem estar bem posicionados, caso contrário reverterá em sons “estranhos”... Isso é bem 

divertido. 

Um dia, uma aluna me disse: 

- A minha flauta está desafinada. Vou pedir para minha mãe comprar outra. 

É claro que a flauta não estava desafinada. A afinação da flauta é feita pelo (a) 

flautista. Nessa hora, é preciso um atendimento individualizado para trabalhar o sopro e a 

digitação. Muitas vezes, em uma turma de mais de 30 alunos, fica muito difícil estar atento (olhos 

e ouvidos) para cada um. Precisamos usar algumas estratégias para amenizar esse tipo de 

problema, especialmente quando percebemos que o ritmo do desenvolvimento de um não é igual 

ao ritmo do desenvolvimento de outro. Quando a diferença do tempo de maturação dentro de um 

grupo de 30 crianças é muito grande, cria-se uma heterogeneidade de dificuldades e é nessa hora 

que a sensibilidade do professor mostrar-se-á através da sua atenção, da escuta apurada e do olhar 

atento e amoroso. 

É preciso saber encantar, despertar o interesse e o desejo. Para isso, precisamos tocar 

o “sininho” para ressoar em cada criança fazendo-a despertar o artista que existe dentro de cada 

um. 

As reflexões sobre flauta, encantamento, escuta sensível e sensibilidade do professor 

me reportaram há mais ou menos 30 anos atrás no tempo em que trabalhava na Escola Jade, uma 

escola de raiz espanhola. Havíamos integrado o ensino da Flauta Doce e Violão no currículo do 

Ensino Fundamental I e II. Eu tinha um aluno extremamente indisciplinado cujas atitudes 

desequilibravam totalmente o ritmo da aula. Não prestava atenção nas aulas, só brincava, fazia 

intervenções fora de contexto para chamar a atenção. Resultado: não sabia tocar nenhuma música 

na flauta. Aquela situação estava gerando certo incômodo em mim e no grupo. Muitos pontos de 

interrogações começaram a aparecer: o que fazer? Como ajudá-lo? Não sabe tocar flauta por que 

bagunça? Ou bagunça por que não sabe tocar? Sim, a bagunça era um meio de camuflar suas 

fragilidades no aprendizado da flauta.  



52 
 

 

Um dia, no final da aula, perguntei ao Guilherme34 se ele gostaria de ficar no recreio 

comigo uns 10 minutos para ajudá-lo na flauta. Eu tinha certeza que ele não iria querer perder 

nem 1 minuto do seu recreio, mas para a minha surpresa, ele aceitou. E agora? Não podia repetir 

as mesmas estratégias, uma vez que estava claro que não havia surtido nenhum efeito. Precisava 

conquistá-lo. Foi então que, inspirada na Irmã Cecilinha, uma freirinha35 que beirava seus 80 

anos, cabelos bem branquinhos, uma fala mansa que ensinava seus pequenos alunos de piano 

desenhando e contando histórias. Comecei a brincar e inventei a história do rei Donaldo para o 

Guilherme. Fui fazendo associações, cantando, dançando, teatralizando e pedindo para ele 

interagir representando, ou continuando a história. Resumindo, em menos de 2 meses e meio com 

encontros semanais de 10 minutos durante o recreio, o Guilherme estava acompanhando a sua 

turma. Fiquei feliz com o resultado positivo do Guilherme e comecei a aplicar, nos anos 

seguintes, com todas as turmas. 

Saí dessa escola e, depois de muitos anos, encontrei, no Shopping Eldorado, uma 

moça muito bonita que se apresentou como sendo minha ex-aluna: Mariana. Quando ela falou seu 

nome, lembrei na hora do Guilherme. Perguntei sobre seu irmão e para minha surpresa ela me 

respondeu: 

- Está em Barcelona fazendo faculdade de Música. 

Inacreditável! Fiquei bendizendo a hora em que me predispus a olhar e escutar o 

Guilherme. Procurei uma forma de dar significado para o aprendizado da leitura musical de 

forma lúdica e dinâmica. Mas o primordial foi criar um vínculo, porque até então, eu só 

pronunciara o nome do Guilherme para chamar sua atenção. E depois, foi a conquista da sua 

confiança e daí então, pudemos fazer música. Complemento com a frase do professor Ruy Cezar 

do Espírito Santo: “A criança traz no mais dentro o Artista que opera transformação” (2007, p. 

71) 

Da experiência com o Guilherme, criei uma nova abordagem no ensino e aprendizado 

da flauta doce. Continuei usando esse mesmo recurso com as turmas que vieram a seguir. 

Somente em 2013 se transformou em livro que é fruto de muitos anos de vivência e prática no 

                                                        
34 Entre tantos Guilhermes, lembro-me perfeitamente do seu biotipo, de suas peraltices e de seus olhares.  
35 Uso o diminutivo para traduzir meu imenso carinho e admiração pela pessoa linda que é a Irmã Cecilinha, que tive 

a alegria de conhecer na ocasião em que estive interna no seu colégio.  
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ensino da flauta doce em grupos pequenos e em sala de aula de escola de Ensino Fundamental 1. 

É um livro cheio de cores, magia e sonoridades. Cada imagem, cada exercício e cada música 

foram criadas pensando em um propósito: primeiramente de encantamento, depois de técnica, ou 

de leitura, ou de sopro, ou da história da música, ou de gêneros e estilos, ou de improvisação. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07 – Capa do livro Nota a Nota, uma história para ler música e tocar flauta doce 

 

É um livro didático, no entanto, há quem o classifique como autodidata. Confesso que 

concordo com esse adjetivo: sim, é autodidata, pois sei de casos de pessoas que aprenderam 

sozinhas com o livro de apoio. O livro tem uma narrativa ficcional e seu objetivo é introduzir a 

criança na leitura musical e no aprendizado da flauta doce. A proposta é trabalhar essa 

decodificação dos símbolos musicais de forma lúdica sem o ranço da teorização, mas sim com o 

encantamento de fazer música imersa na magia do som e do ritmo, incorporados de forma, 

primeiramente, intuitiva, orgânica e corporal, para depois formalizar as associações com os 

códigos musicais convencionais. 

Como o próprio título já diz, as notas são apresentadas gradativamente e são 

trabalhadas através do movimento, da dramatização, da escuta, do canto, da imitação, de jogos 

rítmicos, da improvisação e da dança.  
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O livro Nota a Nota aborda o aprendizado da primeira oitava e meia de notas36 na 

flauta doce em ordem progressiva de dificuldades técnicas e musicais. 

A sequência didática que adotamos segue a seguinte ordem: 

 
 

 

 

 

 

 

                        Si3  –  Lá3  –  Sol3  –  Do4  –  Ré4  –  Fá3  –  Mi3  –  Ré3  –  Do3  –  Mi4  –   Fá4  –    Sol4 

 
Figura 08 – Sequência didática das notas musicais 

 
 

 
Esses longos anos de experiência no ensino da Flauta Doce levaram-me a acreditar 

que fazer música deve ser regado de alegria da descoberta. Dessa forma, conquistamos o aluno 

através de todos os sentidos, e não somente da audição, mas também da vontade de dançar, da 

alegria de pensar e fazer. Fazer música envolve essas 3 ações do sentirpensarfazer. 

O livro contém 1 CD com 24 composições do universo da cultura popular, da cultura 

erudita e composições próprias da autora e da arranjadora das músicas. As faixas das músicas são 

apresentadas em duas versões: uma com a referência melódica da flauta e a outra com o seu 

playback37. Desse modo, a criança pode estudar em casa e propor uma experiência estética 

juntamente com sua família, pois as músicas e os arranjos são primorosos e criados com muito 

cuidado para que a criança, ou o estudante possa sentir-se integrado a essa beleza estética que 

todo o conjunto traz: o arranjo, a melodia, o ritmo, seu sopro e sua execução instrumental. 

Nossa proposta é de um trabalho integrado entre a alfabetização musical diretamente 

aplicado à execução na Flauta Doce. Aprendemos a ler o ritmo (figuras rítmicas - valores de 

duração), a melodia (notas musicais) e diretamente aplicamos no instrumento.  

                                                        
36 Uma 8a ½ de notas na escala de Do maior: Do3 – Ré3 – Mi3 – Fá3 – Sol3 – Lá3 – Si3 – Do4 – Ré4 – Mi4 – Fá4 e 

Sol4. Sendo o numeral 3 o indicador da oitava central do piano e o numeral 4 a oitava acima. 
37 Playback é um arranjo instrumental pré gravado que serve como base para acompanhar um solista (vocal ou 

instrumental) 
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A experiência e a exploração das possibilidades do instrumento vão acontecendo de 

forma natural e assim, desenvolvendo suas capacidades técnicas e de expressão. Com o tempo, 

vamo-nos apropriando dos códigos convencionais e dos conceitos musicais, vamo-nos 

conscientizando das associações lógicas e relativas dos símbolos musicais. Tenho desenvolvido 

essa abordagem ao longo desses anos e verificado resultados surpreendentes. A cada ano constato 

que as crianças, quando motivadas, empenham-se mais. A motivação e o empenho são elementos 

fundamentais para o avanço na execução do instrumento. 

Esse livro pode ser usado pelos professores e pelos alunos de forma que possam ser 

respeitadas as individualidades de cada aluno. Assim, possam ter autonomia de avançar, ou não, 

nas propostas, respeitando o tempo de maturação rítmico-motor de cada um. 

O maior significado do Nota a Nota é ter a sua semente na história do Guilherme que, 

entre tantos Guilhermes, seus talentos poderiam ter ficado camuflados nas atitudes e posturas 

inquietantes e/ou em um pressuposto diagnóstico de hiperatividade. O que foi vivido com 

Guilherme foi uma experiência de alteridade como construção e produção de conhecimento, onde 

eu, professor, usei da intuição para conduzir Guilherme por novos caminhos de descoberta dos 

sons, sua forma de grafia e sua execução na flauta doce através de jogos, brincadeiras e da 

teatralidade. 

 

O professor precisa ser o condutor do processo, mas é necessário adquirir a 

sabedoria da espera, o saber ver no aluno aquilo que nem o próprio aluno havia 

lido nele mesmo, ou em suas produções. A alegria, o afeto, o aconchego, a troca, 

próprios de uma relação primal, urobólica não podem pedir demissão da escola; 

sua ausência poderia criar um mundo sem colorido, sem brinquedo, sem lúdico, 

sem criança, sem felicidade. (FAZENDA, 2013, p.44) 
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3.2. O que é que Flauta?  

 

 Em 2015 idealizei e executei o projeto O que é que flauta? em uma ONG da zona 

Oeste de São Paulo.  

 

 

 

 

 

Figura 09 – Logotipo do projeto O que é que flauta? 

 

 Esse projeto teve duração de 1 ano com aulas presenciais e foram atendidas 50 

crianças. Trabalhamos a musicalidade através da flauta doce. No começo não tínhamos flauta 

para todos e por isso, fizemos um sistema de rodízio: a cada nova turma de 10 crianças lavava as 

flautas para serem reutilizadas por outras 10 crianças. Entrei numa plataforma colaborativa e 

consegui apoio financeiro para comprar 50 flautas, 10 livros (Nota a Nota) e 10 estantes de 

música. O objetivo era despertar o artista que existe dentro de cada um e por isso, não media 

esforços: passava o dia inteiro na ONG atendia com muito amor e carinho todas aquelas crianças.  

 No final do projeto, montamos um espetáculo. Essas crianças experimentaram o 

sabor de estar em cima de um palco para mostrar o melhor de si. Contratei um diretor cênico, um 

técnico de iluminação e um ator para contracenar com os pequenos flautistas. Após o espetáculo, 

fizemos uma confraternização com a alegria do dever cumprido. Para essa apresentação, contei 

com a participação especial de algumas alunas da escola Ágata para dar um suporte sonoro. 

Afinal, aquelas crianças tinham apenas alguns meses de experiência com o instrumento. 

Continuei mais um ano, mas infelizmente, meus horários não coincidiam com o horário da ONG. 

Por enquanto o projeto está suspenso, mas com intenção de voltar à tona. 
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 Vejo a importância de fazer trabalho social voltado à arte porque muitas vezes a 

linguagem artística não chega nesses redutos menos favorecidos. E para estar afinada com a 

minha crença de que a música, ou qualquer outra linguagem da arte, é um direito de todos, 

preciso estar em ação. Nesse período de 2 anos, pude vivenciar uma sala de aula livre de 

quaisquer formalidades ou protocolos burocráticos. Meu desejo era compartilhar com aquelas 

crianças a alegria de fazer música. Descobri vários talentos enrustidos e camuflados, mas que aos 

poucos foram se soltando. Importante dizer que só começaram a se expressar na medida em que 

foram ganhando confiança em mim. O diretor cênico fez um trabalho de 4 encontros com as 

crianças com jogos teatrais e dinâmicas visando trabalhar a liderança, o sentido de grupo e a 

cooperação. Acredito que tenha deixado sonoras e bonitas lembranças na vida dessas crianças. Na 

minha vida, com certeza, deixaram.  

 

 

Figura 10 – Grupo de crianças do Projeto O que é que flauta? 
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3.3. Casa das Rosas – Sopro de Poesia 

 
Em 2015, fui convidada para apresentar o repertório do meu livro Nota a Nota, uma 

história para ler música e tocar flauta doce na Casa das Rosas - SP. Esse convite foi uma alegre 

surpresa.  

Começamos os preparativos com os alunos do curso extracurricular de flauta doce da 

Escola Ágata. Os alunos estavam tocando muito bem, porém eu continuava inquieta. Parecia que 

faltava alguma coisa. De repente, sem pensar ou sem planejar, tive a ideia de perguntar ao grupo 

se eles gostavam de escrever. E uma das meninas respondeu que escrevia poesias. Pedi que 

trouxesse seus poemas para compartilhar. A partir daquela aula, misturamos o sopro da flauta 

com a leitura de poemas. 

Plimmmm...: Ideia!!!! Batizamos nossa apresentação de “Sopro de Poesia”. 

 

 

Figura 11 – Logotipo da apresentação de Sopro de Poesia 

 

Esses momentos de prática instrumental proporcionavam um estado agradável de 

bem-estar coletivo e a relação sócio-afetiva ficava cada vez mais fortalecida. Fizemos uma 

curadoria de poemas de poetas conhecidos e não conhecidos. Queríamos privilegiar também, 

aquelas pessoas que ainda estavam no anonimato. A escolha do repertório musical foi feita 

juntamente com os integrantes do grupo de flauta com o objetivo de tecer a música e a poesia. 

Repertório musical e poemas escolhidos. Tudo caminhando, mas ainda não estava 

completamente feliz... parecia que faltava algo. 
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Em outro dia, passando por um espaço aberto da escola, presenciei um grupo de 

adolescentes da escola da comunidade38 tendo aula de dança. Fiquei ali parada apreciando o 

movimento daquelas meninas tão lindas! O “sininho” tocou novamente, e na mesma hora fui falar 

com o coreógrafo. Perguntei se ele gostaria de fazer parte do Sopro de Poesia junto com o meu 

grupo de flauta. Expliquei sinteticamente o que seria o projeto Sopro de Poesia e na mesma hora 

ouvi um sonoro “sim” como resposta. Pronto! Estava feito a aliança! Agora estávamos 

completos: música, poesia e movimento! 

Sopro de Poesia foi um projeto que teve o desejo de despertar o artista que existe 

dentro de cada criança e do jovem participante. Queríamos enriquecer suas experiências artísticas 

levando sua arte para espaços culturais além dos muros da sua escola. 

Estar na Casa das Rosas não foi apenas um evento de interação com o espaço 

cultural e o público, mas especialmente, a oportunidade de exercer o protagonismo da expressão 

da nossa arte através da música, da poesia e do movimento. 

Crianças e jovens mergulharam no universo da música, poesia e movimento para 

expressarem a energia vital que absorvem através do ar que inspiram e que devolvem no melhor 

sopro de si mesmos. 

O repertório de músicas para flauta doce do livro “Nota a Nota, uma história para ler 

música e tocar flauta doce” – da Editora Bamboozinho foi entremeado com poemas de diversos 

autores e com interferências de movimentos corporais expressivos do grupo coreográfico da 

escola da comunidade da escola Ágata coordenado pelo seu coreógrafo R.S. 

Tivemos dois momentos de avaliação: uma antes (fase 1) e outra após (fase 2) a 

apresentação na Casa das Rosas.  

Fase 1: Após uma pequena apresentação interna fizemos uma avaliação para 

replanejar o “script”: O que mudar? Como mudar? O que permanecer?  

Fase 2: Fizemos uma reflexão após a apresentação na Casa das Rosas sobre nossas 

emoções e desenvolvimento pessoal e cultural dentro de um contexto performático artístico-

                                                        
38 A escola Ágata tem um trabalho social de excelência e proporciona, no contra turno, aulas de dança e formação de 

orquestra.  
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expressivo. Foram feitas algumas perguntas e as respostas eram livres, ou melhor, as respostas 

vieram voluntariamente. Como foi a apresentação como um todo? Como foi a execução 

instrumental? Como me senti nesse contexto de fazer música num cenário de privilégio cultural? 

O que mudou dentro de mim? Que mudanças provoquei no outro (no ouvinte)? Que mudanças 

posso fazer no mundo? 

Infelizmente, não registrei esses diálogos, mas lembro-me que foram colocações 

muito positivas e comoventes. Muitos trouxeram os comentários das famílias onde traduziam o 

sentimento de orgulho de seus filhos. Apenas Carmem, uma das integrantes do grupo de flauta se 

colocou desconfortável com o fato de achar que o grupo coreográfico ficou mais em evidência 

que o grupo de flauta. Mas isso foi uma percepção apenas sua, pois as demais não concordaram 

com essa crítica, pelo contrário desfiaram os maiores elogios para as meninas da dança. Talvez a 

vaidade de Carmem tenha ficado machucada, uma vez que o foco da atenção não foi 

exclusivamente para o grupo da flauta, mas prestigiou todos os grupos. É muito difícil dividir o 

foco de atenção e os aplausos. Acredito que essa experiência tenha sido um grande aprendizado 

de humildade e de reconhecimento para com o grupo coreográfico que foi maravilhoso e 

enalteceu nossa apresentação.  

Vale lembrar e ressaltar que entre os leitores dos poemas, contamos com a 

participação do Sr. José39, aluno da EJA (Escola de Jovens e Adultos), um senhor de 63 anos, na 

época, e que declamou seu próprio poema: Sertão sem vida. Esse senhor sempre fez poemas e seu 

sonho era, um dia, escrever suas criações.  

 

 

 

 

 

 

                                                        
39 José Soares Filho autor do poema Sertão sem vida. Identificação autorizada. 
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SERTÃO SEM VIDA 

 

No meu sertão, não tem mais Jurema Preta 

Nem se encontra candeia verdadeira. 

Não se vê mais um pé de Jequitibá 

Nem Baraúna, Mororó, nem Aroeira. 

E a cigarra, com sua voz afinada 

Não canta mais no galho da Juremeira. 

Eu fiquei triste logo quando cheguei lá 

E não vi mais a abelha Arapuá 

Tirando mel nas flores da Catingueira. 

Lá não tem mais rolinha Fogo Pagou 

Pomba de seca, Aracuã, nem Juriti. 

Não se encontra 

Abelha Manda Saia 

Papa Terra, Moça Branca e Manduri. 

Na caatinga não achei mais umbuzeiro 

Nem encontrei aquele pé de coqueiro 

Que seu coquinho é chamado Licuri. 

No pé da serra não ouvi mais a Cauã 

Cantando triste sua canção agoureira 

Eu fiquei triste logo quando cheguei lá 

E não vi mais a abelha Arapuá 

Tirando mel nas flores da Catingueira 

 
 

Quanta sensibilidade e conteúdos internos aflorados num poema cheio de amor à 

fauna e flora do seu sertão. Seu José, um exemplo de ser humano, simples, batalhador e 

inconformado com sua sorte de não saber ler e nem escrever, vai à busca de seu sonho. Hoje, seu 

José está com seu diploma de Ensino Médio nas mãos. Seus poemas saem da oralidade e se 

materializa na sua escrita. Seu poema possui o frescor da musicalidade natural e do ritmo próprio 

que dá vida às palavras impregnadas de sentimento.  

Depois da apresentação, seu José externou a sua vontade de aprender música, 

aprender a tocar flauta, pois acreditava que, se soubesse música, comporia melhor seus versos. 

Tirou essa conclusão sozinho, refletindo sobre sua prática de prosa e versos. Com certeza, seu 

José tinha razão, a música iria lhe dar muitos subsídios:  
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 a música também é um discurso poético só que no lugar de palavras, utiliza sons. O 

entendimento da frase musical e a estrutura da forma lhe daria uma nova dimensão na 

criação poética: 

 os dois elementos básicos constitutivos da música é o som e o ritmo. Apreendidos esses 

conceitos básicos e outros que daqui se originam, muito contribuiria com a prosódia de 

seus poemas; 

 tocar um instrumento, fazer música, decodificar uma partitura, tudo isso 

ampliaria seu entendimento de si mesmo e do mundo. 

 dar-se tempo para apreciar outro universo de música, diferente do que ouve ou já 

ouviu na sua comunidade, abrem novas janelas, novas possibilidades, novas perspectivas; 

 e tantos outros ganhos... 

 

Foi então que eu me ofereci para dar aulas de música para o Sr. José. Combinamos 

um horário que não afetasse nossos compromissos e rapidamente começamos a trabalhar. Quando 

há o desejo, tudo é possível. Antes de qualquer coisa, senti a necessidade de fazer um trabalho 

corporal para que aquele corpo enrijecido pudesse caminhar pausar e gingar com a música. Se 

não trabalhasse o corpo inteiro, como seus dedos iriam reagir tendo que coordenar o fechamento 

e abertura dos orifícios da flauta com precisão de tempo e espaço? Trabalhamos a respiração e a 

emissão do ar. Depois disso, começamos o trabalho efetivo com a flauta. Foi incrível vê-lo 

progredindo. O Sr. José não imagina o bem que essas aulas me fizeram. Infelizmente esses 

encontros duraram poucos meses, pois o horário exigia certo sacrifício do Sr. José: chegar mais 

cedo na escola. E muitas vezes, ficávamos tão envolvidos com a música que perdíamos a hora. 

Consequentemente, o Sr. José perdia a primeira aula da EJA e isso não poderia acontecer, não 

poderia prejudicar seus estudos e sua frequência nas aulas.  

Mas, o que o Sr. José40 não sabia era que, intuitivamente, sua prosódia era perfeita, 

linda... a entonação, o ritmo e o acento, perfeitos! A música já habitava no seu interior e se 

manifestava em poesias. 

                                                        
40 Depoimento do Sr. José: “- Ah, como gosto de compor, mas não tendo estudado música, sentia falta desse 

complemento, então no ano de 2015, após ter feito esse comentário com a professora Margarete, ela se ofereceu para 

dar aula de música com a flauta. Aceitei de imediato e foi muito importante para meu trabalho. Apesar do pouco 
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Como Schafer (1991), acredito que a educação musical deva ser democrática, isto é, 

para todos, independentemente de aptidões musicais, classe social, faixa etária, gênero ou raça. 

Se eu tivesse adotado uma postura preconceituosa e descomprometida, teria abandonado o 

Guilherme à sua sorte, mas no mais íntimo do meu ser, acreditava que dentro daquele Guilherme 

inquieto, desatento e indisciplinado, havia uma essência artística que deveria ser despertada. Se 

eu não tivesse dado a breve oportunidade para o Sr. José saber um pouquinho só de música, 

talvez ele não tivesse, ou não terá, outra oportunidade para viver uma experiência estética 

musical que lhe foi proporcionado. 

O que mais me encantava, ou ainda me encanta, é ver e sentir essa força, esse desejo 

de viver e aproveitar tudo o que é possível e o que lhe é ofertado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Sr. José descobrindo os sons da flauta doce 

  

                                                                                                                                                                                    
tempo que tivemos eu aprendi a tirar som e compreender algumas notas, e mesmo não sendo músico, deu-me uma 

noção e serve de base para minhas composições e, assim eu sou muito grato por essa oportunidade”. 
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Se a música age no nosso corpo, nas nossas emoções... Se ela nos provoca o desejo de 

tocar, cantar e dançar é porque faz parte do humano que somos. Por isso, tenho o compromisso 

de despertar esse potencial humano nos alunos que compartilha a sala de aula comigo. Quando os 

ouço cantar e tocar, sinto-me tão orgulhosa deles. Mesmo aqueles que apresentam maior 

dificuldade, cada pequeno avanço é grande conquista. Orgulhar-me de meus alunos é o meu 

maior presente. Despertar o potencial humano dos meus alunos é fortalecer esse potencial 

humano em mim.  

 

 

3.4. O GRANDE CORAL – Escola Ágata 

 
Na ocasião da idealização do 1.0 Grande Coral, a equipe estava sob a coordenação de 

E.V. um ser humano especial com uma visão muito clara e coerente sobre o que é Educação. É 

enriquecedor quando temos uma parceria que promove o diálogo e a reflexão entre os pares. Em 

uma reunião de área sugeri a ideia de fazermos um Grande Coral: 

- Vamos fazer um Grande Coral com mil vozes? 

- Com mil vozes? 

- Isso é loucura! 

O primeiro impacto é de tensão. A novidade sempre cria certo receio. Mas quando 

você é fisgada pelo desejo de fazer algo impactante na vida do outro e na sua própria vida, algo 

mágico acontece e parece contaminar todo mundo. As ideias vão surgindo timidamente, umas 

proliferam e outras morrem. O que é normal. Nesse momento, percebo quão necessário se faz o 

princípio da Humildade preconizada na Interdisciplinaridade, segundo Fazenda. Ter a humildade 

de aceitar uma negativa da sua ideia, reconhecer que outras ideias são mais viáveis que as suas, 

colocar-se no mesmo patamar de igualdade: todos e tudo são importantes, sem hierarquias.  

- Quando? Como? Por quê? 
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A coordenadora e a equipe, depois de uns minutos, estavam todas motivadas para 

realizar o grande empreendimento. Empreendimento sim, porque preparar um Coral com 

aproximadamente mil vozes infantis é pra quem tem muito amor pela Arte e força de vontade. 

É importante que seja feita, primeiramente, a pergunta: Por quê? Depois o Como? E 

por último o Quando?  

O Por quê deve vir em primeiro lugar, pois é o que nos dará sentido. Um “por que” 

bem fundamentado e coerente nos dará um alicerce firme para realizarmos o que quisermos como 

quisermos e quando quisermos.  

Por quê? Porque queremos colocar 1.000 vozes de crianças do Ensino Fundamental I 

dos períodos da manhã e da tarde para cantar à natureza. Colocar essas vozes no universo em 

vibração de amor e cuidado ao nosso planeta, à fauna e à flora.  

Como? Fizemos rodas de conversa sobre a natureza, os animais em extinção com os 

alunos de 2.0 e 3.0 anos e sobre desmatamento, queimadas, causas e consequências dos desastres 

naturais com os alunos de 4.0 e 5.0 anos. Foram realizadas reflexões com todos os alunos sobre a 

responsabilidade com o nosso planeta. Procuramos parceria com outras disciplinas. Pesquisamos 

o repertório. Escolhemos o tom mais adequado. Contratamos um arranjador para criar os 

playbaks de todas as músicas. Cada professor ficou responsável por suas turmas. Próximo à data 

da apresentação, fizemos 2 ensaios com as turmas da manhã e com as turmas da tarde, 

separadamente devido à inviabilidade de juntarmos todos os alunos dos dois períodos. Sendo 

assim, as vozes só foram unidas no dia da apresentação. 

Quando? No final do ano, num sábado para viabilizar a presença dos alunos dos 2 

turnos: matutino e vespertino e a presença dos pais e convidados. Teríamos um ano todo de 

pesquisa e preparação. 

Todas essas perguntas foram refletidas com a equipe de música que buscou respostas 

no coletivo, o repertório e contextos foram pesquisados por todos os professores de música e 

depois partilhados com as outras áreas. Neste primeiro Grande Coral, houve integração apenas 

com Artes Visuais. Fizemos 2 reuniões no início do Projeto, 2 na metade e 2 no final. Não foi 

possível haver integração com outras áreas do conhecimento devido às suas altas demandas e não 
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por não haver conexões de temas afins. Sendo assim, a integração ocorreu entre 2 equipes de 

linguagens artísticas: Artes e Música. Mas, tenho certeza que ultrapassamos a fronteira da música 

e da arte, uma vez que proporcionamos momentos de reflexão sobre fatos da vida, ecologia e 

sustentabilidade: a interdisciplinaridade da vida.  

A alegria maior foi sentir a vibração de todos os professores, seus alunos, pais e 

convidados integrados e conectados na experiência estética onde a exclamação perante o belo foi 

visível no brilho dos olhos e audível no calor dos aplausos. Já disse um autor por mim 

desconhecido: - “O aplauso é o alimento do artista. E o sorriso é o alimento da alma”. Então, após 

essa apresentação, todos saíram devidamente alimentados. 

Esse Projeto Grande Coral aconteceu de 2006 a 2014. Cada ano foi escolhido um 

tema de pesquisa: 

2006 – Natureza 

2007 – Ecologia 

2008 – 50 anos de Bossa Nova e 100 anos da Imigração Japonesa 

2009 – Centenário Carmem Miranda 

2010 – 100 anos de Adoniran Barbosa e Noel Rosa 

2011 – Biomas Brasileiros 

2012 – Africanidades 

2013 – 100 anos de Vinícius de Moraes 

2014 – 70 anos de Chico Buarque e 100 anos de Dorival Caymmi 

 

No 1.0 Grande Coral focamos apenas o meio físico: a natureza. No 2.0 Grande Coral 

enfatizamos o Homem, seus direitos e deveres em relação aos recursos naturais, qualidade de 

vida e sustentabilidade. Criando assim, uma reflexão sobre a vida. Todos os temas dos anos 

seguintes foram trabalhados com os objetivos bem claros e definidos. 
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Figura 13 –Grande Coral 2006 –Cantando a Natureza 

 

 

 
 

Figura 14 – Detalhe do Grande Coral 2006 

 

 

 
 

Figura 15 – Grande Coral 2007 – Ecologia 
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Figura 16 – Grande Coral 2008 – 50 anos de Bossa Nova e  

100 anos da Imigração Japonesa 

 

 
Figura 17 – Grande Coral 2011 – Biomas Brasileiros 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 – Grande Coral 2012 – Africanidades 
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Todos os anos, contamos com a parceria de Artes e com alguma outra disciplina que 

estava disposta a participar. Esse Projeto Grande Coral não tinha o status de projeto institucional, 

por isso a participação em rede apresentava certa fragilidade. É preciso ter disponibilidade de 

tempo e espaço para fazer acontecer a parceria. O tempo é um fator primordial para a realização 

de toda e qualquer ação. Os conteúdos das disciplinas são, literalmente, “inchados”. O professor 

está sempre correndo atrás do tempo para dar conta de todo o planejamento. De repente, incluir 

mais um projeto dentre tantas demandas é algo que iria gerar mais incômodo do que prazer. 

Lamento essa falta de tempo e espaço, pois observando os temas retro citados, pode-se perceber 

sua transversalidade o que abarcariam vários campos do conhecimento. Se tivéssemos tido 

oportunidade de um entrosamento com mais professores e suas disciplinas, além da Educação 

Musical e da Arte Visual, teríamos tido um resultado de maior profundidade, alcançando, talvez o 

que Ivani Fazenda chama de “totalidade no ato de conhecer” (2013). Perde-se a oportunidade de 

alcançar uma abrangência maior no conhecimento, no entrosamento, na parceria e no diálogo 

entre mais disciplinas. Como podemos ver a transversalidade nos temas abordados no Grande 

Coral de 2006 a 2014: 

 Natureza/Ecologia  Ciências, História, Geografia, Música e Artes; 

 50 anos de Bossa Nova  História, Língua Portuguesa, Música e Artes 

 100 anos da Imigração Japonesa  História, Geografia, Língua Portuguesa, Língua 

Estrangeira, Música e Artes 

 Centenário Carmem Miranda  História, Geografia, Língua Portuguesa, Música e 

Artes 

 100 anos de Adoniran Barbosa e Noel Rosa  História, Geografia, Língua Portuguesa, 

Música e Artes 

 Biomas Brasileiros  Geografia, História, Música e Artes 

 Africanidades  História, Geografia, Língua Portuguesa, Música e Artes 

 100 anos de Vinícius de Moraes  História, Língua Portuguesa, Música e Artes 

 70 anos de Chico Buarque  História, Língua Portuguesa, Música e Artes 

 100 anos de Dorival Caymmi  História, Língua Portuguesa, Música e Artes 
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Nessa época, o horário das reuniões de professores era unificado, ou seja, todos os 

professores estavam presentes na escola no mesmo dia e horário. Embora essas reuniões fossem 

segmentadas por especialidades, níveis e séries, ainda assim, favoreciam as intenções de agregar 

equipes afins e abriam possibilidades de encontro entre outras áreas. Por esse motivo, foi possível 

e viável reunir a equipe de Música com a equipe de Artes para traçarmos os objetivos e ações do 

desenvolvimento do projeto. Atualmente, as reuniões de professores acontecem em horários e 

dias distintos o que dificulta o encontro de todos, consequentemente, o diálogo fica mais frágil. 

O último Grande Coral foi em 2014, depois disso, juntamos nossas vozes em projetos 

de série e tomo a liberdade de chamar, neste trabalho, de Pequeno Coral. Em 2015 me inteirei de 

alguns livros que os alunos de 4.0 anos estavam lendo. Fiquei apaixonada pelo livro Bisa Bia, 

Bisa Bel de Ana Maria Machado e não me contive em escrever um pequeno projeto onde o 

objetivo principal era cultivar o convívio com os avós e bisavós através do resgate de suas 

músicas preferidas e, dessa forma, criamos um pretexto para conhecer um pouquinho mais essas 

pessoas tão especiais da família. Os alunos pesquisaram as músicas preferidas de seus avós e 

bisavós e nas aulas de música compartilhamos com o grupo. Esses momentos eram deliciosos, os 

alunos ficavam ansiosos em mostrar a música de seus avós e muitos tinham algo curioso para 

contar: 

- Minha avó escolheu essa música porque foi a música que tocou no seu casamento. 

- Eu descobri porque o apelido da minha avó é “Pretinha”. Porque quando meu avô a 

conheceu, ela estava na praia com um macacão branco e estava toda bronzeada.  

E assim outros depoimentos aconteceram. 

Então, volto a confirmar que quando os estudos, pesquisas ou trabalhos são realizados 

com amor, tudo move a favor, flui melhor e o trabalho fica mais leve e saboroso. 

Fizemos uma playlist das músicas preferidas de cada turma e gravamos um CD para 

presentear os avós. A partir de 2017 os CDs foram substituídos por uma nova tecnologia: QR 

code41. Dessa playlist escolhemos um repertório de músicas para cantarmos no dia da finalização 

                                                        
41 QR code vem da sigla em inglês Quick Response, ou resposta rápida em português. É um código de barras 

bidimensional que tem atualmente muitas funções: gerenciar inventário e estoques de lojas e indústrias, 

armazenamento de dados como endereços, contatos, endereço URL, informações mais detalhadas ou extensas, 
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do projeto. O projeto é coordenado pelas professoras polivalentes e elas organizam tudo com 

muito carinho. Em uma das turmas, nasceu o nome “Revirando o Baú”. O projeto foi batizado 

com esse nome desde 2015 quando nasceu... ou melhor, quando renasceu, pois anos anteriores 

havia o Chá dos Avós, uma versão anterior que renasce com outro nome mais cativante e 

envolvente. “É o velho travestido de novo” (FAZENDA, 2013, p. 44).  

Neste ano de 2018 é a 4.a edição do Revirando o Baú e observo que algumas músicas 

foram tão marcantes nas vidas de tantos avós que incrivelmente, elas se repetem. Por exemplo, as 

músicas mais escolhidas em 2015, 2016 e 2017 foram:  

- Carinhoso (Pixinguinha), Eu sei que vou te amar (T. Jobim e V. Moraes), Asa 

Branca (L. Gonzaga), Aquarela (Toquinho), Trem das 11 (Adoniran Barbosa)... E Roberto 

Carlos e The Beatles ganham uma grande porcentagem na pesquisa.  

As crianças ficam ansiosas, pois todas gostariam que pelo menos 1 das músicas de 

seus avós fossem privilegiadas no repertório de apresentação. Na hora de escolhermos o 

repertório, um dos critérios é que a música esteja entre as 5 mais votadas entre todas as turmas de 

4o anos. Lembro-me de uma menina em especial, que vou chamá-la aqui, carinhosamente, de 

Soninha, na hora em que estávamos definindo a última música do repertório, ficou concentrada 

torcendo pela música de sua avó. E quando ela ouviu: 

- Aquarela do Toquinho! 

Soninha não se conteve e levantou os braços comemorando!!! Muitos alunos 

comemoraram juntos, pois Aquarela fazia parte das escolhas de outros avós também.  

Aquarela é uma música mágica que desperta o que temos de melhor dentro de nós: a 

criança, a amizade, o desejo de ganhar o mundo, o encantamento. Mas também nos alerta para a 

realidade da vida, da ação implacável do tempo que irá, aos poucos descolorindo... 

Talvez por isso, Aquarela é tão significativa para tantas pessoas, sejam elas crianças, 

jovens ou adultos. Muitas coisas os netos ainda não conhecem de seus avós e muitas coisas, os 

avós ainda não conhecem de seus netos. Mas com certeza, todos aqueles avós presentes (em 

                                                                                                                                                                                    
propaganda, e/ou qualquer outra informação. Para decodificar é preciso apenas de um aplicativo que faça a captura 

do código de barra.  
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especial a avó da Soninha, I.C.A.F.) se sentiram presenteados com o carinho e com as vozes de 

seus netos cantando: Como é grande o meu amor por você, Carinhoso, Trem das 11, Yellow 

Submarine (flauta) e Aquarela (voz e flauta). 

Gostaria de registrar aqui, que a escolha do repertório sempre foi estritamente ligada 

à pesquisa feita pelos alunos com seus avós e em nenhum momento questionamos ou criticamos 

ou valoramos as escolhas ou burlamos de acordo com nossas preferências pessoais. Cultivamos o 

respeito pelo gosto musical de todos os avós porque faz parte de sua identidade sonora musical, 

de suas lembranças, de suas vidas.  

 

Figura 19 – Pequeno Coral - 2016 

 

 

3.5. Festa Junina 

 
É comum nas escolas, a disciplina Música ser responsável pela Festa Junina. A Festa 

Junina é uma festa tradicional brasileira, talvez uma das únicas manifestações folclóricas 

vivenciada pelos alunos de cidade grande. A escola oportuniza essa experiência. Está em nossas 

mãos, professores de música, a responsabilidade de proporcionar o conhecimento, a valorização, 

o resgate da tradição do nosso Brasil. Por essa razão, meu empenho é de fazer uma Festa voltada 

à tradição, à cultura e ao folclore brasileiro, onde, por meio da pesquisa, o aluno possa encontrar 

sua identidade cultural.  
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As apresentações das danças não devem ser vazias de significado. Todas elas têm 

uma história, uma origem. Se vamos dançar o Coco42, a criança precisa saber o que é o Coco, 

onde se dança? Como se dança? Por que tem esse tipo de passo, qual sua origem? Devemos 

colocar vídeos de vários grupos dançando e/ou tocando o Coco. Criar estratégias para ensinar os 

passos. Dar espaço e tempo para que a própria criança crie a sua coreografia, recriando a dança.  

Colocarei abaixo, alguns dos temas desenvolvidos durante as Festas Juninas de 2002 

a 2015 na Escola Ágata: 

2002 – Sem título 

2003 – Sem título 

2004 – Sem título 

2005 – São João Ecologia – Danças regionais com temas ecológicos 

2006 – O homem do campo – Danças regionais com enfoque no homem e seu 

trabalho no campo 

2007 – Bumba-meu-boi – Auto do Boi  

2008 – Lendas Brasileiras – Lendas Brasileiras cantadas e dançadas 

2009 – Entre na Ciranda – Danças regionais 

2010 – Em ano de Copa São João é Capitão – Danças regionais x movimento Copa 

do Mundo 

                                                        
42 Coco é uma dança do nordeste do Brasil acompanhada de muita cantoria e ritmos nas palmas e pés.  Tem 

influência africana e indígena. É dançada em pares em roda ou em fila. Uns dizem que a dança originou em grupos 

de catadores de coco, outros dizem que foi no canto de trabalho ao amassar o barro com os pés (pisar) para fazer suas 

casas. Os instrumentos usados são: ganzá, surdo, pandeiro e triângulo, mas o tamanco de madeira usado pelos 

dançantes marcam o ritmo com tanta graça e beleza que o som do tamanco funciona como um instrumento 

insubstituível. 
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2011 – Arraiá na Floresta – Danças regionais. Reflexão sobre o desmatamento e 

riqueza de nossas matas. (Ano Internacional da 

Floresta) 

2012 – Tributo a Luiz Gonzaga – Ritmos nordestinos: baião, forró, xaxado, xote 

2013 – Alemanha no Brasil – Danças Alemãs e Danças Brasileiras 

2014 – Festa Tradicional Caipira – Arrasta-pé, tema tradicional junino 

2015 – Danças Regionais – Danças Regionais 

 

 É notório observar que as festas juninas a partir de 2005, agraciam temas do 

universo da cultura popular. Esses temas foram pesquisados juntamente com os alunos e 

professores. Portanto, a equipe de música tinha a preocupação de não deixar a festa junina vazia 

de significados, muito pelo contrário. 

A festa junina começava a ser pensada desde o início do ano. Organizava-se uma 

comissão formada por uma equipe multidisciplinar: diretores de todos os níveis, representantes da 

orientação e de professores, coordenadores de Música, Artes e Educação Física, manutenção, 

engenharia, nutricionista e outros convidados. A reunião era semanal e todos tinham voz para 

colocar seus pareceres. Os temas propostos pela equipe de música sempre foram bem recebidos e 

nunca tivemos nenhuma manifestação de contrariedade. Salvo exceção no ano de 2015, ao 

começar a pesquisa com os 5.o anos sobre o Jongo, uma mãe se colocou totalmente contra essa 

dança por ser uma manifestação religiosa africana e estar ligada com os orixás43. Fui chamada 

para me explicar. Sim, a origem do Jongo é africana, usam tambores e os textos das canções são 

metafóricos e verdadeiros enigmas. Usam a expressão “desatar o nó” para desvendar o tal enigma 

da letra. 

O Jongo é uma dança envolvente com muito ritmo e os atabaques tem uma relação 

com o sagrado. Mas esclareci que o nosso foco de trabalho era a manifestação popular da dança e 

como conhecimento cultural. O ritmo do jongo é revisitado na música popular brasileira. 

                                                        
43 Resumidamente, Orixás são ancestrais africanos. 
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Atualmente existem muitos grupos de Jongo totalmente desvinculado da religião. A minha 

posição foi muito tranquila e firme em optar por continuar com o Jongo e com a dança do 

Maculelê nas turmas de 5.0 anos, pois nosso objetivo era a valorização da cultura africana 

presente na cultura brasileira e o nosso foco eram as danças afro-brasileiras. Depois de muita 

conversa e entendimentos, a direção apoiou em minha defesa, e a mãe acabou fazendo o pedido 

para que sua filha se ausentasse da aula de música nos momentos que aconteceriam os ensaios 

dessa dança. Acatamos o pedido, pois de modo algum poderíamos ferir o decoro da família. 

Foi compartilhado em conversas informais por uma profissional44  de uma escola 

privada da região Sul de São Paulo, que ao assistir a apresentação da dança Jongo, não se conteve 

e veio se apresentar e parabenizar a equipe de música e a instituição por privilegiar a cultura 

africana presente na cultura brasileira. Essa pessoa, que vou chamá-la de Rosa, apresentou-se 

dizendo ser professora de música e avó de uma das alunas. Rosa relatou a ocorrência de um 

preconceito velado em relação às danças de origens africanas na escola em que trabalha, e 

completou dizendo que em sua escola não teria tido a autorização para realizar tal dança. O que 

lamentamos muito, pois esse tipo de atitude só reforça e fortalece a desigualdade de raça e o 

preconceito religioso. É inconcebível que, numa instituição que se diz Educacional assuma tal 

atitude. É a incoerência. Muitas vezes a escola opta pela incoerência em favor da conveniência. A 

conveniência é o caminho mais fácil. Manter a coerência dá trabalho, exige tempo, paciência, 

espera do amadurecimento de si e do outro e principalmente exige segurança e consistência nas 

suas concepções e crenças. Se o professor é coerente com suas concepções e atitudes, seu 

trabalho será consistente e se tem consistência e coerência não tem nada que possa afetar. 

Percebo o princípio, Coerência da Interdisciplinaridade de Ivani Fazenda dando sinais de que a 

Interdisciplinaridade está intrinsecamente em todos os aspectos da vida. Os princípios da 

Interdisciplinaridade (Humildade, Coerência, Espera, Respeito e Desapego), apregoados por 

Ivani Fazenda, devem subsidiar as práticas do docente interdisciplinar. (FAZENDA, 2001, p.11) 

Durante toda a minha trajetória, já montei mais de 35 festas juninas, mas têm 3 festas 

que guardo carinhosamente na lembrança: O Casamento Caipira Coletivo, Lendas Brasileiras e o 

Bumba-meu-boi. Narrarei neste trabalho apenas o Casamento Caipira Coletivo e o Bumba-meu-

boi, embora a Festa das Lendas Brasileiras seja uma das minhas preferidas pelo inusitado, pela 

                                                        
44 Opção de manter a identidade em sigilo por questões éticas. 
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surpresa e espanto criado nos pais e convidados quando abrimos um tecido azul de 300m2, 

cobrindo toda a extensão da quadra simbolizando o rio Amazonas. Haviam 120 orifícios nesse 

tecido de onde apareciam 120 botos cor-de-rosa dançando sobre o “rio”. Depois dessa linda cena, 

o tecido foi recolhido, os botos se “transformaram” em belos rapazes e foram dançar com as 

moças. Podem imaginar a grandeza desse espetáculo? Infelizmente a única filmagem que eu tinha 

estava num celular que deu problemas e perdi todo seu conteúdo. Essas imagens ficarão somente 

na memória.  

No meu primeiro ano de trabalho na escola Ágata, encontrei cristalizado um modelo 

de Festa Junina voltado para o country, as apresentações dos alunos só mudavam a cor do 

chapéu. Tinha e tenho a convicção de que a Festa Junina é uma excelente oportunidade de 

resgatar a cultura e tradição brasileira e não a valorização de uma cultura americana importada 

e/ou reforçar a cultura de massa. Propus então, fazer mudanças nessa concepção. Mas aprendi 

que mudanças não se operam de fora para dentro e muito menos de uma hora para outra. Há um 

tempo de espera, de tomada de consciência, de decantação. No segundo ano de casa, insisti 

novamente. Minha coordenadora, na época, E.V., era uma pessoa de tão pouca idade, mas 

carregada de sensatez e lucidez, simplesmente me orientou a conversar com os alunos, se eles 

concordassem, retomaríamos o diálogo. Preparei para entrar nas aulas dos 5.0 anos com muitas 

histórias e argumentos para convencê-los de fazermos uma quadrilha caipira.  

Nas turmas da manhã, iniciei a conversa direto ao assunto: 

- A Festa Junina está chegando e precisamos começar a organizar nossa 

apresentação. 

Euforia geral! E continuei: 

- Que tal montarmos uma quadrilha caipira? 

Vaia geral de mais de 100 decibéis! 

Todos os argumentos que apresentava não eram sequer ouvidos. 

A negativa da turma da manhã foi unânime. Todos, absolutamente todos, colocaram o 

maior empecilho no fato de ter que usar vestido ou roupa caipira, pois estavam acostumados a 
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paramentar-se de calça jeans, botas, camisa xadrez e chapéu de cowboy. Contra argumentei que 

não precisava ser tradicionalmente caipira, mas que poderiam improvisar, customizar suas 

roupas. Depois de tomar quase o tempo inteiro da aula discutindo, percebi que não iria conseguir 

convencê-los. Timidamente, desisti. Pra não dizer, tristemente, desisti. 

Fui para o turno da tarde. Fiquei na dúvida se lançaria a ideia ou não. Respirei fundo e 

comecei a conversa diferente da abordagem da manhã.  

- Nossa, já estamos em maio! Festa Junina chegando! 

- Êeeee... quando a gente começa os ensaios? 

- Daqui uns 15 dias. Adoro festa junina, mas todos os anos essa festa me traz 

problemas. 

- Por quê? 

- Por que a moça que trabalha em casa tira férias em junho. Isso pra mim é péssimo, 

mas ela não abre mão disso. Sabem por quê? Porque ela é de Pernambuco e lá, eles têm a Festa 

Junina como uma festa sagrada. Ela economiza o ano inteiro para ir ao mês de junho e aproveitar 

as festas de São João. Neste ano, ela será a noiva do casamento caipira. 

E fui contando algumas histórias do tempo em que vivia no Mato Grosso. Lá também 

faziam muitas festas juninas, muito diferentes... E fui contextualizando. 

De repente, uma aluna disse: 

- Vamos fazer um casamento caipira? 

- Vamos! Concordei na hora! (Nem acreditei...) 

Mas nem tudo são flores... houveram resistência de alguns que não queriam ser 

noivos. Enquanto que muitas queriam ser noivas... Estava armada a confusão! 

 Contei aos alunos que muitas vezes presenciei chegando na cidade onde nasci um 

caminhão com a carroceria cheia de noivos. Era bonito de ver. Eram pessoas de fazenda ou da 

zona rural, que devido à dificuldade e à distância, acabavam namorando ou mesmo vivendo 
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juntos por anos, até a oportunidade de virem até a cidade para fazerem o casamento. Então, entre 

os noivos haviam pais, filhos e sobrinhos se casando no mesmo dia.  

Acharam hilária a cena, mas gostaram da ideia de terem vários noivos, assim quem 

queria ser noiva não teria sua vontade frustrada. E quem não queria dançar em pares, esses teriam 

papéis importantes como, o Padre. E as meninas? As meninas seriam as solteironas. Aquelas que 

ainda continuam fazendo promessas à Santo Antônio para se casarem.  

Mais uma vez, constato que mudanças não se operam de fora para dentro. Há um 

tempo de espera, de tomada de consciência. A vontade e o desejo devem nascer dentro de cada 

um dos envolvidos, caso contrário não tem sentido. 

Pronto, havia conquistado as crianças. Diante desse panorama, como faríamos as 

apresentações, uma vez que os turnos da manhã e tarde sempre apresentavam juntos? Levei para 

a coordenadora o resultado da proposta e na mesma hora ela endossou que eu montasse 2 

apresentações: o country com as turmas da manhã e o Casamento Caipira Coletivo com as turmas 

da tarde. Resultado: todos felizes! Eu, a professora, os alunos da manhã e os alunos da tarde. 

Confirmo, nessa atitude da minha gestora direta, uma postura coerente de favorecer a autonomia 

e liberdade do professor que consequentemente, deu autonomia e liberdade aos seus alunos.  

Na aula de Língua Portuguesa foi proposta a criação do texto do casamento. O texto 

final foi escolhido pelo grupo. A família foi a grande parceira nessa festa produzindo o figurino 

de seus filhos com todo o capricho.  

Sem exagero, deveríamos ter uns 120 casais de noivos, uns 40 padres e umas 30 

solteironas, que depois chamamos carinhosamente de “as solteirinhas”. Nesse tempo, tínhamos 

uma média de 360 alunos por série, considerando uns 10 a 15% de falta, contabilizo mais ou 

menos um total de 310 a 320 alunos na apresentação. 

O envolvimento é essencial para o sucesso do trabalho e nesses momentos, prova-se a 

importância da Ousadia e da Afetividade. Nas turmas da manhã, apenas ousei mudar um 

paradigma de festa-apresentação, sem afetividade, sem encanto. Nas turmas da tarde, além de 

ousar, usei da empatia, da imaginação e da afetividade. Assim, me conectando com a 
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Interdisciplinaridade de Fazenda que elucida “São eles, a afetividade e a ousadia que impelem às 

trocas intersubjetivas, às parcerias” (FAZENDA, 2001, p.12) 

 O casamento caipira continuou por alguns anos com outros formatos, outras 

performances, mas sempre foi o ponto alto da festa. 

 

 

3.6. Bumba-meu-boi: experiência nas escolas Ametista e Ágata 

 
Montei 3 Bumbas-meu-boi em 3 escolas diferentes. 3 Processos diferentes! 3 

abordagens diferentes. Mas irei relatar apenas 2 montagens do  Bumba-meu-boi realizadas na 

escola Ametista e na escola Ágata. 

 

3.6.1. Bumba-meu-boi na Escola Ametista 

 
Na Escola Ametista, a Festa do Bumba-meu-boi ocorreu no ciclo de Natal, portanto 

na festa de encerramento do ano. Aqui o embate foi grande! Mas o grande trunfo foi a união de 

todos os professores envolvidos e o princípio do Respeito. A festa de encerramento do ano não é 

apenas responsabilidade da área de música, mas de todas as disciplinas. Para isso, tínhamos 

reuniões conjuntas quinzenalmente para partilharmos o processo de cada área e decisão de 

caminhos a serem traçados.  

Esse trabalho foi realizado com duas turmas de 4.a série (atual 5.0 ano) como trabalho 

de finalização do Ensino Fundamental I. Todos os anos, era escolhido um tema para ser 

desenvolvido por toda a equipe de professores da série e apresentado, no final do processo, em 

forma de espetáculo. Quando propusemos o Bumba-meu-boi a recepção foi péssima. Os alunos 

manifestaram grande preconceito com o tema e se negaram a participar. Argumentaram que esse 

tema era de “caipiras”, ou seja, em outras palavras, de pessoas menos favorecidas; disseram 

também que em outros anos os temas foram mais “legais”, mais “bonitos”. Ficou exteriorizado o 

preconceito social nas falas e nas atitudes de desdém às classes mais humildes e desprovidas de 

escolarização. 



80 
 

 

Só para contextualizar, nos anos anteriores montamos “A Flauta Mágica” de Mozart e 

“O Sonho de uma Noite de Verão” de W. Shakespeare. Com isso, ficou evidente que os alunos 

não gostaram porque esperavam interpretar papéis de príncipes, princesas, rainhas e ou outros 

personagens. A expectativa foi frustrada com a hipótese de encenar uma história inusitada de um 

dono de boi e seu empregado. Um cenário muito pobre para quem tinha altas expectativas de ser 

rei ou rainha. 

Com muita habilidade e respeito, foi proposto que os alunos pesquisassem sobre a 

história e sobre a festa do auto do boi. E assim foi feito. Todos os professores ficaram 

empenhados em reverter àquela situação. Os alunos foram conquistados para que pudessem estar 

inteiramente imersos na pesquisa e então, até o fim do processo, todos já estavam convictos de 

que aquele tema era o mais bonito de todos. 

É muito natural encontrarmos atitude de resistência frente ao desconhecido. Quando 

tornamos conhecido o que era desconhecido, o olhar muda e nós nos transformamos. E foi isso 

que aconteceu: os alunos pesquisaram e se envolveram com a história. A mágica do 

conhecimento tem o poder de mudar atitudes, valores e crenças. 

O Bumba-meu-boi é uma das maiores festas tradicionais do nosso Brasil. É uma festa 

folclórica que reúne música, dança e teatro. É Arte Integrada! É Interdisciplinar! Em várias partes 

do Brasil encontramos a festa do Boi, entretanto, em cada região recebe um nome diferente: 

Bumba-meu-boi no Maranhão, Boi-Bumbá no Amazonas, Boi Calemba no Rio Grande do Norte, 

Bumba de Reis no Espírito Santo, Boi Pintadinho no Rio de Janeiro, Boizinho no Rio Grande do 

Sul e Boi de Mamão em Santa Catarina. Segundo alguns pesquisadores, acredita-se que essa festa 

tem origem por volta do século XVII, no nordeste, durante o Ciclo do Gado. Nessa época, o Boi 

tinha grande significado econômico. Os colonizadores se utilizavam da mão de obra barata dos 

escravos para a criação de gados. Observamos a influência da cultura europeia, indígena e 

africana nessa manifestação.  

O Auto do Boi conta a história de Pai Francisco e Mãe Catirina, um casal de escravos 

que morava numa fazenda de gados e que servia seus senhores com muito respeito. Até que um 

dia, mãe Catirina, que estava grávida, pede para seu marido, Pai Francisco, um pedaço de língua 

de boi. Ora, desejo de mulher grávida não pode ser desconsiderado. Pai Francisco não teve 
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dúvidas que precisava atender esse desejo, caso contrário, seu filho nasceria com cara de boi! 

Oxalá, não mediu esforços: roubou e tirou a língua do boi mais bonito da fazenda. O predileto do 

seu patrão.  

O Dono do boi quando deu por falta do seu boizinho de estimação ficou enfurecido. 

Descobriu o ocorrido e mandou fazer de tudo para recuperar seu boi com vida. Mandou chamar o 

pajé (em outras versões, encontramos a figura de médico, benzedeira ou curandeiro) para que 

ressuscitasse seu boi. Na versão que fizemos, os alunos, optaram em inserir todos: médicos, 

curandeiro, benzedeira e pajé. Quanto mais personagens, mais alunos atuantes teríamos.  

Depois da pajelança ou dos rituais de cura, o Boi Urra45. Esse momento é o ponto 

auge da festa. Há uma gritaria enorme dando vivas ao Boi que acabara de reviver. E a festa vai 

até o sol raiar. Afinal, “Boi que não amanhece dançando não é Boi de verdade”46.  

Os alunos criaram a peça teatral do Auto do Boi nas aulas de Língua Portuguesa. 

Nas aulas de música, ouvimos dezenas de músicas de Bumba-meu-boi e escolhemos 

nosso repertório. Descobrimos que, para cada momento da festa tem uma música correspondente. 

Por exemplo, enquanto se espera para começar a festa, canta-se e dança-se o Guarnicê47. 

Foi feito um boi de grande dimensão para a apresentação do Auto. Cada aluno bordou 

um pedaço de veludo preto que depois, remendados, compôs a “pele do boi”. Trabalho 

colaborativo. Mas, não satisfeitos com isso, foi preciso cada um confeccionar, durante as aulas de 

artes, seu próprio boizinho de argila e tecido. 

Os adereços foram confeccionados pelos alunos, inicialmente nas aulas de artes e 

depois deram continuidade com seus familiares. Definimos um figurino básico (calça e camiseta 

preta) e os adereços variavam de acordo com cada personagem. O que pode ser apreciado através 

dos registros fotográficos. 

Vale ressaltar que o figurino foi uma simples sugestão. O aluno e a família tiveram 

total liberdade de escolher e/ou produzir seu figurino. 

                                                        
45 Urrar seria o mesmo que bramir, soltar “gritos” de dor. É muito comum a expressão: O boi urrou! Quer dizer que 

ele deu sinal de vida. 
46 Informação colhida entre os brincantes de Bumba-meu-boi no Morro do Querozene – São Paulo - 2006 
47 Guarnicê vem de guarnecer, isto é, munir-se, preparar-se. 



82 
 

 

Fizemos um movimento de escolha do nome do Boi. Todos os alunos envolvidos 

sugeriram um nome. Foi feita a votação em um verdadeiro exercício de cidadania e no dia 

escolhido, fizemos o batizado do Boi com direito a padrinho e madrinha, escolhidos pelas turmas. 

O nome escolhido para o boi foi “Felizardo”. Só agora, depois de tantos anos, ao revisitar essa 

memória, tomo a consciência que esse nome traduzia a alegria e a felicidade que foi incorporada 

por todos.  

O Auto do Boi aconteceu na quadra. A festa foi uma comoção geral. Muita música, 

muita dança, muitas cores, muito movimento. Montamos o espetáculo na quadra simulando uma 

praça pública. Fizemos a iluminação com canos de PVC simulando o poste de rua com 

“quentinhas” de alumínio transformando-se em spot de iluminação pública. Além de muitas fitas 

de papel crepom coloridos pendurados por todo o espaço da dramatização e dança.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponto de Iluminação – Poste de luz. 

 

Figura 20 - Croqui do espaço de apresentação 
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 O pai de um dos alunos ofereceu apoio para financiar a compra dos materiais para 

o cenário da festa. Esse apoio veio de forma voluntária e sem a escola ter feito pedido formal ou 

informal para os alunos. Acho importante retratar aqui para mostrar que o envolvimento dos 

alunos ultrapassou a sala de aula, a escola e acabaram envolvendo suas famílias.  

3.6.2. Bumba-meu-boi na Escola Ágata 

 
Na escola Ágata, a equipe de Música propôs o Bumba-meu-Boi na ocasião da Festa 

Junina, que foi abraçado por toda a escola. A equipe de Artes trabalhou com essa temática desde 

a Educação Infantil até o ensino Médio. A equipe de música trabalhou com a Educação Infantil e 

com o Ensino Fundamental 1. 

A criatividade dos alunos e professores alcançaram pontos inimagináveis de 

surpresas, belezas e encantos. Nesta experiência não houve resistência por parte dos alunos, 

talvez porque primeiramente propusemos a pesquisa sobre a festa do Bumba-meu-boi, e assim, 

imbuídos de conhecimento já estavam totalmente seduzidos pelo tema. Espontaneamente 

sugeriram apresentar suas pesquisas para seus colegas através da dramatização e dança. Portanto, 

ao lançarmos a ideia de fazermos a apresentação do Bumba-meu-boi, na Festa Junina, recebemos 

aplausos sinalizando a aceitação unânime.  

Percebe-se a diferença quando o Projeto é gestado, primeiramente dentro de cada um, 

pois é aí que nasce o desejo, a vontade, para depois ser externado e colocado em ação. Como 

afirma Chauí (apud FAZENDA, 2002), que “o desejo é busca de fruição daquilo que é desejado, 

porque o objeto do desejo dá sentido a nossa vida, determina sentimentos e nossas ações.” 

Quando esse desejo é despertado, sentimos crescer uma potencialidade extraordinária de fazer o 

melhor e o melhor não se restringe a limitação de tempo e espaço. Alunos empenhados e 

professores mais ainda. É viva a lembrança de alunos trazendo objetos de sua casa que faziam 

referência à Festa do Boi, de pais que confeccionaram uma “burrinha” para a filha brincar, de 

professores que não mediram esforços e trabalharam muitas horas a mais sem nunca reclamar por 

isso. Pelo contrário, a satisfação e o prazer era o bem mais precioso. 
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            Figura 21 -  Brincadeira de Boi                            Figura 22 – A Burrinha entrou na festa 

 

Essas fotos acima foram registradas num momento de aula onde os alunos 

apresentaram suas pesquisas. Muito antes de a Festa Junina acontecer. 

Na escola Ágata, contamos com a parceria de Língua Portuguesa, Música e Artes. As 

áreas de Música e Artes tiveram a oportunidade de realizar 3 encontros no total do processo, mas 

infelizmente só conseguimos articular uma reunião com toda a equipe para elaborarmos os 

encaminhamentos do projeto. Uma única reunião não contemplaria a ansiedade e angústia que 

surgem no meio do caminho, por isso, as conversas aconteceram, informalmente, nos corredores 

e nos intervalos de recreio ou pós-aula, mas totalmente impulsionadas pela necessidade de 

diálogo e troca. O tempo ainda é um dos grandes vilões, uma das barreiras que impedem 

encontros mais efetivos para que ocorram diálogos, de fato.  

Nas aulas de Língua Portuguesa os alunos fizeram a redação da peça teatral da 

história do Bumba-meu-boi que foi encenada no dia da apresentação na Festa Junina da escola. 

Música se encarregou da pesquisa sonora e musical dessa manifestação. Conhecemos 

os instrumentos principais que compõem a cantoria das toadas de Boi: o pandeirão, as matracas e 

o tambor onça. Selecionamos o repertório e criamos, coletivamente, a coreografia de todas as 

danças. Foi na aula de música, por não haver a disciplina de Teatro, que oportunizamos aos 

alunos a utilização da linguagem teatral para encenar o auto do Boi. Portanto, a Música agregou 3 

linguagens: a cênica, a dança e a própria música. 



85 
 

 

 

Figura 23 – Personagens do Auto do Boi 

 Em Artes Visuais os alunos fizeram pesquisa do figurino dos participantes e do ator 

principal: o Boi. O Boi foi a inspiração. Materializaram o tema da festa em diferentes materiais: 

papel, tela, argila, sucatas, tintas, giz de cera, dobraduras e outros. O resultado dos trabalhos dos 

alunos foi exposto em todos os lugares nobres da escola, uma verdadeira exposição de 

criatividade e imaginação.  

 

Figura 24 – Painel de cara de bois 
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A confecção do Boi da apresentação foi um processo colaborativo entre professores e 

alunos durante os intervalos e após o turno das aulas regulares.  

O figurino seguiu mais ou menos o que foi proposto na escola Ametista, e o processo 

de integração das linguagens artísticas (Artes e Música) também foi semelhante. Os alunos 

assumiram o papel de donos da festa e definiram o texto, os personagens, os figurinos, adereços e 

criaram as coreografias. 

 

 

Figura 25 – Boi e os Vaqueiros 

 

A apresentação foi uma boniteza, como diria Paulo Freire em seu livro Pedagogia da 

Autonomia: “A alegria não chega apenas no encontro do achado, mas faz parte do processo da 

busca. E ensinar e aprender não pode dar-se fora da procura, fora da boniteza e da alegria.” 

Foi um trabalho riquíssimo. Os alunos ficaram imersos na pesquisa e beberam de um 

conhecimento que transcendeu o campo disciplinar e alçou um voo alto embebido na exclamação 

que a experiência estética provoca. 
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Presencia-se o que contemplamos com a estética do existir, a beleza do ser que 

pensa e reflete, esse ser que interfere e modifica... A interdisciplinaridade (...) 

Tenta ouvir o silêncio. Tenta estabelecer as sinapses fragmentadas. Tenta ousar. 

Tenta criar, criar beleza da pedra bruta, diríamos, como Michelângelo extraindo 

Moisés. (FAZENDA, 2006, p. 7 e 8) 

 

 

Figura 26 – Dança dos Vaqueiros 

 

 

Figura 27 – Dono do Boi e seu boizinho de estimação 
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3.7. Música do Silêncio 

 
Há alguns anos atrás eu tinha 2 alunos inclusivos na sala de aula: o Carlinhos que 

apresentava deficiência auditiva e a Mel que tinha um problema no córtex central o que resultava 

em um déficit significativo na sua parte cognitiva. Cada um deles em turmas diferentes. A 

angústia muitas vezes se apoderava de mim e eu me sentia totalmente impotente: o que fazer? Eu 

sozinha na sala de aula tendo que dar uma aula de qualidade sem a formação e competência para 

trabalhar com crianças com determinadas patologias e ainda, em uma situação de inclusão. 

Criava várias atividades e/ou jogos para inserir todos, mas confesso que poucas vezes fui feliz no 

resultado. Tive mais frustrações que sucesso. 

Quando soube de um curso de Música e Inclusão, não pensei duas vezes: fiz minha 

inscrição correndo. Teoricamente, o curso foi muito bom, pois abriu meu olhar e pude parar por 

20 horas num fim de semana para refletir sobre as dificuldades, limitações e superações que esse 

grupo de pessoas enfrenta em suas vidas. Mas não encontrei respostas para minhas perguntas: 

Como trabalhar (sozinha) música numa turma de + 30 alunos e uma criança inclusiva? O que 

fazer? Como fazer? Que estratégias propor que contemple a todos? Coloco a atenção em 1 e 

“abandono” os 29? Ou coloco o foco nos 29 e deixo aquele “um” à deriva? Os casos 

compartilhados no curso eram experiências com atendimentos individualizados ou com grupos de 

no máximo 6 a 08 crianças, onde todas apresentavam alguma deficiência. Portanto, não era um 

atendimento inclusivo e sim exclusivamente para crianças com deficiências.  

Nesse curso conheci a Banda Música do Silêncio que é composta por alunos com 

idades que variavam de 8 a 21 anos provenientes de escolas públicas da Zona Norte de São 

Paulo, portadoras ou não de deficiência visual e/ou auditiva liderada pelo maestro F.B. 

Depois desse curso, continuava com as mesmas dúvidas, mas eu estava totalmente 

mexida, modificada. Cheguei em casa e escrevi um pequeno projeto, curto e rápido. Precisava 

propor uma experiência sensorial para todas os meus alunos para que eles pudessem sentir e 

refletir sobre as limitações sofridas por pessoas com qualquer tipo de deficiência. Ao propor para 

a equipe de professores, a professora H.L. trouxe a feliz ideia de começarmos a sensibilização 

dos alunos através da leitura do livro O silencioso mundo de Flor, de Cecília Cavalieri França. 
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Figura 28 – Capa do livro O silencioso mundo de Flor 

 

O silencioso mundo de Flor é um livro que revela grande sensibilidade da autora. 

Conta a história de 2 amigos, Téo e Flor, em um mundo cheio de cores, de coisas para se 

descobrir e fazer.  A narrativa poética nos embala com ritmo, melodia e movimento. Então, 

descobrimos que o mundo de Flor é diferente do mundo do Téo. O mundo do Téo é cheio de sons 

e de Flor é cheio de silêncio... Silêncio... A surdez é tratada com leveza e como um fato natural 

que está aí. Está posto, então, o caminho é encontrar alternativas de se inserir nesse mundo: ver e 

sentir o que é capaz de ver e sentir.   

Fomos apropriando cada conceito musical que o livro trazia, fomos criando empatia 

com os personagens do livro: ora com o Téo, quando ele ouve e explora todos os sons dos 

instrumentos de percussão encontrados em um barracão. E ora com o de Flor, em um mundo 

silencioso que não cabe dentro de ninguém...  

Montamos o projeto Música do Silêncio adotando o mesmo nome da banda. Propus 

que a Banda Música do Silêncio fosse a nossa convidada para o Concerto Didático daquele ano 

de 2014. E assim foi feito. 

Esse projeto se estendeu por todo o Nível I do Ensino Fundamental. Demos início ao 

trabalho de sensibilização com a leitura do livro O silencioso mundo de Flor e continuamos o 

trabalho focado na preparação de nossos alunos para receber e apreciar o trabalho musical da 
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Banda. Os objetivos de levar essa banda “Música do Silêncio” na escola foram: trabalhar a 

formação de plateia com os alunos do Ensino Fundamental 1 e oportunizar a aproximação com 

regente e músicos infanto-juvenis com e sem deficiência. Essa experiência ofereceu aos nossos 

alunos ampliação de seu conhecimento musical, apreciação musical e oportunidade de acesso 

direto às ações artísticas musicais que acontecem no nosso entorno. Além de propiciar momentos 

de reflexão sobre superação e inclusão. 

Fizemos várias experiências sensoriais para vivenciar a falta da visão e da audição e 

refletir, o que essas experiências trouxeram como aprendizado. Foram momentos muito intensos!  

 

3.7.1. Sensibilização – Experiências Sensoriais 

 Foram propostas diversas experiências sensoriais para que os alunos pudessem 

experimentar as limitações impostas pela deficiência visual e auditiva. 

 

 Experiência Sensorial 1 

* Banho de Sons 

Fazer um círculo e colocar um aluno no centro de olhos vendados. Os alunos da 

roda escolherão um som aleatoriamente e reproduzirão esse som de acordo com o 

comando de sinais feito pelo condutor (professor). Esses comandos devem ser 

combinados anteriormente para que todos possam reproduzir os sinais. 

Sinais: forte/fraco/agudo/grave/aproximação/afastamento/ 

movimento circular para a direita/para a esquerda e etc... 

Final: A criança do meio do círculo tirará a venda dos olhos e compartilhará suas 

percepções e sensações. 
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 Experiência Sensorial 2 (proposto pela prof.a C. D.) 

* Sentindo a Vibração 

 

Dividir a turma em pares: 

Criança 1– ficará deitado de olhos fechados  

Criança 2 – ficará com 1 instrumento: tambor, 

pandeiro ou triângulo 

A criança 2 tocará o instrumento por toda a extensão 

do corpo da criança 1.  

No final do processo, a criança 1 falará em que parte 

do corpo sentiu maior vibração e como foi essa 

sensação. 

 

 
          Figura 29 – Experiência sensorial 2 

 

 

 Experiência Sensorial 3 – sugestão da prof.a C. D. 

* Cabra Cega 

 

Dividir a turma em 2 grupos: 

Grupo 1 – Cabras cegas 

Grupo 2 – Condutores ou cuidadores 

Tarefa: Sair da sala de música ir até o destino 1. 

Na volta para a sala de música, trocar os papéis, ou 

seja, quem era condutor vira cabra-cega e vice-

versa. 

 

              Figura 30 – Experiência sensorial 3 

 

 

 

No final, conversamos sobre o que sentimos e o que aprendemos com essas 

experiências. 
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 Experiência Sensorial 4 

* Vídeo com e sem áudio descrição 

I - Assistir um trecho de vídeo sem áudio-

descrição com os olhos vendados. 

Partilhar o que entendeu da história do filme. 

Provavelmente, entenderá apenas do que se trata 

baseado nos diálogos e sonorização do filme. 

Entretanto, não poderá “visualizar” a cena que 

está sendo exibida no filme, uma vez que sua 

percepção visual está vedada. 

 

                Figura 31 – Experiência sensorial 4 

 

 

II - Assistir um trecho de vídeo com áudio-descrição com os olhos vendados. 

Partilhar o que entendeu da história do filme. Provavelmente, entenderá e 

imaginará a cena do filme baseado nos diálogos, na sonorização do filme e no 

áudio- descrição. 

Fazer a conclusão da importância do áudio-descrição num Projeto de Inclusão 

Social.  

 

 

 Experiência Sensorial 5 

 

I - Assistir um trecho de vídeo sem áudio (mute). 

Partilhar o que entendeu e como se sentiu. 

Provavelmente entenderá o contexto da história devido as imagens, mas não 

saberá o que estão dialogando e os sons do ambiente e a trilha sonora também 

serão ignorados, uma vez que o áudio está desativado. 

Fazer roda de conversa para trocar as impressões sobre o que todas essas 

experiências provocaram. 
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 Experiência Sensorial 6 

* Sentindo a vibração com bexigas 

 

 
 

Figura 32 – Sentindo a vibração com bexiga 

 

 

 Experiência Sensorial 7 

* Conhecendo uma partitura musical em Braille (Musibraille) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Figura 33 – Percebendo o relevo do Musibraille 
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O Braille é um sistema de escrita e leitura em relevo resultado da combinação de 

pontos dispostos em 2 colunas. O Braille pode representar letras, algarismos, sinais de pontuação 

e até música. Nesse último caso, chama-se “Musibraille”. 

Esse código foi criado por Louis Braille (1809 – 1852) que aos 3 anos perdeu a visão 

ocasionada por um acidente na oficina de seu pai. Mais tarde, aos 16 anos, cria o sistema Braille 

que é difundido para todas as partes do mundo. 

Infelizmente devolvi os registros dos alunos sem ter feito cópia ou anotado para 

guardar como meu registro pessoal, reconheço essa grande falha na falta de registro.  Mas 

recordo que os alunos se colocaram de uma forma muito respeitosa e madura. Demonstraram 

estar completamente sensibilizados. Gostaram da experiência de vivenciar todas as experiências 

no seu próprio corpo. Acredito que esse projeto provocou uma transformação nessas crianças que 

tiveram a oportunidade de sentir no próprio corpo as limitações sofridas por alguma deficiência 

física e puderam refletir sobre as experiências. Com certeza se tornaram pessoas melhores. 

 

Figura 34 – Banda Música do Silêncio 

 

Apreciar a Banda do Silêncio ao vivo foi impactante. Conhecer seus integrantes 

surdos e cegos, no mínimo, gerou um sentimento de admiração e respeito por aqueles que, 

mesmo tendo suas limitações, lutam para vencer, ou superar, suas dificuldades. 
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É importante relatar que depois de todas essas experiências, as atitudes e 

performances do Carlinhos nas aulas seguintes, foram mais atuantes. Ele começou a demonstrar 

mais interesse e por várias vezes pediu para tocar algum instrumento de percussão, especialmente 

o atabaque. Antes da realização desse projeto, o aluno se colocava, frequentemente, à parte das 

atividades e quando o convidava, parecia ficar encabulado e muitas vezes se negava a participar. 

Quando as aulas eram de flauta, o aluno dizia que doía seus ouvidos e ficava no canto da sala. 

Mostrava-se resistente em aprender flauta. Interessante é que a reclamação era que o som da 

flauta o incomodava, porém quando eu perguntava se ele gostaria de sair da sala para atenuar seu 

incômodo auditivo, Carlinhos respondia que estava bem ali. Só não queria tocar flauta. Entendi e 

entendo perfeitamente. O som da flauta não fazia sentido nenhum para o Carlinhos e por ser uma 

frequência de sons mais agudos, realmente deveria incomodá-lo bastante. 

A Mel, normalmente apresentava uma oscilação no seu comportamento o que era 

diretamente proporcional à qualidade da sua participação. Não me recordo de ter observado 

alguma alteração significativa nas atitudes e/ou participação das aulas depois da vivência do 

Projeto Música do Silêncio. Só me lembro que a Mel adorava tocar xilofone. Por ela, passaria a 

aula toda tocando xilofone. Por essa razão, muitas vezes proporcionei atividades (além do 

programado nos planejamentos) com xilofones e metalofones. Fiz proposta de trabalho com a 

improvisação x solo48 x tutti49 com escalas pentatônicas50 para favorecer e/ou facilitar a execução 

musical livre das exigências do sistema tonal. Wisnik explica o sistema modal, no qual a escala 

pentatônica se insere, como: “intimamente unido à própria ordem sonora, pois a circularidade 

está inserida na sua própria estrutura: nela, cada nota pode ser indiferentemente o princípio, o fim 

ou o meio de um motivo melódico, todas podem estar num ponto qualquer do caminho (como 

nota de passagem), ou então soar como nota final, que encerra e conclui o motivo.” (1989, p.72). 

Por essas razões então, podemos dizer que a escala pentatônica é muito versátil: o que se cria 

e/ou improvisa nessa escala é sempre muito bem recebido pelos ouvintes.  

 

                                                        
48  Solo é uma parte ou trecho musical executada por uma só voz ou um só instrumento. 
49 Tutti vem do italiano e quer dizer tudo ou todos. 
50 A escala pentatônica é muito antiga. Uns dizem que veio da China e outros afirmam ter origem nos povos 

Sumérios. A escala pentatônica é formada por 5 sons, pode ser maior ou menor, é entendida como escala modal. 
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4. PONTO DE CHEGADA 

 

Ponto de chegada deste trabalho pode ser também, ponto de partida para outros 

caminhos, pois a ânsia de conhecimento e de busca é contínua e espiralada. 

O olhar, sob a ótica dos conceitos de Ivani Fazenda, nos leva a refletir, levantar e 

analisar problemas e procurar caminhos, numa “atitude de busca” constante. A atitude de busca 

exige um “olho de lince”51 para que nosso olhar seja ampliado e alcance a compreensão das 

relações com o objeto de estudo, do respeito ao conhecimento do outro e da comunicação efetiva, 

através de diálogos abertos, francos e sem receios de um invadir o território do outro, porque ao 

falarmos de Interdisciplinaridade, o conhecimento não é de um, mas de todos. Nessa ótica, cai 

por terra a vaidade egóica de centralizar e manter o conhecimento como propriedade exclusiva. 

Cai por terra um possível autoritarismo que, em vez de ampliar o processo de busca, queira podar 

e limitar novas possibilidades de descobertas. Cai por terra o narcisismo que intencione projetar o 

foco da luz só para si, mantendo o outro na sua sombra. A Interdisciplinaridade nos dá o suporte, 

a base para a compreensão da necessidade de uma dialogicidade emergencial na educação. 

(FAZENDA, 2006) 

É no diálogo que se fortalece as relações pessoais, interpessoais e favorece o 

conhecimento em rede. A educação na contemporaneidade não deve se limitar nas fronteiras 

impostas pela disciplinarização. A educação clama por um olhar além da própria disciplina, por 

uma visão ampla, multireferencial e multidimensional da vida. Escola é vida, já defendia Dewey 

(2010), e o aprendizado se promove pelas sucessivas experiências de vida, as experiências 

estéticas que vivenciamos e que extraem de nós a exclamação e o espanto. 

Verifica-se que em todos os projetos desenvolvidos e aqui relatados, caracterizam um 

trabalho com posturas interdisciplinares, envolvendo não somente as conexões com as linguagens 

artísticas da Música e de Artes Visuais e da Língua Portuguesa, mas refletindo sentimento de 

totalidade, porque completamente inserida no processo. Nesse fato, então, dilui-se as hierarquias, 

as fronteiras e tudo e todos se tornam uno. Foram observados princípios da Interdisciplinaridade 

apregoada por Ivani Fazenda: Coerência, Humildade, Espera, Respeito, Desapego e Olhar 

durante todo o processo de aprendizagem. 

                                                        
51 “Olhos de lince” é uma expressão usada para dizer que a pessoa tem uma capacidade visual acima da média.  
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Percebo que a minha trajetória foi motivada pela busca de sentido, de um porquê, do 

meu desejo de realização, do encontro com a minha essência. Por isso, nestas considerações 

finais, sou impelida a refletir (na minha limitada e principiante condição) sobre o livro 

Interdisciplinaridade: qual o sentido? 

Ivani Fazenda em sua caminhada como docente, orientadora, escritora e pessoa 

interdisciplinar nos propõe a reflexão de três palavras: sentido, pertencimento e prática. 

Sentido. O significado de sentido é polissêmico, pode-se tratar dos órgãos dos 

sentidos (ouvir, cheirar, ver, apalpar e comer), ou referir-se ao sentido de direção (esquerda, 

direita, em frente, para trás, na diagonal, pra cima, pra baixo), ou ao significado de uma palavra 

com ou sem sentido, ou simplesmente à faculdade de sentir relacionado a um sentimento: se 

alegre ou triste, animado ou desanimado, livre ou preso...  

O sentido de ser e estar encontra na filosofia a resposta das inúmeras interrogações 

que nos submetemos para encontrarmos os pontos de conexões que formam nossa poética 

pessoal. Uma poética que é o cerne do nosso ser. Aquilo que nos nutre, nos ilumina e nos 

fortalece na busca incansável do sentido e da coerência. 

Penso que uma caminhada sem sentido, não tem sentido. Se não definirmos metas 

não poderemos saber a direção (o sentido) a tomar. Se tanto faz o destino final, não existirá um 

sentimento motriz para alavancar a busca. Saber qual o sentido e dar sentido são relevantes para 

qualquer empreitada pessoal ou coletiva. Então, para um trabalho interdisciplinar coerente deve-

se encontrar, primeiramente, um sentido que tenha significado para si, para o outro e para o 

mundo.  

Pertencimento. Quando encontramos o sentido, somos impelidos a anunciar nossos 

pensamentos, ideias e ideais que tomam forma através da palavra. A palavra falada e a palavra 

escrita comunicam e ganham significado. A palavra expressa o pensamento, e todo o seu ser, 

fazendo-se necessária a compreensão e a interpretação da língua e da linguagem. Faz-se 

importante entender e respeitar as diferenças dos signos e suas significações para que haja 

comunicação da mensagem que se deseja transmitir. 
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O sentimento de pertencimento, de ser e estar, suscita a necessidade de comunicação, 

de entendimento e respeito à temporalidade, subjetividade, historicidade e dialogicidade contidos 

na palavra.  É no sentido de pertencer que vamos acertando as arestas de uma convivência 

pacífica e respeitosa e da busca de uma prática de compreensão dialógica. O pertencer exige tanto 

a escuta do outro e de si mesmo quanto da reivindicação do direito de falar. É imprescindível 

dizer-se o que pensa e sente para colocar em ação os planos elaborados em conjunto levando-se 

em conta o conhecimento específico e a subjetividade de cada um.  

“- Precisamos romper o pacto do silêncio através das artes” 
“- Precisamos romper o pacto do silêncio através das artes” 

“-  Precisamos romper o pacto do silêncio através das artes” 
“-    Precisamos romper o pacto do silêncio através das artes” 

 

 

 Não se pode colocar distância entre o discurso e a prática. É necessário encontrar 

coerência entre o discurso da autonomia e da efetiva autonomia que é dada ao professor, sem que 

seja podado pela centralização de poder, que mantenha um professor limitado ou condicionado. 

Se não existir autonomia, consequentemente não existirá liberdade. Se não existir liberdade, não 

haverá crescimento e desenvolvimento de ser e do ser. Num ambiente onde não haja coerência 

entre o discurso e o exercício da autonomia, os verbos podem ser trocados: o pensar pelo 

obedecer, o apaixonar pelo alhear-se, o lutar pelo acomodar, o buscar pelo aceitar, o falar pelo 

calar, o viver pelo sobreviver. E nessa dicotomia, por vezes, o professor se debate em busca de 

espaços que lhe permita condições de germinar seu ideal e florescer suas ideias! 

A expectativa é por uma instituição educacional, ou de qualquer natureza, onde seus 

colaboradores adquiram esse sentimento de pertencimento, de sentido, coerência e liberdade de 

expressão da fala para uma real comunicação. Se assim não acontecer, podemos estar fadados à 

falência da possibilidade de diálogo de forma livre e verdadeira.  

À escola cabe dar voz ao professor, a fim de não cercear sua criatividade e a vontade 

de realização que mantém acesa a paixão pelo fazer na educação. Vetar o diálogo seria levar um 

professor à frustração. Uma vez frustrado, seu brilho nos olhos pode ir se apagando, levando suas 

ações a entrarem em “ponto morto”52. 

 

                                                        
52 Utilizo a palavra “ponto-morto” no sentido figurado: sem movimento, estagnado. 
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Havendo encontro, havendo revelação de sentido, o homem se antropomorfiza, 

se realiza, se universaliza. Se há interdisciplinaridade, há encontro, e a educação 

só tem sentido no encontro, a educação só se faz “avec”, ou seja, a educação só 

tem sentido na ‘mutualidade’ , numa relação educador-educando em que haja 

reciprocidade, amizade e respeito mútuo. Numa educação antidialogicizante, há 

a frustração, o bitolamento, a imbecilização. (FAZENDA, 2006, p. 39) 

 

 

A contemporaneidade exige que tenhamos flexibilidade, comunicação e cooperação. 

É na educação que temos espaço para trabalharmos esses aspectos desde a mais tenra idade.  

Flexibilidade porque tudo é efêmero, mutável, transitório. O percurso pode alterar, 

inclusive os conceitos sofrem alterações, podemos constatar isso em relação à física quântica que 

veio contrapor à física clássica. A transitoriedade da vida é implacável, portanto é difícil dar 

espaço para pensamentos e atitudes rígidas.  

Comunicação porque deve ser a base de uma sociedade sadia. O indivíduo se 

reconhece, conhece o outro e o outro o reconhece e, então, fazem parte do mesmo mundo. Essa 

relação interpessoal exige maturidade, humildade, franqueza, ética e liberdade para que o diálogo 

ocorra de fato. Não um diálogo “faz de conta” que queira manter-se em aparências, onde ouve-se 

somente a voz de um solista e o coro apenas responde na imitação ou na manutenção de um baixo 

contínuo. Sim a um diálogo de fato, onde todas as pessoas têm voz. O coro faz parte da mesma 

sinfonia e contribui de forma a dar corpo, força e beleza para todo o contexto. Não importa se 

existem consonâncias ou dissonâncias, o que importa é estar-se aberto para todas as 

possibilidades contrapontísticas e heterofônicas. E nessa relação ou inter-relação tecer uma 

grande rede de dialogicidades. 

Cooperação é a máxima para um mundo melhor e mais humanizado. O estar com o 

outro nos oportuniza a refletir sobre as suas/minhas necessidades, dificuldades, potencialidades e 

limites, é onde encontramos nossas reais condições de ser e existir. O autoconhecimento permite-

nos que, depois da viagem interna, possamos partir para o externo e então dançar o pas-des-deux 

ou a ciranda do co-operar: fazer junto com. 
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Na era da informatização e globalização, deixamos de ser meros consumidores de 

informação e conhecimento para também sermos produtores de informação e conhecimento. A 

contemporaneidade exige um perfil de professor de múltiplos olhares, múltiplas escutas, 

múltiplas experiências para que possa oportunizar aos seus alunos a ampliação de seu repertório 

de vida e de convivência com o outro, com o mundo e com toda a informação e conhecimento 

que estão à sua disposição. E especialmente, que sejam responsáveis pela sua vida, pela vida do 

outro e por um mundo mais humanizado. 

É na liberdade e na autonomia que podemos conjugar o verbo fazer. Uma ação 

carregada de sentido, portanto de brilho nos olhos e força nas veias. Um trabalho que não mede 

esforços para aprofundar o conhecimento que enriquecem o saber de todos os envolvidos.  

Ser. Pertencer. Fazer. Essas três palavras que intitulam os três capítulos do livro 

Interdisciplinaridade: qual o sentido? de Ivani Fazenda levaram-me a refletir sobre o sentido da 

vida, da minha vida, da minha voz interna, do meu cerne. Quem sou? Onde estou? Pra onde vou? 

Como quero ir? São perguntas que insistiram em comparecer a todo momento nesta minha 

reflexão. Percebo que, enquanto não estiver alinhada com o Eu Interior, com o entorno, com a 

família, com o trabalho, com o discurso; com a prática, com a teoria, todas as ações serão vazias 

de significado, portanto, de sentido.  

O desafio enfrentado em todo meu percurso foi encontrar o meu som, o som sentido 

ou o sentido do som? Qual o som-sentido da minha pesquisa, que foi tomando um rumo próprio e 

à medida que fui escrevendo, fui ficando mais apaixonada e o envolvimento com a escrita foi 

ficando mais intensa porque minha voz foi soltando e reconheci minha música em todos os 

trabalhos que idealizei e realizei.  

 

“- Cada um de nós temos uma música. Precisamos deixar nossa música se expandir”. 
“- Cada um de nós temos uma música. Precisamos deixar nossa música se expandir”. 

“- Cada um de nós temos uma música. Precisamos deixar nossa música se expandir”. 
“- Cada um de nós temos uma música. Precisamos deixar nossa música se expandir”. 

 

Faz sentido concluir que a liberdade e a autonomia andam de mãos dadas com a 

criatividade e a livre expressão. A arte é a expressão da liberdade e da autonomia. Não se pode 

acreditar que haja arte num ambiente onde seja cerceado o livre arbítrio, onde se limite as ações e 
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onde se cultive o pacto do silêncio. A grande barreira da liberdade e da autonomia é o 

autoritarismo. A imposição da obediência. O professor não pode se deparar em situações em que 

seja obrigado a abaixar a cabeça, ou em que necessite dizer sim quando sua vontade é dizer não 

às crenças impostas e às metodologias equivocadas. Que um educador consiga sempre afirmar-se 

e não se submeter à imposição velada de projetos. Que não aceite e diga não ao trabalho de fora 

pra dentro, aquele que não prolifera porque não nos afeta e, portanto, não cria empatia. O 

resultado de alguns projetos pode até ser aparentemente alcançado, mas se ele for vazio de 

diálogo corre o risco de não alcançar seus objetivos, por apresentar-se sem sentido e sem 

significado para aquele que somente executa. 

É notório observar que os projetos desenvolvidos só foram possíveis porque houve 

liberdade para voar, para ousar na busca e no encontro do sentido. Eu tive a doce alegria de sentir 

a liberdade de ser, de criar e de fazer acontecer. A liberdade e a autonomia são os insumos 

primordiais para que qualquer trabalho (especialmente o artístico) se realize. Isso impulsiona o 

professor a entrar em vibração porque o entusiasmo e o desejo o coloca em movimento de êxtase, 

por isso, incansável no seu trabalho educacional: como sujeito ativo e feliz na construção do 

conhecimento, do autoconhecimento, da práxis e da autoavaliação de seu desempenho.  

Observando e analisando todo o meu processo de formação docente e de 

pesquisadora, considero a construção da minha trajetória de vida uma construção em contínuo 

espiral. Meus saberes não se formaram apenas através das disciplinas ou grades curriculares de 

cursos de formação ou de extensão, mas também na prática, na ação do dia-a-dia, na lida com os 

alunos, no planejamento de uma aula, na busca de caminhos para desenvolver um tema, na 

proposição de experiências criativas, na procura de instigar a criança à curiosidade e à pesquisa, 

na relação com outros professores, com orientadores e gestores, nos espetáculos contemplados, 

no silêncio do ócio, na espera da maturação e da absorção de aprendizados, na resistência às 

dores, na resiliência, na escuta do amanhecer, nas cores das falas e sorrisos das crianças, na 

poesia do existir. 

Noto, também, que em todos os projetos descritos neste trabalho, houve uma 

preocupação com a formação e desenvolvimento do humano que somos, respeitando a 

individualidade de cada um, propiciando interações coletivas, ofertando espaço para a 

criatividade e para expor suas ideias. Afinal, num mundo tão complexo, invadido por bilhões de 
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informações que são atualizadas a cada fração de segundo onde a civilização anseia por mais e 

mais informações não deve focar unilateralmente somente na competência do cognitivo, mas 

também na sua competência emocional e afetiva.  

Dessa forma, acredito ter colaborado para que os alunos revelassem o artista que tem 

dentro de si, que a música tenha ampliado suas escutas e seus olhares para atuarem e 

transformarem-se para transformar o mundo em um lugar mais humano, pleno e feliz. 

Nessa espiral de ver e rever minha história de vida, vi e revi minha práxis, refleti 

sobre o currículo da Música na escola, sobre a importância de dar o devido valor para a Educação 

Musical; percebi minha busca constante de sentido, de ser e pertencer; compreendi a importância 

da pesquisa como um dos pilares na minha formação como docente à luz da Interdisciplinaridade 

de Fazenda, contemplando assim, uma busca incessante e incansável para o desenvolvimento das 

minhas competências pessoais e profissionais, que acontecem por meio de leituras, revisões, 

leituras de cenários e contextos, pesquisa e observação de cenas do cotidiano. E nessa busca de 

tantas coisas acabei encontrando eu mesma, recuperando minha essência.  

Termino minhas reflexões em reticências e em infinitas perguntas despertadas para 

continuar o meu caminho pautado pela Interdisciplinaridade, que é sempre pergunta, sempre 

pesquisa...  
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