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RESUMO 

 

A frase de uma educadora: “maestro a música mudou a vida desse menino” foi 

o elemento que instigou o desenvolvimento da presente pesquisa. Os 

questionamentos que se seguem a partir dessa constatação abordaram os 

aspectos inerentes ao ensino da arte nas escolas brasileiras, angariados a 

partir de dados oficiais que apresentam um reduzido número de arte-

educadores frente a legislação pertinente à obrigatoriedade do ensino da 

música em toda a educação básica a partir de 2011 através da Lei 11.769/08. 

A pesquisa se desenvolveu diante da suspeita que o ensino da arte nas 

escolas brasileiras tem se mostrado insuficiente no que diz respeito a 

promoção do educando em relação ao  fazer artístico, culminando com o baixo 

interesse pela disciplina artes, refletindo posteriormente na formação de um 

número reduzido de arte-educadores que provavelmente tiveram sua iniciação 

artística fora do ambiente escolar. Sendo assim interessou a esta pesquisa 

aferir a relevância da disciplina artes ou educação artística na trajetória 

formativa dos arte-educadores em música. A pesquisa utilizou como referencial 

teórico os dados expostos em Barbosa (2008) e Snyders (2008) visando 

compreender as concepções inerentes ao ensino da arte, da música, e o 

processo histórico da linguagem artística no Brasil. Visando angariar elementos 

para a pesquisa foram desenvolvidas entrevistas com arte-educadores, tendo 

como referência teórica Nóvoa e Finger (2010) além de Bosi (1987). O capítulo 

I apresenta considerações sobre o fazer artístico, e o desenvolvimento histórico 

do ensino da arte no Brasil. O capítulo II trata de experiências práticas 

relacionadas à educação estética. O capítulo III explicita a fundamentação 

teórica sobre a metodologia utilizada. O capítulo IV apresenta as histórias de 

vida de três arte-educadores em música, enquanto o capítulo V expõe as 

devidas conclusões fundamentadas nas entrevistas com os arte-educadores.   

 

Palavras-chave: formação de arte-educadores, trajetórias formativas, 

educação musical, educação estética. 



 

ABSTRACT 

 

The sentence of an educator: "conductor, music has changed the life of this 

boy" was the element that prompted the development of this research. The 

questions that were raised upon this consideration contemplate aspects related 

to art education in Brazilian schools, collected from official data showing a 

reduced number of art educators face the law concerning mandatory teaching 

of music in all basic education since 2011 by the Law 11.769/08. The research 

was developed on the suspicion that teaching art in Brazilian schools has 

proved insufficient regarding the promotion of the student in relation to art 

making, culminating  in low interest in the arts discipline, reflecting later on the 

formation of a small number of art educators who probably had its beginning of 

art education progress outside school. The purpose of this research is to assess 

the relevance of the arts discipline or arts education in the trajectory of the 

educational process of art educators in music. This research looks at the work 

of Barbosa (2008) and Snyders (2008) in order to understand the concepts 

inherent in the teaching of art, music, and the historical process of artistic 

language in Brazil. Aiming to raise items for the research were carried out 

interviews with art educators, with reference theoretical at Nóvoa and Finger 

(2010) also Bosi (1987). Chapter I presents considerations on the artistic and 

historical development of art education in Brazil. Chapter II deals with practical 

experiences related to aesthetic education. Chapter III explains the theoretical 

background on the methodology used. Chapter IV presents the life stories of 

three art teachers in music, while Chapter V presents the appropriate 

conclusions based on interviews with art educators.  

 

Keywords: training of art teachers, training trajectories, music education, arts 

education. 
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INTRODUÇÃO 

 

Um dia ouvi a seguinte expressão de uma educadora, colega de 

trabalho: “maestro a música mudou a vida desse menino”.  

Após tantos anos lecionando em ambientes escolares e extra-

escolares, tanto em projetos instalados precariamente em locais sem a menor 

infra-estrutura quanto em escolas com estúdios e teatros reservados 

exclusivamente à prática musical, até aquele momento em nenhum instante 

tinha me dado conta do poder de transformação estabelecido por meio do 

relacionamento com a linguagem artística, que no meu caso se manifestou 

através da linguagem musical. O fato ocorreu em uma escola particular que se 

abria para acolher um aluno oriundo de uma escola pública. Reflexões à parte, 

sobre os conteúdos propostos em uma escola particular que incluía educação 

musical em sua matriz curricular, contrapondo-se com um aparente déficit do 

educando oriundo da rede pública no que se referia aos conteúdos básicos que 

incluíam português, matemática e ciências, o fato que chamou a atenção 

estava na constatação que a partir das aulas de violino propostas pela escola, 

o aluno teria se motivado ao estudo, e consequentemente seu aproveitamento 

nas demais disciplinas teria melhorado. 

Refletindo sobre o comentário inicial da educadora: “maestro a música 

mudou a vida desse menino”, procurei analisar profundamente qual o 

significado de cada palavra contida na frase, relacionando assim com minha 

trajetória formativa e com a realidade educacional da grande maioria das 

escolas brasileiras. Tal fato conduziu-me a elaboração de vários 

questionamentos fundantes que posteriormente subsidiaram a pergunta central 

dessa pesquisa, como se verificará adiante. Inicialmente interessei-me em 

percorrer e compreender minuciosamente quais foram os caminhos que me 

conduziram à arte-educação: primeiro no curso de regência que me tornara 

maestro e posteriormente à licenciatura em arte com habilitação em música. 

Em minhas reflexões que me levaram aos tempos de universidade, me deparei 

com uma constatação: o baixo número de alunos que se interessavam pelo 

bacharelado em regência e composição. Esse fato pôde ser constatado ao 

recordar que apenas três alunos faziam parte da turma de composição e 



regência da instituição de ensino superior que frequentei, sendo que dos três 

alunos, dois faziam parte do curso de composição, fazendo com que no ano 

que me formei (1996) fosse o único aluno do curso de regência.  

Tendo como referência a declaração da educadora: “Maestro a música 

mudou...”, surge outra observação, encontrando-se no fato que concentra 

diretamente minha formação no curso de regência: o que faz um maestro, com 

diploma de bacharelado numa escola, vindo a  atuar diretamente na docência 

no ensino fundamental? A resposta é que a partir de uma constatação pessoal 

que me dava nítida noção sobre minha precária falta de elementos capazes de 

interagir artisticamente com as comunidades que trabalhava, busquei no curso 

de licenciatura em artes com habilitação em música, uma possibilidade de 

obter elementos e estratégias pedagógicas que facilitassem o diálogo 

educando - educador, ou seja, interessava-me aprender como se deve ensinar. 

Não era o diploma de bacharel em regência que garantia minha estada na 

escola, mas o que efetivamente avalizava meu trabalho como docente do 

ensino fundamental era a licenciatura em educação artística com habilitação 

em música. “Maestro a música...”, outras questões fundamentais se elaboram 

quando se reflete sobre qual tem sido o espaço que a arte tem ocupado nas 

escolas e consequentemente na formação dos educandos. E a música, além 

das outras expressões artísticas (artes-visuais, artes-cênicas e a dança) tem 

ocupado que espaço nas escolas? Quais são os educadores que trabalham 

essas linguagens artísticas? A motivação proporcionada ao aluno em questão 

através do violino seria um acontecimento isolado, ocorrido exclusivamente 

com esse individuo ou seria possível estender a mesma experiência à outros 

educandos? Na hipótese de poder estender essa experiência à outros 

educandos, porque a arte não tem conseguido cumprir esse papel motivador 

nas escolas brasileiras? 

Em 2008, a lei 11.7691 instituiu a obrigatoriedade do ensino da música 

em toda a educação básica (educação infantil, ensino fundamental e ensino 

                                                            
1 Lei 11.769 de 18 de agosto de 2008.  

 Art. 1o O art. 26 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido do seguinte § 6o  

A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que trata o §  

2o deste artigo.” (NR) 



médio). O ato que deveria ser comemorado pelos educadores traz à tona 

questões fundantes que são convergentes aos questionamentos elaborados a 

partir do comentário da educadora: Por que a música não é uma realidade nas 

escolas brasileiras, uma vez que teoricamente a disciplina artes deveria 

possibilitar o encontro entre o educando com as linguagens artísticas, onde 

além da música inclui-se as artes plásticas, o teatro, a dança...? As outras 

formas de expressão artística (artes-visuais, dança e teatro) não devem ser 

contempladas da mesma forma garantidas através de lei? Quais são os 

profissionais que ministrarão as aulas de música?  

  O artigo 2º da lei 11.769/08, que foi vetado, trata justamente do perfil 

do profissional responsável pela disciplina música: “professor com formação 

específica na área”. O Presidente da República explicando o motivo ao veto 

justificou: “no Brasil existem diversos profissionais atuantes nessa área sem 

formação acadêmica ou oficial em música e que são reconhecidos 

nacionalmente... esses profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal 

conteúdo na maneira em que este dispositivo está proposto”. Aparentemente 

abre-se uma lacuna para que músicos sem formação pedagógica possam 

ministrar a disciplina música. Esse aspecto contido na Lei causa preocupação, 

pois por experiência própria, o simples fato de dominar tecnicamente a 

linguagem musical não me fornecia subsídios didáticos que me permitissem 

promover o encontro entre o educando e o fazer artístico.  

Na verdade, a implementação de aulas música que atenda todos os 

educandos inseridos na educação básica (educação infantil, ensino 

fundamental  e ensino médio) das escolas brasileiras esbarra num outro 

problema que aponta para um aparente déficit de arte-educadores, talvez 

refletindo o reduzido número de cursos de formação em artes disponíveis 

conforme observa Gatti e Barreto (2009): “como a demanda por aulas de 

Educação Física na educação básica é bem menor do que a demanda por 

aulas de Língua Portuguesa, o que se pode inferir é que esses estudantes se 

                                                                                                                                                                              
Art. 2o (VETADO) 

Art. 3o Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às exigências estabelecidas 
nos arts. 1o e 2o desta Lei. 

Art. 4o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

 



apercebem de perspectivas de trabalho bem mais amplas que os cursos lhes 

oferecem. Ainda assim, a maior concentração de matrículas encontra-se nos 

cursos de formação de professor de educação física, embora haja também um 

percentual expressivo de alunos nos cursos de Educação Física. O aparente 

sucesso desses cursos contrasta profundamente com os minguados cursos de 

formação de professor de artes e alguns poucos afins. Por aí talvez seja mais 

fácil entender a mobilização que conduziu recentemente à reiteração da 

obrigatoriedade do ensino de música dentro de educação artística, componente 

que já era obrigatório nos currículos, evidenciando esforços de ampliação de 

oportunidades de trabalho para os profissionais dessa modalidade específica” 

(p. 32). Essa observação não se restringe apenas aos cursos e aos docentes 

com especialização em música, mas avança para os docentes com formação 

artística como um todo (artes – plásticas, teatro, dança e música); um exemplo 

da carência de arte-educadores  formados em Educação Artística com 

Habilitação em Música pode ser aferido através dos dados divulgados pela 

Secretaria Municipal de Educação de São Paulo, que demonstra que diante de 

um total de 55.512 educadores da rede pública, apenas 69 arte-educadores 

possuem Habilitação em Música2. Outro exemplo que demonstra o déficit 

existente de arte-educadores como um todo (não apenas os habilitados em 

música, mas em artes compreendendo artes plásticas, cênicas, dança e 

música) pode ser verificado de acordo com os dados expostos pelo INEP – 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no 

item Sinopses Estatísticas da Educação Básica, referência 2009 (Sinopse do 

Professor), que demonstra que de um total de 1.417.322 educadores da 

educação básica no Brasil, apenas 39.382 possuem formação superior em 

artes (incluindo artes e música), dos quais 719 encontram-se na região norte, 

2.397 na região nordeste, 28.186 na região sudeste, 6.216 na região sul e 

1.864 na região centro-oeste3. Ainda de acordo com o próprio INEP– Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, no item 

Sinopses Estatísticas da Educação Básica referência 2009, o Brasil possui 

197.468 estabelecimentos de ensino destinados à educação básica, divididos 

                                                            
2http://eolgerenciamento.prefeitura.sp.gov.br/frmgerencial/NumerosCoordenadoria.aspx?Cod=000000 
(acessado em 18/09/2010 as 21:31 horas). 
3 http://www.inep.gov.br/basica/censo/Escolar/Sinopse/sinopse.asp (acessado em 18/09/2010 as 18:27 
horas). 



entre escolas da rede pública e privada. Na hipótese de todos os arte-

educadores brasileiros assumirem pelo menos cinco escolas, mesmo assim 

haveria um déficit de arte-educadores para atender as necessidades impostas 

pela Lei 11.769/08 (levando-se em consideração que todos os arte-educadores 

estivessem aptos à ministrar aulas de música). 

Fundamentando-se na Lei 11.769/08 que prevê o acesso de todos os 

alunos da educação básica à linguagem musical, poderíamos supor que o 

poder de transformação do individuo conforme o comentário inicial da colega, 

poderia ser estendido a todos os educando brasileiros: por mais pessimista que 

pareça, infelizmente a situação não é tão simples de ser resolvida. Se hoje 

encontramos um déficit de arte-educadores, comprovados através dos dados 

expostos pelo INEP, que imediatamente interferirá na implementação da Lei 

11.769/08 surge o seguinte questionamento que é a pergunta norteadora que 

embasa essa pesquisa: como se forma o arte-educador que atua com a 

linguagem musical e em que dimensão a disciplina artes ou educação artística 

mostrou-se relevante durante seu processo de escolarização contribuindo para 

sua opção pela docência? Interessa a pesquisa compreender qual contribuição 

da disciplina arte ou educação artística na formação do arte-educador, 

apresentando-se como lastro, fundamentando as ações que 

consequentemente o conduziram à arte-educação ou mostrando-se irrelevante 

nesse processo, não passando de peso-morto no que se refere  à estimulação 

e consequente decisão pela arte-educação. 

Para obter elementos capazes de sanar esse questionamento que 

envolve docência, arte, formação do arte-educador e legislação, foram 

coletados dados através das trajetórias formativas de arte-educadores que 

atuam com a linguagem musical. 

Duarte - Júnior (1985) justifica a necessidade da verdadeira 

experiência da arte vivenciada pelo ser humano onde “o indivíduo pode 

expressar-se aquilo que o inquieta e o preocupa... elaborar seus sentimentos, 

para que haja uma evolução mais integrada entre o conhecimento simbólico e 

o próprio  eu ... frente a frente com a questão da criação de um sentido pessoal 

que oriente sua ação do mundo” (p.72-73). Mas qual tem sido o papel da arte, 

e qual a fluência artística que os educandos tem experimentado no ambiente 



escolar? O autor ainda elabora considerações sobre a necessidade da arte nas 

matrizes curriculares, e avança refletindo sobre a possibilidade do verdadeiro 

encontro entre o educando e a linguagem artística, afim de promover o 

desenvolvimento de uma consciência crítica:  “o país viu-se invadido pelos 

padrões estéticos veiculados através da televisão, que parte quase que 

exclusivamente dos centros economicamente mais desenvolvidos... se o 

acesso de grande parte da população à atividades culturais (cinema, teatro, 

concertos e exposições) já era escasso com a televisão ele se tornou ínfimo... 

a televisão afastou as pessoas das manifestações artísticas populares e 

regionais... impôs-lhes conceitos de beleza que se chocavam com aqueles 

nascidos de suas vivências concretas... abriu-se mão então de suas vivências 

concretas” (p.82). 

Se atualmente verificamos um certo descaso por parte do sistema 

educacional vigente no que diz respeito à promoção de um verdadeiro contato 

entre o educando e o fazer artístico, ou à verdadeira fruição em arte, 

provavelmente este quadro não será revertido apenas com o estabelecimento 

de uma Lei que torna obrigatório o ensino da música na escola. 

A pesquisa buscou elementos na obra de Vigotski (1999), pois com 

especificidade o autor expõe o significado que a arte adquire no 

comportamento humano. O autor verifica na arte uma necessidade, por se 

mostrar através de um movimento contagiante, irradiante – capaz de torna-se 

um elemento social a partir da experiência individual. Vigotski aponta na arte 

uma possibilidade de superação, que normalmente não se encontra no 

cotidiano e faz menção às novas possibilidades que o homem moderno pode 

experimentar através da arte, e do seu efeito educativo. O autor ainda cita o ato 

criador, possibilitado através da experimentação com a arte, modificando o 

comportamento do individuo, que sem ela “teriam permanecido em estado 

indefinido e imóvel” (1999, p. 316).   

   Os elementos teóricos que fundamentaram a pesquisa no que se 

refere ao desenvolvimento de novas possibilidades que promovam o 

(re)encantamento do universo escolar serão encontradas em Snyders (1993, p. 

33) que traz reflexões sobre a autêntica vocação da escola, na constituição de 

alunos “felizes” e docentes realizados. O autor descreve com clareza o 



momento atual vivenciado nas escolas, onde constata as condições 

lamentáveis experimentadas por educandos e educadores através de classes 

superlotadas, além da falta de condições de trabalho, cansaço, angústia, medo 

do fracasso, entre outros fatores limitadores do desenvolvimento do cotidiano 

escolar. Snyders (1993) traz ainda possibilidades frente ao quadro exposto 

através das alegrias proporcionadas pela inserção da linguagem musical na 

escola. O autor enfatiza a necessidade e a responsabilidade de uma escola 

que assegure a democratização e o acesso aos bens culturais, além da 

garantia da fruição dos mesmos por parte dos agentes que compõem o cenário 

educacional. Porcher (1982) apresenta possibilidades de desenvolvimento de 

uma educação fundamentada na apreciação do objeto artístico, e ainda na 

possibilidade de aprendizagem em sua contemplação. 

Sobre o ensino da arte no Brasil, a pesquisa fundamentou-se em 

Barbosa (2006), que tece considerações sobre os interesses das ações 

governamentais na implementação do ensino de arte, desde a colonização até 

a lei 9394/96 pontuando cada momento histórico. 

Para a elaboração dos registros biográficos, foram considerados os 

dados fornecidos por Nóvoa (1988, 1995) e Bosi (1987), que com clareza 

propuseram os procedimentos metodológicos para o desenvolvimento de 

pesquisas com histórias de vida.   

Para a elaboração da pesquisa foram desenvolvidas entrevistas com 

dois arte-educadores que trabalham com a linguagem musical, e ainda o 

desenvolvimento de uma biografia pelo autor da pesquisa, com o objetivo de se 

conhecer de que forma se estabeleceu a aproximação do arte-educador com a 

linguagem artística, de que forma se manifestou o gosto pelo fazer artístico, e 

ainda como a escola (através da disciplina Arte ou Educação Artística) 

contribuiu ou se omitiu neste processo de aproximação da arte. Outro aspecto 

da pesquisa objetivou conhecer a atuação profissional do arte-educador, tanto 

no ambiente escolar quanto extra-curricular, aferindo  a possibilidade de se 

promover o encontro entre o educando e a linguagem artística, uma vez que se 

ele (educador) foi transformado segundo Vigotski, também poderá ser um 

potencial  elemento de promoção e  transformação do educando. 



O capítulo I, tece considerações sobre a necessidade do ser-humano 

na elaboração do objeto artístico. Apresenta-se ainda no capítulo I o 

desenvolvimento histórico do ensino da arte e da linguagem musical no Brasil. 

O capítulo II expõe uma possibilidade viável no processo de ensino - 

aprendizagem que envolve a arte, e avança para as demais disciplinas, 

visando a formação integral do individuo. O capítulo narra o desenvolvimento 

de uma experiência desenvolvida nas escolas municipais de Guarulhos, 

através do Projeto Violino nas Escolas, e explicita a fundamentação 

metodológica que embasa o projeto através do método Jaffé, Suzuki e Kodály. 

No capítulo III, encontra-se a fundamentação metodológica que 

embasa esta pesquisa, ou seja, através das histórias de vida. Optei pela 

elaboração de um capítulo metodológico, mesmo sendo menor em relação aos 

demais, por entender que a explicitação dos procedimentos metodológicos é 

importante para a compreensão da pesquisa realizada, de modo especial 

quando em meu caso, utiliza-se uma metodologia ainda questionada em muitos 

ambientes acadêmicos. 

O capítulo IV traz as histórias de vida de dois arte-educadores que 

trabalham com a linguagem musical, e ainda expõe a autobiografia do autor 

desta pesquisa. O objetivo deste capítulo foi angariar elementos capazes de 

responder a pergunta norteadora desta pesquisa. 

O capítulo V explicita os dados angariados através das histórias de 

vida dos arte-educadores, trazendo as devidas considerações sobre as 

trajetórias formativas dos arte-educadores e a relevância da disciplina artes, 

em suas trajetórias formativas. 

Em anexo encontram-se ainda os devidos termos de autorização para 

publicação das biografias dos arte-educadores e ainda uma análise de uma 

biografia contendo a trajetória formativa do autor da pesquisa, desenvolvida 

pelo Prof. Dr. Elydio dos Santos Neto. Esta análise serviu como ponto de 

partida para a elaboração deste trabalho de pesquisa. 

 

 

 



 

CAPÍTULO I  

A NECESSIDADE DO FAZER ARTÍSTICO: ORIGENS E HISTÓRIA    

Os elementos contidos neste capítulo procuram angariar informações 

para se compreender a necessidade humana no que tange o fazer artístico, e 

ainda compreender a partir desse desejo que se encontra na realização da 

arte, os motivos que conduzem a uma relação dialética ensino/aprendizagem 

da arte.  

Os dados apresentados pretendem expor de que forma se estabeleceu 

o ensino da arte e da música no Brasil. O desenvolvimento da fundamentação 

histórica torna-se necessária visando angariar elementos que contribuam para 

se entender os motivos que conduzem à uma aparente escassez de arte-

educadores. Outro aspecto possível através da fundamentação histórica está 

em compreender a dimensão e o espaço que a arte e a linguagem musical 

ocuparam na educação brasileira no decorrer dos anos. 

 

1.4 A arte a serviço do homem - o homem a serviço da arte: 
meios de tentar expressar o impronunciável  

Ars em latim significa técnica. Faz parte do processo de ser/tornar-se 

humano a capacidade sentir, ordenar emoções e criar representações de seus 

sentimentos, preocupando-se em externá-los. Para tanto o ser-humano, 

buscando meios de expor aquilo que só a linguagem verbal muitas vezes não é 

capaz exteriorizar, utiliza-se da técnica, Ars-Arte, para registrar seus 

sentimentos. A arte é algo inerente ao homem. É fundamentalmente o espaço 

onde se pode expressar tudo aquilo que extrapola os limites da linguagem 

verbal, científica ou do senso-comum: “que a arte nos aponte uma resposta, 

mesmo que ela não saiba, e que ninguém a tente complicar”4. 

Homens e animais são dotados igualmente da capacidade de sonhar. 

O que difere, porém o ser humano do animal é a sua capacidade de 

elaboração daquilo que é sonhado, de expressar ou externar aquilo que é 
                                                            
4  Metade: Letra e música de Oswaldo Montenegro. 



subjetivo. Só o ser humano (até onde chega o nosso conhecimento) é capaz 

intencionalmente de elaborar e registrar suas impressões, sentimentos e 

inquietações, a isto atribui-se o nome arte. A necessidade de expressar ou 

minimamente registrar suas idéias, fez parte da história desde os primórdios da 

existência humana. 

A cerca de trinta e cinco mil anos, bisões, cavalos, bois e veados já 

eram representados nas paredes das cavernas por nossos ancestrais. As 

pinturas, afastadas das entradas principais, estavam estrategicamente 

posicionadas, intencionalmente estampadas no fundo das cavernas para que 

dificilmente pudessem ser destruídas. Percebe-se através do cuidado 

estratégico no posicionamento das obras, uma necessidade dos nossos 

ancestrais de preservar seus registros, de forma que pudessem ser 

contemplados no futuro. Também pequenas esculturas foram criadas, com 

idade estimada em dez mil anos. Tinham formas arredondadas lembrando uma 

mulher gestante: a “Venus de Willendorf” (com idade estimada entre 10.000 e 

5.000 a. C.), exposta no Museu de História Natural de Viena, é um desses 

exemplos. Sendo assim, podemos afirmar que a arte é anterior à escrita, cuja 

invenção atribui-se aos egípcios à cerca de 5.000 a.C. (Janson 1988, p.16). 

Em cada fase da história, a arte se manifestou explicitando o 

sentimento de uma época, contribuindo para a compreensão de fatos e 

acontecimentos de cada período, além de documentar hábitos e 

comportamentos de seus protagonistas. Os egípcios já registravam em suas 

obras estampadas nas paredes dos palácios ou em seus templos, a 

importância do faraó considerado uma divindade pelo povo, além de 

costumeiramente expressarem o seu cotidiano, representado pelo trabalho do 

homem e da mulher, além da figura de animais  associados ao transcendental. 

Na Grécia, por volta do século VI a.C., as lendas e mitos já eram 

estampados em utensílios, como na “Ânfora Ática” (que se encontra exposta no 

Museu Cívico, em Brescia na Itália), ornamentada com a figura de Hércules 

estrangulando o Leão de Neméia; “a pintura foi buscar uma fonte quase 

inexaurível de temas nos mitos e lendas gregas” (Janson 1988, p.47). Os 

templos eram cuidadosamente construídos segundo preceitos matemáticos, 



sendo suas colunas decoradas com ornamentos. A escultura desse período é 

“realista e expressiva”, exibindo os movimentos de seus personagens.   

A origem da palavra música está na Grécia, mais especificamente “arte 

das musas”. Lourenço Filho5 comentando a arte e a música na Grécia elaborou 

o seguinte pensamento: “As musas teriam legado ao homem os segredos da 

harmonia, afim de que os movimentos da alma pudessem ter equilíbrio; e os 

segredos do ritmo, afim de que os gestos e atitudes do corpo ganhassem em 

graça, medida e precisão... com esta imagem, exaltava Platão o valor da arte, 

procurando demonstrar a sua importância na formação humana” (apud Barreto 

1938, p.5). 

A necessidade de expressar emoções e sentimentos acompanhou a 

humanidade, desde o soar de uma trombeta feita de chifre ou pelo golpe de um 

bastão percutido sobre um tronco para invocar o deus da caça pelo homem 

pré-histórico, e ainda nos mais refinados oratórios apresentados nas  catedrais 

pelos compositores barrocos dedicados aos santos ou a divindade aceita no 

ocidente; desde as pinturas rupestres nas cavernas ou nos afrescos do teto da 

Capela Sistina de Michelangelo;  desde a   Venus de Willendorf (5.000 a.C.) até 

a “Mulher Grávida” de Picasso. Estes são alguns exemplos que explicitam a 

importância que a humanidade deu e dá à manifestação artística, ou em outras 

palavras a necessidade de se expressar e registrar suas impressões que 

extrapolam a linguagem oral. Constatamos que o fazer artístico está 

implicitamente relacionado à atividade humana, pois encontramos na 

expressão artística uma forma de vivenciar, experimentar, elaborar e registrar 

esses sentimentos nas mais distintas expressões, que o homem moderno se 

acostumou a chamar de arte, através das mais diversificadas linguagens 

artísticas - teatro, dança, música, artes-visuais... “tais formas, em que se 

apresenta a arte, constituem maneiras de se exprimir os sentimentos... a arte, 

em todas as suas manifestações, é, por conseguinte, uma tentativa de nos 

colocar frente a formas que concretizem todos os aspectos do sentir humano... 

                                                            
5 Manuel Bergström Lourenço Filho (1897-1970). Educador brasileiro, autor de vários livros, com temas 
relacionados à pedagogia e psicologia. Em 1922, assumiu o cargo de Diretor de Instrução Pública em 
Fortaleza no Ceará. Em 1932 é um dos elaboradores do documento “Manifesto dos Pioneiros da 
Educação Nova”, que reivindicava entre outros ideais a organização do sistema educacional por parte do 
Estado, garantindo uma educação unificada, laica, obrigatória e pública.   



uma tentativa de nos mostrar aquilo que é inefável” (Duarte-Júnior 1985, p.43-

48). 

 

1.2 A arte a serviço do homem e a música a serviço da vida: 
considerações sobre o ideal 

Se a manifestação artística nasce da necessidade de externar 

sentimentos que nem sempre a linguagem oral é capaz de expressar, sempre 

esbarraremos nas dificuldades de conceituar os blocos artísticos conforme 

foram esquartejados (teatro, dança, música, artes visuais), ou seja tentar 

racionalizar através de parâmetros estéticos aquilo que em sua essência 

encontra-se muito além do verbal, do lógico e do racional. A arte é uma 

linguagem que não respeita limites objetivos, fragmentados, racionalizados. Por 

mais que a humanidade tenha estabelecido limites e padrões estéticos, 

tentando dimensionar os contornos onde a arte podia tocar, esses limites 

acabaram se rompendo, culminado em outros fazeres artísticos.  

Partindo da compreensão que a arte está além da conceituação 

objetiva, que historicamente dividiu a arte em blocos: música, artes-plásticas, 

artes-visuais, teatro, dança... (como se as linguagens não se 

interrelacionassem) seria inevitável focar sobre uma determinada linguagem 

artística sem eventualmente citar a outra. Sendo assim, não terei a pretensão 

de falar unicamente dos desdobramentos históricos que tratam da linguagem 

musical, mas procurarei estabelecer uma relação entre arte e música sem 

promover rupturas entre as linguagens. 

Se o objeto motivador desta pesquisa é o ensino da arte, porém 

focando em um dos canais por onde ela se manifesta, ou seja a linguagem 

musical, mas considerando que a música é apenas uma das formas  onde a 

arte se apresenta, é compreensível que dificilmente se alcance um consenso 

sobre a execução de uma cisão do termo música, de outro onde a música se 

encontra inserida que é muito mais abrangente, ou seja a arte. Talvez, exista 

uma dificuldade ainda maior quando se tente relacionar arte com escola, 

porque aí imediatamente será invocado o mesmo esquartejamento em blocos 

conceituais, que divide as matérias propostas nas matrizes curriculares como 



se essas não se relacionassem, restando ao ensino da arte o espaço que 

dificilmente avança  além das artes-plásticas.   

Ao analisarmos os desdobramentos históricos relacionados 

especificamente ao ensino da arte e o ensino da linguagem musical no Brasil 

(conforme foram conceitualmente classificados), dificilmente atingiremos um 

consenso que possibilite dissociar as duas disciplinas, especialmente referindo-

se aos últimos quarenta anos. Este fato se explica através de atos 

governamentais que por força de lei (5692 de 19716), instituiu o ensino 

unificado da arte, incentivando a criação de cursos de educação artística, que 

vieram a formar educadores polivalentes, ou seja teoricamente capazes de 

lecionar as quatro modalidades artísticas previstas na referida lei: dança, 

teatro, artes plástica e por fim música.  

Decorridos praticamente 40 anos da promulgação da Lei 5692/71, que 

tornou obrigatório a educação artística nas escolas, nos deparamos com uma 

nova mudança instituída pelo governo através da lei 11.769/08, propondo o 

descolamento da disciplina música das demais disciplinas que se entende por 

educação artística ou artes; se por um lado temos educação musical com 

status de disciplina autônoma, por outro lado ainda temos a educação artística 

congregando dança, teatro e artes visuais. 

A história do ensino musical e do ensino de arte no Brasil, fornece 

alguns dados que nos auxiliam na compreensão dos desdobramentos dos 

processos que em alguns momentos estabeleceu o ensino de música nas 

escolas, e que em outros simplesmente abafou qualquer possibilidade de 

manifestação da linguagem artística no âmbito escolar. 

A Lei 11.769/08 que torna obrigatório o ensino da música em todas as 

escolas do ensino fundamental brasileiras a partir de 2011, leva-nos à 

questionamentos fundantes, para que se entenda a ausência da matéria 

educação musical nas matrizes curriculares no presente, e consequentemente 

os elementos que justificariam sua implementação. Outra consideração a ser 

feita é saber se efetivamente o ensino da arte na escola no presente, 

                                                            
6 Lei 5.692 de 11 de agosto de 1971: 
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. 



proporcionou a verdadeira aproximação do educando com a arte. A pergunta 

elementar neste caso é: qual a importância de se estabelecer o ensino da 

música nas matrizes curriculares de toda e educação básica (infantil, 

fundamental e ensino médio), e ainda averiguar se o ensino da arte que já está 

proposto tem se consumado nas escolas brasileiras. 

 Alguns argumentos se apresentam para justificar a presença da 

manifestação musical na vida do ser humano. Afirma-se costumeiramente que 

a criança mesmo antes de nascer, ainda no útero materno, já toma contato 

com elementos fundamentais da linguagem musical, ou seja o ritmo e o som, 

através das pulsações do coração materno, além da audição ser  o primeiro 

dos cinco sentidos a se formar no embrião, sendo este capaz de interagir e 

reconhecer sons externos ao ambiente uterino. Jeandot (1993) conclui que a 

receptividade à linguagem musical é um fenômeno corporal, natural, cabendo 

ao educador compreender que a música é uma “linguagem expressiva 

privilegiada, uma vez que atinge diretamente sua sensibilidade afetiva e 

sensorial” (p.20).  

Barreto (1938) afirma que todo ser humano está apto para a 

aprendizagem musical, pois ela (a música) age diretamente em nosso sistema 

nervoso, “provocando-nos reações, pensamentos e emoções, motivando 

modificações de comportamentos imiscuindo-se em nossos hábitos e 

costumes, transformando insensivelmente nosso modo de sentir, agir e viver” 

(p. 55), e ainda observa Snyders (2008) “toca o centro da sua existência, atinge 

o conjunto de sua pessoa, coração, espírito, corpo... ela nos agarra, sacode, 

invade, até impor-nos um determinado comportamento, um determinado jeito 

de ser” (p.82), e categoricamente resume Andrade (1944):  “o ritmo mexe com 

a gente” (p.16). 

Talvez se encontre nesta explicação a presença constante do 

acompanhamento rítmico nas mais distintas culturas, quer seja nos rituais 

indígenas e africanos, na apoteose carnavalesca, nos cultos orientais e 

ocidentais.  Villa-Lobos resume da seguinte forma a necessidade  do contato 

com a arte e com a música: “a arte é a religião da alma humana... os adeptos 

são os crentes fervorosos do milagre da arte, na divina fé das coisas 

misteriosas, no submisso respeito às leis  da força oculta e na certeza absoluta 



da sua própria bondade espiritual... a música é uma das imagens dessa religião 

caracterizada pelos sons. É a expressão sonora de todos os seres, governados 

pela convenção relativa dos homens, através dos séculos” ( O pensamento 

vivo de Heitor Villa-Lobos, p. 86). 

Sendo a música linguagem inerente e fundamental ao ser humano, 

como pôde estar ausente da matriz curricular das escolas brasileiras durante 

todo este período, havendo necessidade de sua presença ser garantida por 

força de lei? As considerações a seguir buscam elementos sobre o ensino da 

arte e da linguagem musical no Brasil, e ainda sobre a institucionalização do 

ensino musical a partir da lei 11.769/08. 

 

1.3 Pequena história do ensino da arte e da música no Brasil 

Jeandot (1993) tece considerações sobre a musicalidade do povo 

brasileiro, especialmente influenciada pelas três raças que fundamentalmente 

constituíram a nação brasileira: o indígena, o negro e o branco, argumentando 

que as características inerentes à cada uma dessas culturas foram assimiladas 

e encontram-se presentes de forma marcante no cotidiano musical da nação.  

Kiefer (1982) traz-nos considerações sobre a música do “gentil” 

(referência usada pelo colonizador europeu para se referir ao índio) advertindo 

porém, que poucos vestígios foram recolhidos sobre a música indígena 

brasileira ao longo da história. O documento mais antigo que se tem notícia 

encontra-se na carta de Pero Vaz de Caminha ao Rei de Portugal – Dom 

Manuel, no ato do descobrimento do Brasil em 1500 onde descreveu: “E 

olhando-nos assentaram-se. E, depois acabada a missa, assentando-se nós à 

pregação, levantaram-se muitos deles, tangeram corno ou buzina e 

começaram a saltar e a dançar um pedaço”. Porém, foi do suíço Jean de Léry 

quem elaborou o primeiro documento de grafia musical em 1557, contendo 

elementos rítmico e melódicos capazes de serem decodificados, fornecendo 

algumas pistas sobre a sonoridade da música indígena brasileira, e que  ainda 

teceu os seguinte comentário: “Essas cerimônias duram cerca de cinco ou seis 

horas e durante esse tempo os quinhentos ou seiscentos selvagens não 

cessaram de dançar e cantar de um modo tão harmonioso que ninguém diria 



não conhecerem música” (apud Kiefer 1982, p.10). O mais antigo registro 

visual da época que retrata a plena atividade musical indígena é do pintor 

Theodor De Bry (1528-1598), na gravura “Dança dos Tupinambás” de 1592, 

onde expressou os nativos tocando e dançando. A obra do artista encontra-se  

exposta atualmente na galeria do Congresso Nacional dos Estados Unidos, 

comprovando os relatos que atestavam a musicalidade do indígena. 

Gallet (apud Cascudo, 1943), analisa os comentários do colonizador 

Gabriel Soares de Sousa, que em 1587, que elaborou o “Tratado Descritivo do 

Brasil” e expôs da seguinte forma a musicalidade indígena: “são havidos estes 

Tamoios por grandes músicos e bailadores... os Tupinambás se prezam de 

grandes músicos, e ao seu modo cantam com sofrível tom, os quais tem boas 

vozes; mas todos cantam por um tom” (p.574). Gallet porém ressalta que aos 

ouvidos do colonizador, o canto Tupinambá soava como “sofrível tom” em 

função do padrão estético europeu que estavam habituados.   

Andrade (1962) chama a atenção para o desconhecimento da música 

indígena do período do descobrimento, alertando sobre a escassez de 

documentos conforme se verifica: “Jean de Léry já grafava, em nosso primeiro 

século, algumas melodias dos Tupis do litoral, mas tanto dessa como de outras 

contribuições de igual gênero, não temos possibilidade alguma de controle para 

determinar se são exatas ou não. O mais provável é que sejam todas inexatas. 

Somente no século XX aparecem estudos perfeitos sobre a prática musical dos 

Ameríndios brasileiros” (pp. 163-164); é justamente pela precariedade de 

registros que descrevem a música da época que se torna deficitária uma 

análise mais aprofundada do tema. 

Se a conquista das almas tinha que ser feita a qualquer custo, a 

linguagem musical mostrou-se útil na catequese do indígena. Com a vinda dos 

jesuítas em 1549 ao país, inicia-se a efetiva influência da cultura do branco 

sobre o índio. Tinhorão (1972) relata que na carta do Pe. Manuel da Nóbrega 

ao Pe. Simão Rodrigues em 1549  narra: “Ora um, ora outro lugar da cidade à 

noite faz cantar meninos certas orações que lhe ensinou em sua língua deles, 

em lugar de certas canções lascivas e diabólicas que antes usavam” (p.22), o 

autor refere-se ao choque cultural que tivera o europeu ao se deparar com 

trombetas com crânios humanos, flautas de ossos e chocalhos de cabeças, 



além da prática antropofágica do nativo. Toda essa manifestação cultural do 

indígena, que parecera diabólica e profana aos olhos dos jesuítas, acabaria por 

acentuar ainda mais a imposição das verdades européias, estabelecidas pela 

Santa Sé.  

A deculturação da cultura indígena (termo usado por Tinhorão, 1972), 

que acabou estabelecendo e impondo comportamentos típicos da colônia é 

observado por Gallet (apud Cascudo, 1943), que narra que era prática comum 

entre os jesuítas, que ao visitarem uma aldeia bárbara (sem contato com o 

branco), utilizavam-se de curumins com crucifixos em mãos que iam à frente 

cantando “benditos e ladainhas” aprendidos junto aos sacerdotes, afim de 

promover a apaziguação local, evitando-se qualquer levante indígena (p.576). 

Esta caricatura do coroinha curumim, expressa sinteticamente a imposição 

cultural do europeu sobre o indígena, obrigando a mudança e assimilação de 

novos hábitos, vestimentas, cultos, linguagem e cultura.  

Kiefer (1993) afirma que não há dúvidas sobre o fato de serem os 

jesuítas os primeiros professores de música do Brasil, e ainda a forma de 

catequese desenvolvida através da prática musical, acabou em pouco tempo 

transformando a música indígena em música européia (p.12-13). A mesma 

opinião desfruta Fonterrada (2008), quando afirma terem sidos os jesuítas os 

primeiros a desenvolverem uma proposta pedagógica educacional, destinada 

aos curumins, que eram “treinados e aprendiam músicas dos autos europeus” 

(p.209). As dificuldades em se converter a força indígena em mão de obra 

eficiente, a incidência de doenças dos brancos que eram devastadoras para as 

populações nativas, além da expressa proibição clerical que abominava a 

escravização do índio, incentivaram a prática do tráfico negreiro, a partir de 

1559 com a autorização da metrópole portuguesa que permitiu o ingresso de 

escravos oriundos da África.  

D’Assumpção (1967) esclarece que desde o fim do século XVI até 

1888, ano da abolição da escravatura, milhões de negros de várias etnias 

foram desembarcados na costa brasileira. O autor observa que o hábito de 

cantar constantemente, e dançar sempre que se podia trazido pelo povo 

africano, acabou influenciando a formação da música e do folclore brasileiro; 



“seus instrumentos de música, os de percussão, tornaram-se de uso popular 

em várias regiões do território brasileiro”. (D’Assumpção 1967, p.34) 

A mão-de-obra escrava garantiu a prosperidade econômica e cultural 

de capitanias como Pernambuco e Bahia através da atividade açucareira, 

contribuindo para o desenvolvimento da atividade musical nestes centros. 

Tornou-se hábito a formação de grupos musicais de negros, mantidos pelos 

senhores de engenho destinados à animação das festividades. Em relação ao 

ensino da música, estabeleceu-se um elevado nível técnico, conforme 

observação de Barreto (1938), citando a existência de conservatórios aos 

moldes europeus, destinados à formação musical dos negros, isto no século 

XVII em Olinda e na Bahia. O mesmo ocorreria mais tarde em meados do 

século XVIII, estimulado pelos jesuítas em Santa Cruz no Rio de Janeiro (p.35). 

Kiefer (1993) exemplifica o refinamento musical da época descrevendo 

a atividade musical dos choromelleyros7, especialidade dos negros, escravos 

ou não, que passaram a interagir na vida cultural do século XVIII. O autor relata 

que a mais antiga notícia relativa aos choromelleyros encontra-se na 

Irmandade Nossa Senhora dos Pretos, em 1709. Entenda-se que apesar de se 

tratar de um grupo com origens africanas, estes reproduziam exclusivamente a 

música que era feita na Europa, conforme resume Mário de Andrade: “a música 

religiosa domina. Esse domínio vai perdurar até meados do século XIX, em 

manifestações primordialmente viciadas porque, quando a Colônia já estava 

com possibilidades de criar execuções mais puras (século XVIII), a música 

religiosa decaía na Europa, e a que vinha para cá, por intermédio de Portugal, 

vinha cheirando teatro, melodista, bonitota, sem tradição” (Andrade 1962, 

p.155). 

Kiefer (1993) relata que a imposição da cultura européia se prestava 

também para oprimir qualquer manifestação cultural do escravo que lembrasse 

a África, com o receio de se evitar qualquer levante por parte da população 

negra, que naquele momento era bem maior do que a população de brancos 

(p.16). Apesar da intimidação cultural do escravo por parte do branco, não se 

                                                            
7 A charamella era um instrumento de sopro, de palhetas duplas com som estridente, similar ao oboé e o 
fagote. 



pode dizer que os escravos tivessem abandonado suas origens culturais 

africanas, porém restringiam-se às senzalas. 

O processo educacional desenvolvido pelos jesuítas até o final do 

século XVIII, deu ênfase ao ensino das “letras humanas”, fundamentadas na 

gramática, retórica e humanidades, ficando o currículo das ciências quase 

inexplorado, conforme observa Barbosa (2006, p.22), concluindo que pelo fato 

dos jesuítas terem se fundamentado pedagogicamente em Platão (através do 

trivium e do quadrivium)8, demandava-se excessivamente os estudos retóricos, 

sendo os ofícios manuais (artísticos ou mecânicos) típico fazer dos escravos 

africanos. 

Foi justamente a valorização da atividade intelectual, em detrimento 

das atividades manuais, no modelo educacional imposto pelo jesuíta que 

contribuiu para que a arte passasse “a ser vista como tarefa das raças 

inferiores” como analisa Rusche (apud Cardoso 2008, p.26), e ainda fazia com 

que o branco se distanciasse do fazer artístico, como observa Barbosa (2006): 

“ o horror ao trabalho manual, sedimentado pelo sistema jesuítico de ensino 

literário e retórico...contribuíram para os estudos ligados às atividades de tipo 

manual e técnica” (p.27). De forma geral tanto nas artes plásticas, quanto na 

linguagem musical, o fazer artístico estava relegado à mão de obra escrava. 

No final do século XVIII, sob o governo do Marquês de Pombal, 

algumas reformas significativas começaram a ser implementadas na colônia, 

inclusive com reflexos nas esferas educacionais e culturais.  Apesar do Rio de 

Janeiro ainda comportar uma modesta vida cultural, em 1776, Manoel Luís 

Ferreira conseguira inaugurar a sua própria casa de espetáculos que passaria 

a se chamar Ópera Nova. Seria este o único teatro da cidade até a chegada da 

corte em 1808. A Irmandade de Santa Cecília, fundada em 1784, era 

responsável pela congregação de músicos profissionais e dentre eles 

destacava-se seu membro mais ilustre o Pe. José Maurício Nunes Garcia, o 

músico mais reconhecido da época, que se tornaria mestre-de-capela da 

Catedral da Sé do Rio de Janeiro (Kiefer 1993, p.45 e 55). José Maurício 

atrairia a atenção de D. João VI, alcançando respeitável posição na corte, 
                                                            
8 Modelo pedagógico desenvolvido na idade média inspirado em Platão, destinado ao desenvolvimento 
das seguintes metas: conhecimento, método e habilidades intelectuais; no trivium aprendia-se gramática, 
lógica e retórica e no quadrivium: aritmética, geometria, astronomia e música.    



contribuindo para os avanços da linguagem musical no país. Até a chegada da 

família real, houve uma evidente ênfase ao desenvolvimento e documentação 

da música sacra, sendo que nesse período são quase inexistentes os registros 

de música profana. 

 Os fatos históricos mais importantes que mudariam de forma 

significativa a vida cultural brasileira, certamente ocorreram a partir de 1808, 

com a chegada da Família Real ao Brasil. Barbosa (2006) atribui ao próprio D. 

João VI, o “hábito das cortes européias de incluir as Artes na educação dos 

príncipes” (p.26), mudando o preconceito gerado pelos jesuítas que 

pressupunha que o fazer artístico era uma atribuição escrava, de caráter servil 

ou inferior. A corte estabeleceu novos padrões artísticos com a implementação 

de concertos e da dança de salão. D. João VI era grande admirador e 

incentivador da arte e da linguagem musical, fazendo com que a música se 

fizesse mais presente fora do círculo religioso. Mário de Andrade observando o 

hábito cultural estabelecido pela corte salienta o fato de D. Pedro I, ter sido 

exímio musicista9, comprovando suas qualidades musicais na composição do 

Hino da Independência. 

As mudanças culturais da época ficam impressas no cotidiano da sede 

da colônia – Rio de Janeiro. Foi nesse período que se constatou em 1808 a 

fundação do primeiro jornal do país que se chamava Gazeta do Rio de Janeiro, 

além da criação da Biblioteca Nacional, o Museu Nacional e a Imprensa 

Nacional. No campo das artes é fundada em 1816 a Escola Real de Ciências, 

Artes e Ofícios, que promoveria a chegada de diversos artistas europeus ao 

país, onde atuariam como docentes na Escola Real. Na música destaca-se a 

chegada do austríaco Sigismund Von Neukomm, discípulo de Joseph Haydn, 

que exerceria, entre outras atividades, a função de professor de D. Pedro I,  da 

princesa Dª Leopoldina e da infanta Dª Isabel. 

Outro fato relevante na vida musical do império, foi a inauguração no 

Rio de Janeiro em 1841, do Conservatório de Música, por D. Pedro II, atual 

Escola Nacional de Música. Fonterrada (2008), observa porém que somente 

em 1854, ou seja, quase cinquenta anos depois da chegada da corte, é que se 

                                                            
9 Andrade, M. Pequena História da Música. São Paulo. 1962. Martins p.157 



instituiu oficialmente o ensino da música nas escolas brasileiras, cujo decreto 

imperial ditava unicamente que esta disciplina deveria acontecer em dois 

níveis: noções de música e exercícios de canto.  

Andrade (1962), refere-se ao segundo império como o mais brilhante 

da vida musical brasileira. O autor destaca a grande quantidade de concertos, 

ópera e recitais, nacionais e internacionais, além do número expressivo de 

instrumentistas da época. Destaca-se nesse período o grande pianista Luís 

Chiaffarelli, fundador e difusor da escola de piano em São Paulo (p.158). 

Com a abolição da escravatura em 1888 e a Proclamação da 

República em 1889, novos rumos se deram ao ensino da arte, enquanto a 

educação musical definhava no Brasil. Andrade (1962), tece as seguintes 

considerações acerca desse período evidenciando o distanciamento entre a 

linguagem musical e o grande público: “não há luta, não há ideal, não há 

interesse artístico. O público não se educa; a elite artística do país não se 

interessa; a outra elite vai às vezes ao teatro por obrigação de moda ou para 

escutar um virtuose prodigioso. Mas abalizadamente e cuidadosamente inculta 

e boceja diante da arte” (p.159).  

O efetivo interesse pelo desenvolvimento do ensino das artes 

(desenho) nas matrizes curriculares de ensino fundamentou-se nos ideais 

positivistas10 que pautaram a República, especialmente nas propostas de 

reforma educacional do ensino primário e secundário idealizados por Rui 

Barbosa, defendendo o ensino gratuito, obrigatório e laico, desde o jardim da 

infância até a universidade (Barbosa, 1947). Rui Barbosa foi um implacável 

defensor do estabelecimento da disciplina artística nas matrizes curriculares da 

época, porém enfatizando o estabelecimento do desenho nas escolas.  

Barbosa (2006) afirma que apesar de existir esta demanda pela implementação 

da disciplina arte nas escolas, esta “se resumia ao ensino do desenho” (p. 33) 

atendendo aos ideais tecnicistas de uma sociedade em plena industrialização. 

A música nesse período foi deixada para segundo plano, não interessando aos 

ideais educacionais do momento. 
                                                            
10 Fundamentalmente o pensamento positivista coloca à existência humana, valores eminentemente 
humanos, afastando-se da teologia e da metafísica. O pensamento de Augusto Comte foi uma referência 
para o positivismo. Na obra Apelo aos Conservadores (1855) definiu a palavra “positivo” da seguinte 
forma:   real, útil, certo, preciso, relativo, orgânico e simpático. A influência do positivismo na República, 
está evidenciada na frase do pavilhão nacional “Ordem e Progresso” do próprio Augusto Comte.   



A ênfase ao desenho em detrimento às demais manifestações 

artísticas nas escolas foi justificada pela funcionalidade que a arte deveria ter 

em relação à industria que rapidamente se expandia, reforçando o ideal de 

desenvolvimento e progresso do país. Barbosa (2006) observa que o 

assombroso desenvolvimento dos Estados Unidos foi atribuído pelos 

estudiosos, à precocidade com que os alunos tiveram contato com aulas de 

desenho (p.39). Outras argumentações ressaltam que o desenho desenvolvia 

aptidões para a matemática, além de preparar a mulher para o trabalho como 

observa Rusche (apud Cardoso 2008, p.27). A mesma idéia é compartilhada 

em Barbosa (2002) quando tece considerações sobre o final do século XIX: “a 

idéia dominante era estender o ensino de arte a todas as classes sociais: arte 

estudada como preparação para o trabalho ou como instrumento integrador da 

cultura... a educação popular deveria começar pelo desenho geométrico. 

Preparava-se assim uma mão-de-obra para atender as demandas das 

complicadas paredes pintadas com frisas, dos apliques de gesso nos tetos e 

dos ornatos sobrepostos às fachadas”  (p.169).   

Ao que se observa, pela necessidade da formação de mão-de-obra 

qualificada, se disseminou a técnica do desenho, “o traçado, a medida, o uso 

dos esquadros” comenta Rusche (apud Cardoso 2008, p.27), fazendo com que 

as outras manifestações artísticas fossem menosprezadas nas escolas, 

distanciando o grande público do acesso à linguagem musical. 

 Uma constatação acerca do distanciamento que a linguagem musical 

tem da grande massa nesse período é observado em 1906 com a fundação do 

Conservatório Dramático de São Paulo, ficando a música restrita às classes 

mais abastadas. A linguagem musical estava confinada às academias servindo 

as elites das grandes cidades, enquanto o desenho geométrico era difundido 

nas escolas para a grande massa. 

As mudanças mais significativas nesse cenário que supervalorizou o 

desenho em detrimento das demais manifestações artísticas nas escolas, 

incluindo a educação musical, ocorreram em São Paulo a partir de 1921 com o 

decreto nº 3356, regulamento da Lei  nº 1750 que reformou a instrução pública, 

conforme consta no artigo: “nas escolas normais, realizar-se-ão ensaios de 



orfeão11 escolar” ,proporcionando os primeiros movimentos destinados à 

implementação da música nas escolas, democratizando o acesso à linguagem 

musical, antes restrita às academias, e consequentemente a uma parcela 

minoritária da população. 

É nesse cenário que se expressa a força de Mario de Andrade, e sua 

afirmação sobre a função social da música e a necessidade do resgate do 

folclore e da música popular (Fonterrada 2008, p.212).  Neves (1981), descreve 

da seguinte forma a figura de Mário de Andrade: “é o intelectual de rara cultura, 

o pesquisador incansável das coisas do Brasil; é o profundo conhecedor da 

música (ele teve formação regular no Conservatório Dramático e Musical de 

São Paulo, onde também foi professor); é o animador da vida cultural de São 

Paulo e o pregador da renovação pedagógica da escola de música (ele foi o 

criador do Departamento de Cultura da Prefeitura de São Paulo e um dos 

responsáveis pela reforma da Escola Nacional de Música no Rio de Janeiro)” 

(p.39).  

A semana de arte moderna de 1922, tornou-se um marco para o 

desenvolvimento da linguagem artística brasileira, cujos reflexos seriam 

assimilados mais tarde pelo sistema educacional, tanto nas artes, na música e 

na literatura. Artistas consagrados nos mais diversos seguimentos, juntamente 

com escritores, tiveram notável participação no movimento na semana de arte-

moderna. Figuraram entre outros Mário de Andrade, Oswald de Andrade,  Anita 

Malfatti, Victor Brecheret além de Heitor Villa-Lobos.   

Em 1928, Mario de Andrade é o precursor de uma proposta 

nacionalista de desenvolvimento musical no Brasil, sendo suas idéias 

assimiladas por Heitor Villa-Lobos. Nunes (1992), relata as mudanças 

relacionadas à implementação das artes propostas por Anísio Teixeira no 

campo da educação entre 1931 e 1935 (no período chamado Escola Nova), 

sendo assessorado por personalidades do meio artístico como Cândido 

Portinari, Cecília Meireles e o próprio Villa-Lobos. Barreto (1938) evidencia a 

valorização dada à arte nesse período na frase que atribui ao próprio Anísio 

                                                            
11 Trata-se de uma prática vocal desenvolvida coletivamente: “sob a denominação de canto coral e orfeão, 
compreende-se o côro, isto é, o canto entoado simultaneamente, por muitas vozes... a palavra orfeão foi 
pela primeira vez utilizada em 1883, por Bocquillon Wilhem, encarregado do ensino de canto nas escolas 
de Paris” (Barreto 1938, p.26). 



Teixeira: “a educação artística é hoje um dos postulados reivindicados da 

antiguidade, contra o tradicionalismo em que havia imergido a educação 

estreitamente utilitária do século passado” (p.11). 

É nesse cenário que aparece a relevância da figura de Villa-Lobos, 

como educador. Divulgador incessante da linguagem musical através do canto 

em grupo chamado de canto orfeônico, propondo um processo de 

aprendizagem e difusão da linguagem musical, alavancado por forte influência 

nacionalista, apoiando-se na música popular e folclórica.  

Nesse aspecto é importante salientar a presença das escolas fundadas 

por missionários protestantes americanos, estabelecidas no estado de São 

Paulo, especialmente na capital (Mackenzie College) e na cidade de Piracicaba 

(Escola Piracicabana), que contribuíram para o desenvolvimento do ensino de 

arte naquele momento (Barbosa 2006, p.98-99). Fonterrada (2008) menciona a 

decisiva participação de Fabiano Lozano, mesmo sendo pouco citado no 

ensino da música no estado de São Paulo, trabalhando diretamente com Mario 

de Andrade, e cuja proposta inspiraria Villa-Lobos (p.212). O maestro Fabiano 

Lozano, nascido na Espanha, viera aos 13 anos residir em Piracicaba, onde se 

casaria com a americana Dora Pyles. Fabiano Lozano, atuou como professor 

de música no Colégio Piracicabano, onde em 1914 constituiu o Orfeão 

Normalista, apontado por muitos como o primeiro movimento coral em uma 

escola. Fabiano Lozano, foi um dos fundadores da Sociedade de Cultura 

Artística, tendo sido realizada a primeira reunião da entidade em sua casa, aos 

25 de maio de 1925. Os três primeiros concertos realizados pela Sociedade de 

Cultura Artística foram justamente conduzidos por Fabiano Lozano à frente do 

Orfeão Piracicabano. Em 1928, Mário de Andrade declarou acerca do Orfeão 

Piracicabano: “é o primeiro coro artístico do Brasil. Não é o primeiro em data, 

mas o primeiro em valor. O Professor Lozano é animador admirável dessa 

moçada piracicabana. A ele cabe o mérito indelével dos primeiros prazeres 

corais que o Brasil pôde criar".12 Fabiano Lozano foi chefe do Serviço de 

Música e Canto Coral do Departamento de Música do Estado de São Paulo. 

“Um nome pouco citado nas revisões históricas desse período e que, no 

                                                            
12 Encontrado no site : http://recantodasletras.uol.com.br/teorialiteraria/1851407, acessado em 15/08/2010 
as 18:27 horas. 



entanto contribuiu decisivamente para o ensino da música nas escolas é do 

maestro Fabiano Lozano. Dizem os que com ele privaram que seu trabalho 

teria inspirado Villa-Lobos, quando este propôs em São Paulo seu projeto 

educacional de canto coral para as escolas, que, mais tarde se ampliaria para 

todo o país”. (Fonterrada 2008, p.212) 

As idéias sobre a linguagem musical que defendia Mario de Andrade 

mostraram-se afinadas com as propostas de Heitor Villa Lobos, como observa 

Neves (1981); “em muitas ocasiões ele chamara a atenção sobre a 

funcionalidade da música popular e sobre seu papel educativo que é reservado 

ao compositor erudito... ele sabe que esse compromisso com o social não é 

fácil, como não é fácil a  descoberta das verdadeiras raízes nacionais, da 

identidade racial” (p.44).   

Em 18 de abril de 1931, foi assinado o Decreto de n. 19890 que 

contemplava com aulas de música em todas as escolas do Rio de Janeiro 

(antigo Distrito Federal). Em 1932, a convite de Anísio Teixeira, secretário de 

educação à época, Villa-Lobos é incumbido de organizar e dirigir a 

Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA), visando o 

desenvolvimento da aprendizagem da linguagem musical nas escolas, em 

todos os níveis. No mesmo ano é criado o curso de pedagogia da música e 

canto orfeônico no Distrito Federal sob direção do próprio Villa-Lobos. A 

relevância de Villa-Lobos e sua proposta de educação musical, disseminada 

nas escolas brasileiras, fez com que o compositor fosse reconhecido 

internacionalmente não só artisticamente mas também educacionalmente. A 

comprovação desse fato se dá em 1936, através do convite do governo da 

Tchecoslováquia para o comparecimento do compositor no Congresso de 

Educação Popular de Praga.  

A música de Villa-Lobos, fortemente impregnada com aspectos da 

música folclórica, bem como sua forma de irradiá-la entre os alunos, sempre de 

forma coletiva, tinha elementos comuns no método Kodály difundido na 

Hungria (Fonterrada 2008, p.212). Vários são os fundamentos musicais de 

Zoltán Kodály que estão afins com os de Villa-Lobos, conforme demonstra 

Fonterrada (2008) “a implantação da música nas escolas utiliza-se 

prioritariamente de canções folclóricas e nacionalistas” (p.212). E ainda a 



autora exemplifica a forma de aplicação da metodologia: “a meta de Kodály era 

ensinar o espírito do canto a todas as pessoas, por meio de um eficiente 

programa de alfabetização musical... a ênfase era colocada nos cantos em 

grupo e o material utilizado, canções folclóricas e nacionalistas” (Fonterrada 

2008, p. 155). 

Nas viagens que Villa-Lobos fez à Europa, teve oportunidade de ter 

contato com a metodologia de Kodály, achando-a perfeitamente adequável à 

realidade das escolas brasileira. Fonterrada (2008), recorda que apesar do 

coro orfeônico no Brasil ter sido inspirado no método Kodály “dele se diferia em 

seus modos de implantação... não havia rigor em sua implantação... a ênfase 

era colocada à experiência musical, levada a um número impressionante de 

estudantes, que lotavam estádios de futebol para cantar, em conjunto músicas 

brasileiras” (p.213). Sem dúvida a concentração de enormes grupos para 

apresentações públicas também foi uma das marcas de Villa-Lobos. Em 1931 

realizou em São Paulo uma apresentação chamada de “Exortação Cívica” 

reunindo cerca de doze mil vozes. Em 1933 empreendeu outra apresentação 

em São Paulo com cerca de treze mil vozes. Carlos Drumond de Andrade, que 

por muitos anos foi chefe de gabinete do Ministério da Educação e Saúde do 

governo de Getúlio Vargas declarou: “Quem o viu um dia comandando o coro 

de 40 mil vozes adolescentes, no estádio do Vasco da Gama, não pode 

esquecê-lo nunca. Era a fúria organizando-se em ritmo, tornando-se melodia e 

criando a comunhão mais generosa, ardente e purificadora que seria possível 

conceber”.  Em 14 de julho de 1934 foi assinado o decreto n. 24794, que 

estenderia o ensino musical a todos os estabelecimentos primário e secundário 

do país, permanecendo assim até a promulgação da lei n. 5692, de 1971. 

A formação de educadores para o desenvolvimento do canto orfeônico 

nas escolas também foi uma preocupação de Villa-Lobos, afinal havia grande 

demanda para  profissionais devidamente qualificados em educação musical, e 

para o desenvolvimento de suas atribuições. Mesmo sendo obrigatória a 

presença de educadores nos cursos de formação musical, durante o governo 

Vargas (1946), essa prática segundo Fonterrada (2008), mostrava-se “difícil 

senão impossível” (p.213), tendo como obstáculo inclusive o difícil acesso por 

parte dos educadores aos locais de formação (geralmente nas capitais). A 



preocupação com a formação docente é descrita pelo próprio Villa-Lobos na 

frase: "Onde encontrar um corpo de educadores especializados, perfeitamente 

aptos a ministrar à infância os ensinamentos da musica e do canto orfeônico?" 

(Villa-Lobos, 1946, p.507). A mesma opinião é observada em Barreto (1938) 

escrevendo sobre sua realidade naquele momento, refletindo sobre a atuação 

docente e denunciando o valor destinado à arte pelo poder público: “é forçoso 

confessar que é ainda muito precária entre nós a concepção das finalidades 

educativas da música, como também a das belas-artes em geral... as 

autoridades de ensino público têm tido responsabilidades não pequenas, a este 

respeito,  já quando consideramos os programas de ensino, geralmente em 

uso, já quando analisamos as deficiências de formação dos futuros 

professores, em particular de sua futura preparação metodológica” (p. 16). 

Talvez não fosse o aperfeiçoamento técnico dos educadores o “calcanhar de 

Aquiles” de um programa de ensino tão ambicioso, que propunha a música em 

todas as escolas, mas a fragilidade do programa talvez estivesse na dificuldade 

em conseguir arregimentar professores de música, num país que até poucos 

anos que antecederam a década de 40, havia valorizado o ensino do desenho 

em detrimento das outras linguagens artísticas, não estimulando a formação de 

professores de música. 

Outro aspecto polêmico da figura de Villa-Lobos foi sua inevitável 

vinculação política com o governo Vargas, que acabou gerando críticas por 

parte de alguns setores da sociedade, que enxergavam os ideais fascistas nas 

ações do governo, e que observavam na colaboração de Villa-Lobos através da 

linguagem musical um importante instrumento de propaganda política da época 

impregnado de chavões como nacionalismo, civismo, ordem... : “critica-se com 

frequência, o envolvimento político dessas ações musicais, que se enaltecia a 

figura do ditador e a pátria... Getulio Vargas soubera, sem dúvida compreender 

o poder da música para arregimentar massas e uni-las numa só marcação de 

tempo, e tirava partido disso; Villa-Lobos por sua vez via aí a oportunidade de 

fazer o Brasil todo cantar” (Fonterrada 2008, p. 214). Diante de tal afirmação 

nota-se a coerência no discurso enaltecedor do próprio Villa-Lobos: “Era 

preciso por toda a nossa energia a serviço da Pátria e da coletividade, 

utilizando a música como um meio de formação e de renovação moral, cívica e 



artística de um povo. Sentimos que era preciso dirigir o pensamento às 

crianças e ao povo. E resolvemos iniciar uma campanha pelo ensino popular 

da música no Brasil, crentes de que hoje o canto orfeônico é uma fonte de 

energia cívica vitalizadora e um poderoso fator educacional... com o auxílio do 

Governo, essa campanha lançou raízes profundas, cresceu, frutificou e hoje 

apresenta aspectos iniludíveis de sólida realização... mas para que esse ensino 

seja proveitoso e venha completar, e não perturbar, a evolução natural em que 

se deve processar a educação da criança, é preciso que seja ministrado 

simultaneamente com os conhecimentos de música nacional... encarado, pois, 

o problema da educação musical da infância sob esse aspecto, o ensino e a 

prática do canto orfeônico nas escolas impõe-se como uma solução lógica, não 

só a formação de uma consciência musical, mas também como um fator de 

civismo e disciplina social coletiva" (Villa-Lobos, 1946, pp.502-504). O canto 

orfeônico foi substituído na década de 60 pela disciplina educação musical, de 

acordo com Fonterrada (2008), mudou-se o nome da disciplina porém 

essencialmente mantiveram-se a mesma proposta (p.214). 

Em 1961, foi decretada a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional dando maior flexibilidade ao ensino obrigatório da arte, substituindo o 

canto orfeônico pelo ensino da arte. Barbosa (2008), observa que nesse 

período a Arte-Educação ocupa uma relevante posição na Universidade de 

Brasília, onde se intencionava a criação da Escola de Educação, a partir da 

criação de um Departamento de Arte-Educação: “Pretendia-se começar 

pesquisas e estudos educacionais através da arte-educação, refletindo uma 

abordagem fiel à idéia de “educação através da arte” (Barbosa 2008, p.46). As 

complicações políticas que imperaram no período que culminaram com o golpe 

militar em 1964, tiveram vários reflexos no sistema educacional brasileiro. O 

país assistiu à caçassão de  direitos políticos, além do exílio de várias 

personalidades ligadas à educação. Barbosa (2008), relata que em virtude das 

turbulências vividas nesse período (1965) 230 professores demitiram-se de 

seus cargos na Universidade de Brasília, como ato de protesto colocando fim 

aos projetos inovadores (p.47), frustrando assim a implementação de um curso 

que efetivamente focasse a arte-educação.  



O projeto de cooperação MEC/USAID13, cujo objetivo era aperfeiçoar e 

afeiçoar o sistema educacional brasileiro em parceria com o governo dos 

Estados Unidos, acabou acentuando uma tendência de desvalorização da 

disciplina arte nas matrizes curriculares, se concretizando de forma real em 

poucos anos. Rusche (apud Cardoso 2008) enfatiza que “o acordo MEC/USAID 

trouxe de vez para a educação brasileira o tecnicismo: colégios técnicos, 

escolas técnicas... os estímulos concedidos pelo governo geraram a 

implantação de várias empresas multinacionais no país” (p.28).  Visando o 

atendimento das demandas instituídas por este fenômeno industrial, a 

necessidade de formar mão-de-obra especializada passou a ser prioritária para 

o governo, influenciando as diretrizes da educação nacional: “não a formação 

de pensadores, nem cientistas, mas de mão-de-obra técnica” (p.28). 

A Lei de Diretrizes e Bases 5692 de 1971, instituiu a obrigatoriedade da 

disciplina Educação Artística nas matrizes curriculares  do primeiro grau (7 a 14 

anos) atual ensino fundamental I e II. A medida que aparentemente deveria ser 

festejada pelos educadores das disciplinas relacionadas à linguagem artística, 

não passou de uma medida do governo militar às críticas dos setores mais 

intelectualizados preocupados com a educação brasileira: “a arte virou currículo 

oficial, no entanto, isolado, dicotomizado na forma de uma disciplina de apenas 

45 minutos por semana, que rapidamente ganhou caráter de não-relevância, 

inferiorizada em relação as outras disciplinas” (Rusche apud Cardoso 2008, 

p.28). Para Fonterrada (2008) foi nesse momento que o ensino musical se 

enfraqueceu nas escolas brasileiras, em função da promoção da matéria 

educação artística frente a extinção da disciplina música (p.218). Outro aspecto 

importante a ser analisado nesse período refere-se justamente à formação do 

educador que deveria ministrar a matéria Educação Artística. Por força de lei, o 

governo criou oficialmente em 1973 o curso de Educação Artística, 

implementado de fato a partir de 1974. Essa medida visando a formação de 

educadores polivalentes em artes acabou enfraquecendo as especificidades 

inerentes a cada linguagem artística: “com o fim de preparar professores está 

                                                            
13 O acordo MEC/USAID, implementado em 1961, visava o afeiçoamento do modelo educacional 
brasileiro com o modelo educacional dos Estados Unidos. Entre outras medidas, destacam-se nas 
matrizes curriculares a obrigatoriedade do ensino da língua inglesa, além da inexistência de matérias 
como latim, filosofia, educação política, e a redução de carga horária de matérias como história e 
geografia. 



reforçando a marcha que leva o ensino da arte à mediocridade... estão 

produzindo professores inócuos, uma vez que os administradores pretendem 

formar em dois anos um professor que por lei (5692/71) ensinará 

obrigatoriamente e ao mesmo tempo, artes visuais, música, teatro a alunos da 

primeira a oitava série e até mesmo alunos do segundo grau” (Barbosa 2008, 

p.48). Para Fonterrada (2008) o professor de educação artística por seu caráter 

polivalente, assumindo a atribuição de assimilar as quatro áreas do 

conhecimento no que se entende por arte: artes visuais, teatro, dança e 

música, acarretará certamente grandes lacunas em sua formação, e que não 

contemplará as especificidades de cada linguagem artística. Outra observação 

da autora é que a assimilação das quatro linguagens artísticas certamente será 

um impeditivo para o aprofundamento em qualquer uma delas (p.218).     

A Lei 9.394/96 “reforça a necessidade do Estado elaborar parâmetros 

claros no campo curricular capazes de orientar as ações educativas do ensino 

obrigatório,  assegurando a todos uma formação artística básica comum”. Essa 

obrigatoriedade assegurada pelo Estado porém não garantiu sua 

implementação de fato e de direito, fazendo com que a linguagem seja 

abordada de forma subjetiva e genérica nas escolas, tanto públicas quanto 

privadas. Dessa forma a arte continuou sendo mero elemento figurativo na 

matriz curricular da escola conforme a observação: “a arte continua sendo uma 

disciplina periférica no currículo” (Barbosa 2008, p.52). Strazzacappa (apud 

Fritzen 2008), observa o problema da educação artística na escola, a partir da 

concepção do ensino da arte conforme proposto na Lei 9394/96: “como é 

possível o professor especialista em arte – leia-se, polivalente – dar conta de 

todas as linguagens artísticas? ...as escolas têm sido criativas em propor 

diferentes formatos para dar conta do conteúdo apresentado para o ensino da 

arte... de fato não se trata de um conteúdo em si, definido, próprio, mas das 

quatro linguagens artísticas...  as escolas têm tido uma preocupação em, no 

mínimo, atender a essas linguagens, o que poderia a priori, ser um fator 

positivo... no entanto, tenho visto alguns desvios com ar de déja vu, como por 

exemplo a utilização da música para acalmar os jovens durante os intervalos 

ou, na educação infantil, para organizar as atividades das crianças na hora  de 

lavar as mãos, na hora do lanche, na hora de dormir; a dança presente apenas 



nas quadrilhas das festas juninas; as artes visuais utilizada para a confecção 

da decoração das comemorações cívicas e dos presentes para o Dia da Mães, 

o Dia dos Pais, entre outros... no ensino médio, o teatro surge como novidade... 

talvez o ineditismo esteja na maneira como atualmente isso é camuflado sob o 

rótulo de projeto interdisciplinar”(p. 81-82).  

O ranço jesuítico que herdamos educacionalmente, que supervalorizou 

a mente em detrimento do corpo, principalmente no que se refere ao 

adolescente, possuidores de uma energia extravasante, literalmente com os 

hormônios “à flor-da-pele”, acaba sendo um problema sem resolução no seio 

da escola. No ambiente escolar conforme crença histórica, o corpo deve ser 

aniquilado, sendo normalmente menosprezado pelos docentes de artes, 

trabalhados à exaustão exclusivamente  nas aulas de educação física, 

restando à arte o falso preceito intelectualista, para ser feito com a mente, e 

quando em casos extremos com as mãos, em sutis atividades com lápis ou 

pinceis. Nesse caso, outro equívoco apontado por Strazzacapa (apud Fritzen 

2008), está na fragmentação dos saberes, onde culturalmente e historicamente 

os educadores de arte delegarem  “tudo aquilo que toca o corpo à educação 

física, incluindo-se a dança e o teatro” (p. 83), e ainda denuncia escolas onde a 

proposta de arte não existe na matriz curricular sob o argumento de estarem 

sendo desenvolvidos em projetos como Escola da Família14 e Amigos da 

Escola15.  

Fonterrada (2008) corrobora com Strazzacappa quando tece 

comentários sobre a forma com que é visto o professor de artes na escola: “via 

de regra, o professor de artes é considerado o festeiro da escola, aquele que 

ajuda os alunos a passarem o tempo enquanto se recuperam dos esforços 

                                                            
14 De acordo com site http://www.educação.sp.gov.br acessado em 11/08/2010 as 22:11 horas, trata-se 
de um programa governamental, desenvolvido nas escolas públicas da rede estadual, que reúne 
“profissionais da Educação, voluntários e universitários. O Programa oferece às comunidades paulistas, 
atividades que possam contribuir para a inclusão social tendo como foco o respeito à pluralidade e a uma 
política de prevenção que concorra para uma qualidade de vida”. Através de convênios com instituições 
particulares de ensino superior são oferecidas bolsas de estudo aos estudantes dessas entidades, para 
aturem na monitoria das escolas públicas. 
15De acordo com o site  http://www.globo.com acessado em 11/08/2010 as 22:55 horas: “ Amigos da 
Escola é um projeto criado pela Rede Globo (TV Globo e emissoras afiliadas) com o objetivo de 
contribuir para o fortalecimento da educação e da escola pública de educação básica. O projeto estimula 
o envolvimento de todos (profissionais da educação, alunos, familiares e comunidade) nesse esforço e a 
participação de voluntários e entidades no desenvolvimento de ações educacionais – complementares, e 
nunca em substituição, às atividades curriculares/educação formal – e de cidadania, em benefício dos 
alunos, da própria escola, de seus profissionais e da comunidade”. 



empreendidos com as disciplinas consideradas importantes...  ele é o professor 

que tem que abrir seu espaço na comunidade escolar a cotoveladas, pois seu 

trabalho não é reconhecido como de igual valor ao de seus colegas de outras 

áreas do conhecimento... a maneira como é encarada a disciplina artes na 

escola  brasileira atual é reflexo de uma visão do mundo que valoriza o saber e 

as técnicas e vê a arte como entretenimento e passatempo” (Fonterrada 2008, 

p.229). 

A reversão desse quadro assustador entretanto real, só se fará 

possível à medida em que na escola se valorize a disciplina educação artística, 

nas suas distintas manifestações, e ainda proporcione a devida  qualificação 

dos educadores em artes. Fonterrada (2008) afirma: “a outra ponta importante 

desse processo é a formação docente, pois, sem professores qualificados, a 

educação não se modificará, não importa quantos documentos o governo 

ponha à disposição da escola” (p.236). A precária formação dos educadores 

em artes também é observada por Strazzacappa (2008) ao considerar que nos 

cursos de formação que ministra uma grande parcela tem formação em artes 

plásticas e outra em música, oriundos ainda do canto orfeônico. Raros são os 

casos que tiveram formação em teatro ou dança. 

Diante dos fatos expostos sobre o caminho que trilhou o ensino da arte 

no Brasil, bem como o ensino da música verifica-se que, se aconteceram 

momentos de valorização da linguagem musical, especialmente sob a égide de 

Heitor Villa-Lobos, também observou-se a partir de 1971 o enfraquecimento do 

ensino de música nas escolas, avançando para outros aspectos da linguagem 

artística como um todo, a partir das diretrizes instituídas pela ditadura militar 

que estabeleceu novos parâmetros para uma  proposta polivalente do ensino 

da arte, passando a chamar-se educação artística. A falta de comprometimento 

por parte das escolas com ensino da música no passado, estabeleceu o 

distanciamento do fazer musical, cujos reflexos são observados até hoje, 

apresentando-se de forma irrelevante nas matrizes curriculares: “ a ausência 

por tanto tempo, da música na prática da educação artística tem levado com 

frequência, escolas, professores, pais e alunos a verem a disciplina como 

diversão e entretenimento, e não como possibilidade do fazer artístico como 

forma de conhecimento” (Fonterrada 2008, p. 271); analisando dessa forma a 



linguagem musical  tem se apresentado como peso-morto nas escolas 

brasileiras. Torna-se importante ressaltar que, se o ensino da música pouco 

avançou nas escola, pouco também se conquistou em relação as demais 

linguagens artísticas. Diante dessa constatação ficam estabelecidos os 

desafios da retomada do ensino da música nas escolas a partir da Lei 

11.769/08, e que consiga avançar de peso-morto a lastro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO II 

EDUCAÇÃO ESTÉTICA: UMA POSSIBILIDADE? 

 

Se a disciplina educação artística, estabelecida conforme o 

modelo instituído nas escolas brasileiras a partir da ditadura militar não tem 

conseguido promover o encontro entre os educandos e o fazer artístico, passo 

a expor uma outra abordagem que inicialmente mostra-se viável no processo 

de ensino/aprendizagem da arte. Essa proposta se pauta na relação 

estabelecida através da possibilidade envolvida no processo que se inicia na 

criação artística, e que permite transpor-se a outros saberes, ressignificando o 

processo do ensino da linguagem artística e que avança para as outras áreas 

do conhecimento.   

 

2.1 Possíveis definições sobre a educação estética 

O sistema dominante que perpassa a sociedade moderna tem se 

caracterizado pela padronização de comportamentos, que entre outros fatores 

culminam com uma conduta individualizada do sujeito, no condicionamento, e 

no consumismo desenfreado. O que interessa para esse modelo que marca a 

sociedade moderna é a formação de mão-de-obra, que em última instância, 

esta deverá consumir o produto do seu próprio trabalho: “uma política de 

manutenção de inércias, perfeitamente ajustado ao interesse de forçar o 

consumo... há estimulação de necessidades através de modelos sócio-culturais 

importados e adaptados, embora não haja dinheiro para pagá-las” (Sodré 1975, 

p.22).  O reflexo desse movimento se dá também na escola, onde o que 

importa é a formação do individuo, para sua inclusão nesse mecanismo 

antropófago, ou uma “escola para o trabalho”, “trabalho para o consumo” 

(Swanwick 2003, p.20). Justifica-se então o estabelecimento de currículos 

uniformes, fortemente impregnados pelo mecanicismo e o tecnicismo, 

forçosamente padronizantes, despreocupados com a realidade física, 

geográfica, política de cada escola, de cada indivíduo e de cada comunidade 

inserida nesse contexto.   Assim nega-se espaço a tudo que fuja aos modelos 



pré-estabelecidos, ao previsível para a atuação na sociedade de consumo. 

Nesse mecanismo invariante certamente não serão aceitos outros elementos 

que de alguma forma ameacem a estabilização das convenções e do óbvio; aí 

encontram-se o sentimento, a emoção, a alegria..., percepções únicas, 

individuais, que não podem ser formatadas igualitariamente: “nossa época, 

caracterizada pelo neoliberalismo e pela globalização – é necessário reiterá-lo? 

– privilegia a tecnologia (como elemento prático) e a teoria (como principio 

conceptual)... os enfoques científicos na verdade, uma espécie de 

pseudoconsciência – se impõem diante das disciplinas de caráter prático, entre 

as quais se colocam as atividades artísticas” (Gainsa apud Fonterrada 2008, p. 

20).   

O filme “The Wall”16 ilustra bem os mecanismos uniformizantes dessa 

escola que serve ao sistema dominante na sociedade moderna; em uma das 

cenas mostra um professor, no ápice de sua autoridade, ridicularizando um 

aluno, após encontrar sobre a mesa que é usada pelo mesmo, um caderno 

com poemas. Após repreender duramente o aluno, inclusive inferindo um golpe 

sobre sua mão, o professor chama a atenção da classe para voltar ao tema da 

aula. Então mostram-se os alunos repetindo palavra por palavra, aquelas que 

são proferidas pelo professor. Numa outra cena aparece o aluno, ofegante, 

aflito. Em sua mente aparecem imagens que demonstram sua percepção em 

relação à essa escola: uma linha de montagem, produzindo incessantemente 

alunos. Todos usam o mesmo uniforme, o mesmo calçado, meias...  sentam-se 

enfileirados um atrás do outro. Todos utilizam o mesmo chapéu na formatura. 

Não são mais donos de seus rostos, todos usam máscaras similares. E o 

momento mais impressionante, é aquele em que numa cena mostram-se os 

alunos em uma esteira que acaba abruptamente, onde a criança cai de cabeça. 

Ao se ampliar o foco nota-se um imenso moedor de carnes, onde caem 

crianças. Do outro lado do moedor sai apenas pasta homogeneizada. Exageros 

a parte, por mais chocante que pareça a imagem, o filme foi criado a mais de 

trinta anos, e nesse meio tempo pouca coisa avançou no que tange as 

características de uma escola que uniformiza atitudes, comportamentos e 

prepara seus agentes para um potencial mercado de trabalho. Nesse ambiente 
                                                            
16 The Wall: (1982), direção Alan Parker. O filme foi baseado álbum The Wall da banda britânica Pink 
Floyd. 



escolar, pouco espaço haverá para a fruição do sentimento, além de qualquer 

outro fator que de alguma forma questione, coloque em xeque, ameace ou não 

se destine à formação para o mercado de trabalho.  

O movimento de castração da criatividade e da sensibilidade que 

limitam e contingenciam determinados aspectos da vida, são impostos pela 

sociedade moderna, onde o que interessa é aquilo que tange a formação de 

mão-de-obra e consequente mercado de trabalho, acaba também refletido no 

ambiente escolar. Por uma série de fatores históricos, apresentados no 

primeiro capítulo desse trabalho, hierarquizam-se currículos, estabelecendo-se 

matérias pretensamente mais importantes (português, matemática...). Mesmo 

constando nas matrizes curriculares, outras disciplinas que de alguma fujam à 

exclusiva instrumentalização do individuo para a sociedade de consumo; estas 

matérias certamente se apresentarão inferiorizadas nos currículos (aí 

encontram-se as artes, as línguas estrangeiras, o esporte, a literatura...). 

Abramovich (1985) questiona o espaço que essas disciplinas encontram no 

ambiente escolar: “ por que é que tudo isso acontece fora da escola? por que é 

preciso trabalhar o corpo numa academia especializada, com o pincel num 

atelier, com a cabeça e as emoções num consultório terapêutico, com a palavra 

no botequim da esquina, com o som num conservatório, com os sentidos numa 

experiência isolada de sensibilização e assim por diante? por que, 

simplesmente, não se proporciona na escola (seja qual for a idade dos alunos) 

experiências vitais, significativas, ricas, esclarecedoras e por isso criativas?” 

(p.49). Sistematicamente a emoção sede espaço à razão e o corpo deixa de 

existir em função do raciocínio; em outras palavras suprime-se o afetivo em 

detrimento do cognitivo: “assim, em nosso ambiente escolar, essa separação 

razão-emoção não só é mantida, como também estimulada... dentro de seus 

muros o aluno deve penetrar despindo-se de toda e qualquer emotividade... 

sua vida suas experiências pessoais, não contam... ele ali está apenas para 

adquirir conhecimentos, sendo que adquirir conhecimentos, neste caso 

significa tão somente decorar fórmulas e mais fórmulas, teorias e mais teorias 

que estão distantes de sua vida cotidiana... a escola, por conseguinte, inicia-

nos desde cedo nas técnicas do esquartejamento mental, separando razão e 

sentimentos” (Duarte-Júnior 1985, p. 34).  



Sendo assim, que outra escola poderia contemplar tanto os aspectos já 

previamente estabelecidos e aceitos pela sociedade moderna  (raciocínio, 

lógica, razão, ciência), bem como permitir e estimular outros espaços que 

promovam a emoção, o sentimento, o corpo; que estimule a criação ao invés 

da simples reprodução do conhecimento? “é pensar um processo no qual mais 

importante do que saber as respostas dos problemas é saber formular 

perguntas, descobrir problemas... e esse processo criador não fica restrito ao 

campo da arte... está presente em nossa vida, no nosso trabalho, nas nossas 

relações... cabe à escola, aos professores mediadores da cultura e aos 

diferentes espaços de produção cultural não só possibilitar, desenvolver 

situações, que envolvam a criação, mas desafiar, provocar, instigar o 

pensamento divergente de suas contradições, a sensibilidade, a busca de 

significado, a construção de novas relações... pensar o processo criador é 

alimentar a relação significativa e inquieta com o conhecimento, que é 

construído na criação, na transformação e na recriação de hipóteses em 

constante movimento, como pulsão de vida” (Fantin apud Fritzen 2008, p.44). 

Surge então uma possibilidade, a que se atribui o nome de educação 

estética. De acordo com Melhoramentos Dicionário: Língua Portuguesa (2006), 

educação entre outros significados quer dizer: “desenvolvimento das 

faculdades, físicas, morais e intelectuais do ser humano” (p. 177), já para a 

palavra estética encontramos a seguinte definição: “o estudo que determina o 

caráter do belo nas produções artísticas” (p.210). No mesmo dicionário a 

palavra caráter apresenta-se da seguinte forma: “cunho distinto, marca... 

conjunto de traços particulares... qualidade inerente de uma pessoa” (91). 

Amparados pelo dicionário, podemos entender por educação estética uma 

atividade que potencialize o “desenvolvimento das faculdades, físicas, morais e 

intelectuais do ser humano”, comprometendo-se com as marcas ou com as 

características do belo, não só na arte, mas avançando de uma forma mais 

globalizante para outros aspectos da vida. Duarte-Júnior (2003) afirma que a 

experiência estética é a “experiência da beleza” (p.56). A educação estética, se 

pauta num ambiente que estimule o desenvolvimento dos sentidos; “a 

educação das sensibilidades para compreensão e fruição de diferentes valores, 

estímulos do que já se está acostumado” (Souza, 2007). Sendo assim, outros 



autores oferecem subsídios que pautam a percepção sobre a educação 

estética, educação dos sentidos, educação integral do ser, e de como ser -

torna-se humano. De acordo com Fantin (apud Fritzen, 2008), estabelece-se 

um conceito sobre uma educação que atue na perspectiva da capacidade de 

leitura ampla, além do óbvio, utilizando como ferramental uma “cultura da 

sensibilidade” (p.48). A educação estética não propõe uma atuação pedagógica 

que faça competir entre o modelo existente focado no cognitivo, mas que acima 

de tudo permita o diálogo e o mesmo espaço entre razão e emoção, e que 

culminem naquilo que a autora chama de ressignificação: “a educação atuaria, 

assim, na capacidade de perceber o mundo, de refletir e de criar, o que nos 

leva a pensar a importância da educação estética nesse processo” (p. 47). A 

autora sintetiza a necessidade de uma educação que se apresente 

potencialmente apta a possibilitar e estimular a criatividade em toda a 

dimensão humana, que auxiliarão na formação da identidade, subjetividade e 

alteridade do individuo.  Rusche (apud Cardoso, 2008) se referindo a educação 

estética afirma que sua função está em: “promover reflexões e vivências a 

respeito das múltiplas dimensões e linguagens do desenvolvimento humano” 

(p.24).  

Snyders (2008), conceitua educação estética em educação da alegria. 

Invoca em seu pensamento uma escola que através da educação estética seja 

capaz de promover no prazer suscitado na alegria, o encontro do educando 

com as obras-primas da humanidade: “minha escola é diferente da vida 

cotidiana... é mais exigente, mais ambiciosa: tem em vista a obra-prima... e é 

por isso que a alegria cultural escolar é diferente das alegrias comuns: ela 

decorre da presença do supremo, que não pode ser atingido pelo habitual... o 

ensino tem que preparar o encontro com a obra-prima ” (p.20). Porcher (1982), 

avança no que define por educação estética:  

a) uma educação que desenvolve uma consciência exigente e ativa em 

relação ao meio, ou seja em relação ao cotidiano;  

b) propõe o desenvolvimento global da personalidade, através das 

mais distintas formas possíveis de atividades expressivas, criativas e 

sensibilizadoras;  



c) que tenha  uma proposta pedagógica sistematizada na alfabetização 

para a linguagem artística. 

Swanwick (2003) explicita alguns aspectos implícitos na educação 

estética. O autor alerta sobre a dificuldade de se chegar a um consenso diante 

de uma “complexa e extensa literatura... para isso é necessário abrir caminho 

através da selva que germinou em volta da idéia do estético”(p. 19). Para o 

autor, no que tange a estética, encontram-se três características que permeia a 

atividade humana, se estendem às artes e vice-versa:  

a) todas as artes criam formas expressivas de vida, 

 b) todos os seus significados dependem sobretudo de suas 

construções formais e não podem ser extraídos  ou traduzidos sem perda 

significativa,  

c) requerem, não uma resposta crítica, mas uma resposta estética – 

uma resposta por meio dos sentimentos, dos sentidos e da imaginação; (p.19). 

O autor afirma que com essa definição o problema que envolve o conceito da 

estética torna-se mais fácil uma vez que a primeira afirmação pode ser aplicada 

a todas as formas de discurso, independente da forma que se expressa; a 

segunda afirmação é verdadeira também nas relações interpessoais, 

sexualidade e humor: “não podem ser extraídos ou traduzidos sem perda 

significativa”; a terceira afirmativa na concepção do autor é a mais simples de 

ser assimilada, mesmo assim invocando uma resposta através dos sentidos, 

não exclui de seu julgamento uma consciência crítica.  

 Mas o que seria uma educação estética? De onde ela surge? Duarte-

Júnior (2003) afirma como visto anteriormente que a experiência estética é a 

“experiência da beleza”. Belo e beleza não são elementos ou atributos 

quantitativamente implícitos nos objetos. Por outro lado estão qualitativamente 

associados aos elementos: “se o belo fosse uma propriedade que 

determinados objetos possuem isso implicaria que qualquer pessoa que os 

contemplasse devesse considerá-los belo” (p. 56). Não é assim. Em nosso 

processo de humanização somos condicionados à uma estabelecer uma leitura 

que sempre é precedida pela experiência. No processo de educação estética 

propõe-se um exercitar constante de uma leitura mais abrangente dos abjetos, 



ampliando e estimulando a fruição dos sentimentos proporcionados através da 

possibilidade de ler além do condicionado e do óbvio, sempre apoiando na 

valorização da experiência em detrimento do experimento condicionante 

proposto ao individuo: belo e beleza são conceitos que surgem a partir da 

experiência. Sendo assim no campo da arte, a experiência estética se 

apresentaria como uma possibilidade de encontro com o objeto, e, com a 

criação artística. Isso implica a ir além de uma aprendizagem de conceitos 

prontos, que prepara unicamente focando a técnica.  Estabelecendo esses 

fundamentos que norteiam a educação estética como principio orientador no 

ensino-aprendizagem, no caso da arte ampliam-se as oportunidades de 

aproximação com o fazer-fruir artístico.   Quanto mais rica e estimulante for a 

experiência vivenciada, maiores chances se estabelecerão de aproximação do 

objeto artístico. Leite (apud Fritzen, 2008) afirma que na educação estética 

encontramos “ janelas abertas diálogo com o público contemplador”. Entenda-

se encontro com a beleza ou com o belo, não no sentido utópico da palavra, 

mas traduza-se beleza por sentimento, ou no sob o ponto de vista estabelecido 

por Snyders: alegria: é possível fazer os alunos perceberem as semelhanças e 

diferenças entre as experiências; a partir disso a escola procurará tornar mais 

firme, alargar, levar a sua plenitude a consciência estética (Snyders 2008, 

p.25).  Porcher (1982), desenvolve a idéia de “aprendizagens de aparências” 

onde estimula-se o educando a: “aprender a ver, a ouvir, a saborear as formas 

sensíveis em si mesmas, a perceber o objeto de acordo com sua estrutura e a 

sua forma, e não apenas entre a sua utilização imediata” (p.29). Para o autor a 

partir dessa sistemática estimulação do individuo espera-se duas situações: “o 

desejo de expressão comanda a aprendizagem dos meios de expressão, os 

quais por sua vez, alimentam e firmam esse desejo” (p.34).    

Refletir sobre a educação estética é afirmar a existência de diretrizes 

que forneçam elementos aos indivíduos capazes de promover a ampliação de 

seu repertório linguístico-sensorial, na busca incessante de uma postura 

autônoma: “passa por compreender os processos de apropriação para que se 

forneçam oportunidades significativas de experiência estética, de caráter 

dialógico, aos tantos sujeitos contempladores, fugindo de modelos e de cópias, 

favorecendo sua ampliação de repertório” (Leite apud Fritzen 2008, p. 35). 



Uma educação estética visa a promoção de um ato libertador de 

modelos e padrões estabelecidos como verdades absolutas, forçando o 

experimentar de novas possibilidades. Se a função da obra de arte não é fazer 

comunicados, mas sim exprimir sentidos, a invocação de modelos pré-

estabelecidos, tidos como verdades absolutas será um impeditivo na 

aproximação e na fruição da obra de arte. Uma educação estética permitirá 

uma sintonia entre espectador e a obra, alcançando aspectos subjetivos que 

contribuirão na formação de identidades, subjetividades e alteridades (Montero, 

1987 p.70). Porcher (1982) insiste no conceito da formação da sensibilidade, 

trazendo à tona aspectos subjetivos da formação do individuo: “pode-se dizer 

que o papel das atividades estéticas na aprendizagem do meio ambiente 

consiste em dar ênfase aos aspectos mais diretamente sensoriais e sensíveis: 

ensinar as crianças, através de exercícios sistemáticos de variações dos 

estímulos, por exemplo, a perceberem as aparências como aquilo que são, e 

não como indicadores com vistas a comportamentos utilitários” (p.28). Talvez, 

esteja nesse potencial elucidativo do individuo a falta de estímulo para o 

desenvolvimento de uma educação estética no sistema escolar tradicional.  

Para Porcher (1982), uma sociedade que prive os indivíduos de uma 

experiência estética acaba produzindo uma discrepante segregação de uma 

minoria de indivíduos cultos frente à uma massa de indivíduos incultos. Nesses 

indivíduos incultos surge uma espécie de “surdez e cegueira estética” (p.39). 

De acordo com o autor, abunda nesses indivíduos desprovidos de 

discernimento estético um comportamento padronizado, utilitarista, reflexo de 

sua experiência (não-experiência), e acabam recorrendo à sua linguagem. 

Estabelece-se uma comunicação distorcida: “as pessoas incultas adotam para 

sua apreensão da obra de arte os mesmos esquemas sensoriais e intelectuais, 

realistas, utilitários, e autocêntricos que lhe servem de referencial de vida... 

esses indivíduos reduzem tudo o que vêem a si mesmos e ao que está a volta 

deles: perguntam-se, por exemplo, se gostariam de se vestir como os 

personagens de Velásquez, se gostariam de morar no castelo de Versalhes, 

etc... são utilitários porque perguntam se a cadeira de Van Gogh seria 

suficientemente sólida e confortável, ou se as maças de Cézanne poderiam ser 

comidas... são realistas enfim, na medida em que em lugar de ver nas coisas 



representadas um simples pretexto para um quadro que se justifica por si 

mesmo, vêem no quadro sobretudo a representação das coisas, e tendem a 

medir a qualidade de uma obra pela sua fidelidade quase fotográfica... não 

dispondo dos instrumentos de percepção adequados, utilizam aqueles que 

estão à sua disposição” (p.40). 

Diante de uma possibilidade de ampliação do campo de visão do 

individuo proporcionada através da educação estética, que acarretará 

certamente em uma nova postura frente aos conteúdos estabelecidos como 

verdades absolutas, questionando e contestando valores, não só diante da 

arte, mas ampliando-se para outros aspectos da vida, contribuindo para a 

formação de um individuo autônomo, não seria de se estranhar uma falta de 

estímulo para o desenvolvimento de uma educação estética por parte da 

sociedade dominante.  

 

2.2 O discurso estético: uma possibilidade de diálogo entre o 
espectador e o artista 

Duarte- Júnior (1985) afirma que podemos traduzir o objeto artístico 

como linguagem, não em seu aspecto linguístico, associado ao simbólico ou à 

representatividade verbal contida na palavra, (diferente da palavra, a arte não 

significa nada; se assim o fosse o objeto artístico deveria ter um mesmo 

significado para diferentes indivíduos); na arte encontra-se um ato que 

permeado pela experiência é potencialmente capaz de estabelecer contato 

entre artista e espectador. A essa assimilação/percepção/sentimento, obtida 

pelo espectador na contemplação do objeto artístico chama-se experiência 

estética. 

Tomando como referencia o que o autor chama de discurso (Swanwick, 

2003), podemos substituir o termo discurso por linguagem. A linguagem é o 

elemento responsável pelo contato entre os agentes. Transferindo esse 

conceito para a linguagem artística tem-se por um lado o autor (artista) e por 

outro o espectador. A linguagem que une os dois elementos ou que estabelece 

contato é o que se chama de objeto artístico: “artes são formas simbólicas: elas 

compartilham sistemas de significados, o que chamo de discurso” (Swanwick, 



2003, p.22). O sentimento estabelecido através do discurso que perpassa os 

agentes (no artista quando no ato criativo e no espectador se dá no ato 

contemplativo) é o se concebe por fenômeno estético. 

Duarte-Júnior (1985) compartilha da idéia de Swanwick (2003) em sua 

concepção de arte como linguagem. Para exemplificar esse conceito o autor 

salienta que linguagem é um código simbólico, convencionado para exprimir 

seu significado: “através da linguagem o homem relaciona seu eu com os 

eventos do mundo” (p.39).  O autor avança com esse conceito afirmando que 

no caso da linguagem, ela só pode ser efetivada após uma situação de 

experiência. Num processo metafórico a assimilação do objeto artístico se dá 

da mesma forma que quando se refere à linguagem, ou seja deve ser 

precedido por uma experiência: “há um fluxo vital ininterrupto, um experienciar 

constante, que perpassa nossa existência... sobre esse contínuo de nossas 

experiências é que advêm as palavras” (p.39); só nesse momento as palavras 

ganham significado; linguagem sugere diálogo, que sob esse prisma só se 

estabelece frente a experiência. Swanwick (1979) converge nesse aspecto com 

Duarte_Júnior (1983) ao afirmar: “ o cume da experiência estética é escalado 

somente quando a obra de arte se relaciona fortemente com as estruturas de 

nossa experiência individual, quando ela clama por uma nova maneira de 

organizar os esquemas os traços, os eventos vividos anteriormente” (p.36).   

Sob esse raciocínio entende-se a palavra como um resumo. Resumo esse 

originado pela experiência. Nesse resumo (palavra), encontra-se uma 

sobrecarregada de sentimentos que envolveram sua simbolização; sendo 

assim a palavra subentende a tradução de um sentimento (estética). Talvez o 

pensamento de Lang (1971), sintetize o pensamento de Swanwick e de Duarte-

Júnior: “a arte é a criação de formas perceptivas expressivas do sentimento 

humano” (p.82). 

Duarte-Júnior (1985) adverte, porém sobre o equivoco de se inferir à 

arte um conceito similar aos símbolos linguísticos, sobrecarregados de 

significados. A arte não transmite significados, apenas desperta sentimentos, 

estes precedidos por experiências. Comparando arte à linguagem, não se pode 

traduzir uma obra de arte como acontece no processo linguístico. Sua 

alteração implicaria na alteração de seu sentido.  Aí recorre-se mais uma vez 



ao segundo conceito de Swanwick: “não podem ser extraídos  ou traduzidos 

sem perda significativa”. Duarte-Júnior esclarece da seguinte forma: “ quando 

dizemos que a arte não é uma linguagem estamos, então, querendo diferenciá-

la de nossa linguagem conceitual, discursiva. Estamos querendo demonstrar 

que sua forma de exprimir sentidos é diferente da maneira de transmitir 

significados da linguagem” (P.47). É por isso que o artista não explica a sua 

obra de arte, sendo que ela própria se explica; talvez isso faça com que  a 

frase de Fellini17 ganhe significado: “não quero demonstrar nada, apenas 

mostrar”; ou ainda no episódio que envolveu o compositor francês Erick Satie, 

sendo criticado pela falta de forma em suas composições. Sua resposta foi a 

criação de sete peças musicais que chamou de  Três Peças em Forma de Pêra 

(1903); diante dessa atitude,  faz sentido a afirmação de Duarte-Júnior (1985) : 

“o artista não se escraviza à códigos e, frequentemente, os artistas inovadores 

são justamente aqueles que transgridem o estilo predominante de seu tempo” 

(p. 47). 

Certamente que a ausência de elementos que permitam uma leitura e 

consequente aproximação do objeto artístico, inviabilizará a apreensão dos 

conteúdos implícitos no objeto artístico, não estabelecendo diálogo entre os 

agentes (criador–espectador).  São esses indivíduos, impermeáveis ao diálogo, 

sem elementos que permitam a fruição através da arte, as vítimas fáceis dos 

veículos de comunicação de massa, que alimenta o imenso mercado cultural. A 

arte se torna mero objeto de consumo, padronizado, uniformizado: “preparada 

para o consumo de massa, essa extensão participa da sociedade capitalista 

por seu caráter industrial: é a cultura que se vende, a cultura de mercado... na 

cultura de massa, a parte cognitiva... a estética... costumam situar-se em níveis 

muito superficiais com relação à cultura elevada” (Sodré, 1975 p. 17) 

   

2.3 O ensino da arte no cotidiano das escolas brasileiras. Entre o 
estímulo e o desânimo: tristes constatações 

Quer seja por força de lei ou mesmo voluntariamente, o ensino da arte 

(mesmo que de forma questionável) encontra-se atualmente presente na matriz 

                                                            
17 Federico Fellini: (1920-1993) Cineasta italiano.  



curricular dos estabelecimentos de ensino tanto da rede pública quanto da rede 

particular de ensino através da disciplina arte, até não muito tempo atrás 

chamada de educação artística; isso confinada no máximo a duas aulas 

semanais de 45 minutos. Recorrentemente acaba-se imputando à disciplina 

artes, outros atributos, que inicialmente acabariam por perverter aquilo que se 

entende por arte. Sendo assim, a presença da disciplina arte acaba sendo 

justificada através de uma funcionalidade óbvia, estabelecendo uma conexão 

equivocada porém bastante recorrente, de transformar a arte em artesanato, 

animação dos festejos estudantis ou ainda transformando a disciplina arte em 

desenho geométrico, em tese preparando o educando para o futuro mercado 

de trabalho, ou para o vestibular, ou qualquer outra justificativa que se converta 

em mão de obra: “ e outras confusões se instalaram... a crença e a fé profunda 

do professor de que, na aula de educação artística, é preciso que a criança 

faça algo, de qualquer modo... é preciso produzir, levar algo concreto para a 

casa ou para a parede da sala... tanto faz o que e como tenha sido produzido... 

a noção de participação fica entendida apenas como fazeção” (Abramovich 

1985, p.47). Independente da Lei 11.769/08 (que trata da música na educação 

básica) no campo da música muito se tem falado, sobre o desenvolvimento das 

potencialidades matemáticas através da prática musical, do desenvolvimento 

do raciocínio lógico, da psicomotricidade e ainda os efeitos terapêuticos 

inerentes à linguagem musical. Parece que a arte na escola só se justifica 

como ferramental para se alcançar outros objetivos que excetuem o próprio 

fazer artístico. Duarte – Júnior (1985), observa o caráter funcional que alguns 

setores educacionais explicitam para justificar a presença do fazer artístico nas 

matrizes curriculares explicando: “artes e línguas são importantes porque 

ampliam as percepções do ser humano acerca de si e do mundo... pronto... e 

basta como extremamente importante” (apud Cardoso 2008, p.13). A efetiva 

presença da arte na matriz curricular, que seja capaz de garantir a experiência 

e o contado do educando, proporcionando a satisfação do fazer artístico, deve 

ser garantida não por qualquer justificativa funcional, ou ainda encarada como 

algum tipo de favor, boa vontade ou benesse por parte do poder público, ou 

marketing nas escolas particulares, isso tudo como se ouve costumeiramente; 

a presença da arte na escola trata fundamentalmente de garantir o direito 

básico do indivíduo, que é o de pleno acesso aos bens culturais da 



humanidade. A aridez no campo das artes que se desenvolve na escola é tão 

nítida, que as poucas ações que partem do poder público são bastante 

alardeadas, em auto-promoção de governos, como se estivessem propondo 

algo além do mínimo, àquilo que se tem direito. Nas escolas da rede particular 

de ensino onde algumas ações artísticas ocorrem (normalmente ocorrem no 

período extra-escolar), são apresentadas como uma ação diferenciada no 

estabelecimento de ensino, um algo a mais. Constata-se que a presença da 

arte, que deveria ser algo comum nas matrizes curriculares de escolas públicas 

ou privadas, passa a ser explorado comercialmente como diferencial 

(institucional) e não como prática normal presente na matriz curricular. 

Se aparentemente o ensino da arte nas escolas brasileiras parece 

estar distante dos pressupostos estabelecidos numa proposta que avance nos 

aspectos compreendidos na educação estética, igualmente distante está de 

uma educação técnica, focada exclusivamente no desenvolvimento de 

habilidades artísticas. Se os alunos teoricamente, (porque nem sempre os 

objetivos são atingidos) são educados para o desenvolvimento pleno de suas 

potencialidades cognitivas e psicomotoras através da escola, esta plenitude 

não se observa no caso da arte. Estabelecendo-se uma comparação em que 

se observa o estudo da língua portuguesa, pressupõe-se que ao final do ensino 

médio o educando obtivesse um domínio técnico ou uma fluência na 

linguagem. O mesmo pressuposto de domínio técnico estende-se também às 

demais disciplinas (tanto em exatas quanto em humanas). Espera-se que na 

conclusão do ensino médio, o aluno, esteja  plenamente apto no domínio dos 

conteúdos inseridos nas matrizes curriculares, o  que lhe proporcionaria o 

acesso à universidade. A mesma fluência, ou o mesmo desenvolvimento 

técnico não é observado em relação ao ensino da arte, endossando o seu 

aspecto cosmético na escola, restringindo-se em muitos casos à aulas de 

história da arte ou em artesanato. Se a escola parece impotente em 

proporcionar ao educando  o desenvolvimento técnico da arte, (nem que seja 

no pior sentido da palavra) tanto menos no que tange o desenvolvimento de 

uma educação estética, que vise o desenvolvimento pleno de todas as 

potencialidades do individuo.  



Um parêntese no que se refere à formação técnica em arte do 

individuo. É importante observar sobre a formação técnica da arte, que 

diferente do que ocorre em outras disciplinas, somente nos cursos de arte em 

geral, é exigido do candidato à uma vaga no ensino superior uma fluência, ou 

um prévio conhecimento em arte. Citando como exemplo apenas algumas 

universidades como a USP, UNESP, UNICAMP e UFSCAR, primeiramente o 

candidato é submetido à prova de conhecimento em música, sendo que após 

aprovação lhe é facultado o direito à segunda fase do processo seletivo. Usei 

para exemplificar essa situação o programa estabelecido no processo seletivo 

2010, da USP – Universidade de São Paulo18, do curso de licenciatura, uma 

vez que essa pesquisa aborda a trajetória formativa de arte-educadores, com 

habilitação em música: “As provas específicas da carreira de Música – São 

Paulo e Música – Ribeirão Preto, sob a responsabilidade da Escola de 

Comunicações e Artes (ECA) - USP, destinam-se a avaliar o conhecimento 

musical dos candidatos, antes dos exames de 1ª e 2ª fases, no período de 10 a 

15/10/2010, de acordo com os seguintes critérios: 

- As Provas Específicas de Música (Prova Teórica e Prova Prática) 

terão caráter eliminatório, sendo necessário apresentar na média das mesmas 

um aproveitamento igual ou superior a 50% (cinquenta por cento). O candidato 

eliminado da carreira de Música poderá concorrer à 2ª opção de carreira. 

- O peso da média final das Provas Específicas de Música é de 100 

(cem) pontos, sendo válido somente para os candidatos que forem convocados 

para a 2ª fase do Concurso Vestibular, nas carreiras de Música”...  a prova 

teórica possui peso 2, será formulada de acordo com o conteúdo da Bibliografia 

e compreenderá os seguintes assuntos: 

1. Prova teórica: 

(a) História Geral da Música; 

(b) Teoria da Música: reconhecimento e manipulação de: escalas 

maiores e menores; tonalidades; modos; intervalos; tríades; rítmicas mais 

recorrentes; claves; fórmulas de compasso; notação musical; sinais de 

                                                            
18 Extraído do site: http://www.fuvest.com.br acessado em 11/09/2010 as 18:39 horas. 



expressão; terminologia musical; progressões harmônicas; notas auxiliares 

(notas estranhas ao acorde); cadências; análise harmônica. 

(c) Percepção Musical: identificação pela audição de: melodias escritas 

a uma ou a duas vozes; intervalos; tríades; rítmicas mais recorrentes; 

progressões harmônicas; notas auxiliares; cadências. 

(d) Educação Musical (somente para os candidatos ao curso de 

Licenciatura). 

2. Prova prática 

A Prova Prática será realizada individualmente, de acordo com as 

especificidades relacionadas a cada curso. 

2.1. Para o Curso de Licenciatura em Educação Artística com 

Habilitação em Música: 

(a) Prova oral: Avalia a compreensão do candidato em relação às 

questões educacionais musicais, presentes na Bibliografia acima proposta, 

levando em consideração seu histórico. Possui peso 3. 

(b) Leitura à primeira vista cantada de melodias indicadas pela banca 

examinadora: Avalia a capacidade da execução pelo canto de linhas melódicas 

simples. O candidato deve entoá-las com afinação e fluência, pronunciando os 

nomes das notas. Possui peso 2. 

(c) Execução, ao instrumento indicado pelo candidato, de uma peça 

erudita de livre escolha, pertencente aos períodos Barroco, Clássico, 

Romântico, ou Século XX: Avalia a desenvoltura técnica, a compreensão e a 

interpretação musicais, bem como a expressão do conhecimento teórico, 

estilístico e histórico do candidato através da performance. A peça escolhida 

deverá ter um nível técnico compatível ou superior ao das Invenções e 

Sinfonias de J. S. Bach. Possui peso 3.”   

Examinando o programa proposto pela instituição de ensino superior 

para a prova específica de música nota-se provavelmente um distanciamento 

dos conteúdos, daqueles propostos na grande maioria das escolas brasileiras, 

e que talvez só possa ser encontrado nas academias de aperfeiçoamento da 

linguagem musical, frequentadas durante longos anos pelos educandos. 



O que se tem verificado é que em função da educação artística 

(entenda-se o ensino da arte que pretensamente deveria proporcionar ao 

educando a aproximação com dança, teatro, artes – plásticas e música) 

cumprir um papel estritamente burocrático nas matrizes curriculares dos 

estabelecimentos de ensino, ao invés de cumprir sua verdadeira função 

pedagógica, que se encontra em estimular as verdadeiras experiências ou as 

vivências proporcionadas através da arte como observa Duarte-Júnior (1985), 

acaba levando o educando a duas situações: a negação ou a apatia pela arte 

ou ainda acaba por estimular a busca pelo espaço extra-escolar, ou seja, além 

dos muros da escola. Sobre as ações desestimulantes da educação artística 

Abramovich (1985) traz curiosos relatos de professores em suas realizações 

artísticas com os educandos: tragédias gregas ensaiadas na periferia sem 

contextualização com a realidade dos indivíduos, espetáculos com quatro 

personagens numa sala de quarenta alunos além de visitas ao Liceu de Artes e 

Ofícios com crianças da pré-escola com o objetivo de conhecerem moldes em 

gesso de artefatos eletrônicos, resumindo “tristes constatações” (p.46); por 

mais mirabolantes que pareçam estas ações e por mais que os educadores 

tenham se esforçado em suas atribuições, constata-se que o desenvolvimento 

da linguagem artística pouco tem contribuído para a verdadeira fluência do 

educando na linguagem artística, quer seja como apreciador ou como autor de 

arte.  

Antagônico ao que se tem constatado na dura realidade artística que 

se realiza na escola, Duarte - Júnior (1985) refere-se a necessidade da 

verdadeira experiência da arte vivenciada pelo ser humano onde “o indivíduo 

pode expressar-se aquilo que o inquieta e o preocupa... elaborar seus 

sentimentos, para que haja uma evolução mais integrada entre o conhecimento 

simbólico e o próprio  eu ... frente a frente com a questão da criação de um 

sentido pessoal que oriente sua ação do mundo” (p.72-73).   A medida que o 

ensino da arte tem se prestado ao cumprimento legal da matriz curricular, ao 

invés da promoção do efetivo contato do educando com a arte, e 

consequentemente privando o educando do prazer provocado pela realização 

artística, certamente esses encontros se realizarão em outras esferas ou seja 

no ambiente extra-escolar. Snyders (1993) resume o fenômeno extra-escolar 



da seguinte forma: “é inegável que ela pode oferecer, aliás, as alegrias da 

cultura mais elevada” (p.37).  

Fundamentalmente o convívio social é extremamente influente na 

formação artística e na formação de parâmetros estéticos do individuo: “assim, 

quando somos socializados – quando aprendemos a ser humanos – estamos 

também aprendendo o estilo de vida de nossa comunidade. Estamos 

adquirindo nossa personalidade cultural” (Duarte-Júnior 1985, p.29). 

Especificamente no caso da linguagem musical, inúmeros são os exemplos de 

artistas que foram influenciados diretamente pelo meio sócio-cultural. Mozart, 

iniciou-se na música ouvindo seu pai Leopold lecionando piano à sua irmã. 

Pixinguinha frequentava as rodas de chorinho com seu pai, enquanto Villa-

Lobos também fizera suas primeiras experiências musicais tocando violoncelo 

sob orientação do pai; estes são apenas alguns exemplos que demonstram a 

influência que o grupo social exerce sobre o individuo. A família, a igreja, e as 

comunidades de forma geral, são locais onde se desperta o gosto pela prática 

artística: “o contato direto com as obras, sua frequentação regular e intensa, 

são o principal e melhor caminho de sensibilização, o único verdadeiro meio de 

acesso ao domínio dos códigos, o alimento por excelência do sentimento de 

familiaridade... muito útil quando se trata de preencher as lacunas de uma 

prática insuficiente ou tardia, o principal critério continua sendo efetivamente 

dedicado a ouvir música, contemplar obras de artes plásticas... é preciso que 

haja tempo de maturação que dura, na verdade toda a infância, toda a 

adolescência e as vezes a vida inteira” (Porcher 1982, p.46). Sendo a escola o 

lugar onde o educando passa boa parte do seu tempo, e que para muitas 

crianças (ricas ou pobres) em sua dura realidade social, são levadas a passar 

mais tempo na escola do que no próprio lar, como se justifica o desapego e a 

irresponsabilidade que a escola demonstra pelo desenvolvimento de um efetivo 

contato com a arte, se omitindo da responsabilidade do papel que exerce no 

grupo sócio-cultural do educando? 

Historicamente a mistificação que se criou entorno do fazer artístico, 

justificada através da crença na existência do que se convencionou chamar de 

dom, onde apenas alguns poucos privilegiados manifestariam o talento ou essa 

“graça” mítica onde a arte se encontra, tem sido um bom argumento 



encontrado pela escola para delegar o fazer artístico a qualquer lugar, exceto 

na própria escola, por acreditar que a arte só se manifesta à alguns poucos 

predestinados (Porcher, 1982). O autor avalia que atribuir o fazer artístico à 

manifestação espontânea da arte no individuo estaria acentuando ainda mais 

as diferenças entre as classes sociais; “as classes favorecidas abundam em 

indivíduos detentores dessas capacidades; as classes mais baixas, pelo 

contrário, só possuem tais indivíduos em proporção reduzida. Tudo se passa 

como se o dom gratuito do talento e o acaso do gênio não fossem na verdade 

nem gratuitos nem fortuitos, mas claramente determinados pelo critério 

sociológico” (p.14).  

Se a escola se omite da possibilidade de promover o encontro do 

educando com a arte, fomentando e ampliando os seus parâmetros estéticos, 

relegando-o às suas próprias potencialidades ou às práticas proporcionadas 

por seu círculo sócio-cultural, certamente outros meios deverão se ocupar 

desse espaço, porém só enfatizando as práticas desenvolvidas pelo meio 

cultural, não havendo possibilidade de uma experiência mais ampliada ou 

universalizada, como observa Snyders (1993): “receio que a extra-escolaridade 

não amplie realmente a variedade de gostos, pois, dentro do contexto das 

formas de lazer “livres”, cada um procura o que já aprecia ou já domina; e, ao 

mesmo tempo, corre-se o risco de acentuar os desníveis sociais, de consolidar 

ainda mais fortemente as desigualdades” (p.38).  

Com a expansão de propostas de cunho sócio-cultural, estimuladas 

pelas leis de incentivo fiscal19, muitas organizações não governamentais – 

ONGs, especialmente localizadas em áreas periféricas tem se ocupado no 

desenvolvimento de propostas de incentivo à iniciação artística, destinadas às 

classes menos favorecidas. Podemos utilizar como exemplo iniciativas como a 

desenvolvida no bairro Heliópolis pelo Instituto Baccarelli, e ainda  no bairro 

Paraisópolis pela ONG Meninos do Morumbi, ambas iniciativas na cidade de 

São Paulo. 

As classes mais abastadas sem as preocupações peculiares das 

classes menos favorecidas em economizar recursos para garantia da 
                                                            
19  Tratam-se de leis que proporcionam tanto à pessoas físicas quanto jurídicas, a possibilidade de 
reverter parte dos valores devidos ao poder público a título de impostos, à propostas culturais 
devidamente autorizadas pelo governo para a realização da captação de recursos. 



subsistência, tem buscado nas academias de formação artística, um local 

potencial para o desenvolvimento da linguagem artística. Não é a toa que um 

número significativo de espaços privados, destinados ao ensino da arte tem se 

estabelecido, e cada vez mais disponibilizam uma quantidade maior de novas 

tecnologias aos interessados.  

Outros espaços destinados ao desenvolvimento da arte, e 

especificamente da formação musical, mesmo sob iniciativa do governo, ou 

seja subvencionadas com dinheiro público, tem estado distante da realidade 

das classes menos favorecidas. Podemos citar como exemplo a Escola 

Paulista de Música, (administrada pela Prefeitura Municipal de São Paulo), 

além da ULM, Universidade Livre de Música  (administrada pelo Governo do 

Estado de São Paulo), cujo ingresso dos interessados se dá mediante 

concurso, onde exige-se um nível técnico musical extremamente elevado, não 

prevendo a iniciação dos educandos, mas o aperfeiçoamento técnico dos 

mesmos. Voltando ao problema inicial, quais seriam os indivíduos que já detém 

uma formação musical prévia? Certamente essa iniciação não foi garantida na 

escola. Estão destinados às vagas dessas instituições aqueles indivíduos que 

tiveram condições de comprar um instrumento, e que pagaram para ter aulas 

de música (o que se observa, é que na maioria dos casos as vagas se 

destinam aos alunos particulares dos professores que já lecionam nestas 

mesmas instituições). Um grande contingente de professores que atuam 

nessas instituições, são músicos de carreira das grandes corporações musicais 

sediadas especialmente na cidade de São Paulo – a Orquestra Municipal de 

São Paulo e a OSESP, Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, que 

visam portanto preencher as cadeiras dessas orquestras promovendo a 

formação de músicos. Existe ainda a própria Academia OSESP, destinada ao 

atendimento ainda mais restrito de músicos, visando o preenchimento das 

vagas da própria orquestra. Através da política de ingresso nas escolas de 

música mantidas pelo poder público (municipal e estadual de São Paulo)  

mediante concurso, torna-se inviável, praticamente impossível o acesso da 

grande maioria da população, que inclusive não dispõe de alguns milhares de 

reais para aquisição de instrumentos (pressupõe-se que o candidato além de já 

possuir elevado grau técnico - musical  disponha de instrumento próprio). 



Constatando esse mecanismo que endossa a prática da burguesia, mesmo que 

patrocinada pelo poder público, Snyders (2008) observa a inviabilidade do 

acesso das classes menos favorecidas àquilo que o autor chama de “grande 

música”, entenda-se música de concerto, ou chamada pretensiosamente de 

música erudita: “de fato, é de verdade que, nesta sociedade, atualmente, a 

escrita musical e, portanto, o acesso às obras-primas, representa uma área de 

desigualdade social flagrante: a grande música existe essencialmente para 

uma elite de privilegiados, privilegiados da cultura, que, aliás, raramente são 

desfavorecidos em outras áreas e frequentemente são herdeiros de pessoas já 

privilegiados”. (p.45)  

Mais uma vez, pensando na questão do meio social e da escola, locais 

onde potencialmente deveria se promover o contato com a arte, Porcher (1982) 

considera a necessidade de expandir o ensino da arte, oferecendo iguais 

condições de acesso: “o problema da democratização da cultura coloca-se com 

extrema precisão neste terreno: a escola deve assegurar a igualdade de 

oportunidades, ou seja fornecer à cada criança os meios de acesso à arte 

existente... hoje em dia as crianças dos ambientes sócio-culturais 

desfavorecidos se acham prejudicadas no acesso à cultura... o contato com as 

obras de arte varia de acordo com as classes sociais e, consequentemente 

certas crianças levam mais uma vez vantagem no âmbito escolar por razões 

extra-escolares”(p.20). Outra abordagem que o autor desenvolve refere-se à 

“predestinação à arte” ou “mistificação das facilidades ou dom” (se é que 

existem), serão manifestas naqueles que tiveram oportunidade de acesso à 

arte (p.20). Outra forma de exclusão das classes menos favorecidas, encontra-

se na distancia das áreas periféricas dos grandes centros urbanos. Como seria 

de se esperar esses espaços de especialização técnica encontram-se no 

centro de São Paulo, fazendo com que o próprio acesso físico a estes espaços 

seja inviável.   

Como já exposto anteriormente, aos jovens interessados ao ingresso 

no ensino superior, para o desenvolvimento da docência em artes (licenciatura) 

ou à performance (bacharelado) serão exigidos os saberes que não foram 

assegurados pela escola, e que provavelmente só foram adquiridos nos 

ambientes inacessíveis à grande parcela da população. Nos processos de 



seleção de alunos (vestibulares) pode-se aferir a forma com que a arte se 

conduz dentro das escolas, expondo o grande fosso social que separa alguns 

poucos privilegiados com possibilidade de acesso às academias da grande 

maioria dos brasileiros que foram privados do contato e da formação em artes.  

Aos milhões de educandos brasileiros, que estão excluídos dos 

espaços extra-escolares onde se desenvolve a arte, quer seja atendidos por 

ONGs, ou outras instituições pública ou privadas de iniciação artística, restam 

os veículos de comunicação de massa, sendo este o principal instrumento 

difusor das culturas hegemônicas, complementando ou reforçando os 

processos iniciados dentro da escola que só aumentam as diferenças entre as 

classes sociais: “para a massa constituída pelos outros, resta algo como as 

variedades” (Snyder 2008, p.45). Esse fenômeno é observado por Fantin (apud 

Fritzen 2008) ao relatar: “além da escola, hoje as mídias apresentam cada vez 

mais cedo o mundo às crianças, e elas trazem o repertório do cinema, da 

televisão, dos quadrinhos, da literatura, da imprensa e das redes nas falas 

cotidianas – muitas vezes cheias de estereótipos -, que compõem o currículo 

extra-escolar. Na medida em que a educação escolarizada não intervém na 

crítica e na depuração desse conhecimento extra-escolar, advindo das mídias, 

não ativa um âmbito de socialização decisivo para os indivíduos (que poderia 

ser o trabalho numa perspectiva intercultural no ensino, coerente com valores 

de uma sociedade democrática que respeita o pluralismo)” (p.50). Porcher 

(1982) analisa este fenômeno estabelecido pela mídia, que torna refém de si as 

classes menos favorecidas, não só relacionando o problema à escola pela 

omissão na formação de indivíduos criticamente capazes, e aí a arte poderia 

contribuir rumo à autonomia e a criticidade, mas também observa que o 

problema está relacionado à formação docente:  “os professores também, do 

mesmo modo como os seus alunos, consumidores, igualmente submetidos às 

sugestões da mídia. Eis porque, em matéria das artes como nas outras, a 

mediocridade é um fenômeno global, a educação escolar é não só efeito mas 

também causa da incultura social: casualidade circular, ambiguidade da noção 

da necessidade cultural, mas também paralisação da boa vontade pedagógica, 

que se esgota ao tentar remontar a corrente daquilo que não temos como 

deixar de designar, em todos os escalões da instituição educativa e não 



obstante as episódicas proclamações em favor da música, como um verdadeiro 

consenso antimusical” (p. 68). Para Snyders (2008), a escola deveria se 

responsabilizar pelo reencontro das massa  com as obras-primas das quais 

historicamente foram privadas. 

A falta de parâmetros estéticos, que poderiam e deveriam ser formados 

no ambiente escolar, tornam as classes menos favorecidas vítimas fáceis dos 

meios de comunicação de massa. Aquilo que é mostrado nos programas de 

auditório nos sábados à tarde, e endossados aos domingos pelos 

comunicadores de massa, dentro das maiores redes de mídia, constituem-se 

em verdades  que são consumidas durante a semana. As novelas nos “horários 

nobres” ditam comportamentos, condutas, modas e avançam para o mundo 

artístico. Os programas de auditório, somados às telenovelas, se tornaram no 

grande útero artístico (questionável esteticamente) dos últimos tempos, com 

uma capacidade reprodutiva inacreditável.  Da mesma forma que a mídia cria 

os seus ícones, ela os destrói na mesma proporção. A rotatividade artística 

questionável é tão grande, que nos habituamos aos modismos instituídos pela 

mídia. Até porque, modas que “vem e vão”, acabam proporcionando um maior 

mercado consumidor. Pagode, axé, country, forró, sertanejo, gospel, e na falta 

de mais criatividade, lança-se mão do clichê criado por um dos papas da 

comunicação – Silvio Santos em um de seus programas de auditório, onde se 

“pede ajuda dos universitários”, empurrando todos os modismos citados para o 

mundo acadêmico; surge então o pagode universitário, forró universitário, 

sertanejo universitário, entre outros. Da mesma forma quando se esgota um 

aterro sanitário, iniciando-se o depósito de dejetos em outros aterros, a mídia 

se utiliza do mesmo mecanismo, quando percebe um certo esgotamento em 

um modismo, iniciando um outro depósito de lixo no mesmo mecanismo, 

divulgando aos finais de semana e enfatizando nas novelas. Acerca desse 

fenômeno Duarte – Júnior (1985) explica:   “o país viu-se invadido pelos 

padrões estéticos veiculados através da televisão, que parte quase que 

exclusivamente dos centros economicamente mais desenvolvidos. Se o acesso 

de grande parte da população às atividades culturais (cinema, teatro, concertos 

e exposições) já era escasso com a televisão ele se tornou ínfimo... a televisão 

afastou as pessoas das manifestações artísticas populares e regionais. Impôs-



lhes conceitos de beleza que se chocavam com aqueles nascidos de suas 

vivências concretas. Abriu-se mão então de suas vivências concretas” (p.82). 

Se atualmente verificamos a omissão do sistema educacional no que 

diz respeito à um verdadeiro contato com o fazer artístico, ou à verdadeira 

fruição em arte, provavelmente este quadro não será revertido apenas com o 

estabelecimento de uma lei que torna obrigatório o ensino da música na escola. 

O círculo vicioso que se instituiu no seio da escola, com a negação do gosto 

pelo fazer artístico, cada vez mais afasta o individuo da linguagem artística, 

tornando-o vítima fácil da mídia a serviço do sistema capitalista, e ainda repele 

qualquer iniciativa por parte do educando em relação ao verdadeiro fazer 

artístico, e muito menos estimula-o a  tornar-se um  educador em arte. 

Somente com políticas sérias, que viabilizem a inclusão artística dos educando, 

e que se preocupe com a formação de arte-educadores, é que haverá uma 

possibilidade de reversão dessa realidade que banaliza o ensino da arte na 

escola. 

 

2.4 Uma luz no fim do túnel: a educação estética em uma 
experiência real. 

O município de Guarulhos encontra-se na grande São Paulo. Sua 

população atual é estimada em cerca de 1.300.000 habitantes20. A cidade 

marcada pela transformação econômica da década de 70, passou rapidamente 

de cidade pacata, que em determinados locais conservava características 

rurais à pólo industrial. Com o advento da industrialização do município, a 

cidade viu sua população ampliada, eminentemente por migrantes oriundos de 

outras regiões do país, que buscavam emprego nas fábricas principalmente 

instaladas na Rodovia Presidente Dutra. Visando suprir a demanda por 

moradia, rapidamente a cidade vivenciou a implantação inúmeros  loteamentos, 

onde nem sempre a infra-estrutura básica (água, esgoto, iluminação pública, 

asfalto, e equipamentos públicos diversos que garantiriam o acesso a serviços 

básicos como saúde e educação) estavam entre as prioridades. A inauguração 

do Aeroporto Internacional de São Paulo, em 1985, garantiria o sucesso 

                                                            
20 Extraído do site: http://www.guarulhos.sp.gov.br . Acessado em 17/11/2010 ás 14:24 horas.  



econômico da cidade, trazendo modernidade e sofisticação às suas 

instalações, preparando-se para a recepção do público internacional. A cidade 

viu-se rapidamente cercada por hotéis luxuosos, novas estradas (Rodovia 

Airton Senna e Hélio Schimidt) além do ruído ensurdecedor que passou a 

interagir com o município. Os motivos que levariam à uma melhora da 

qualidade de vida da população guarulhense proporcionados pela inauguração 

do aeroporto, na verdade só aumentariam a discrepância entre a prosperidade 

e a pobreza. O Aeroporto Internacional, tornou-se uma ilha de prosperidade, 

cercado por imensas áreas invadidas por famílias de baixa-renda, que 

recebiam como indenização o barulho produzido pelas aeronaves. Um dos 

exemplos da discrepante situação envolvendo modernidade e retrocesso, pode 

ser verificado no caso da queda do avião cargueiro da empresa Transbrasil em 

1989, sobre uma favela do município situada na cabeceira do aeroporto, que 

culminou com a morte de 25 pessoas e mais de cem feridos21.  

Tragédias a parte, o modelo político estabelecido na cidade deu 

continuidade ao padrão iniciado durante o regime militar, período em que o 

município esteve sob intervenção federal. Um grande empresário da região 

assumiria a prefeitura municipal. Ao final de sua gestão elegeria como seu 

sucessor um administrador de uma de suas empresas. Essa continuidade 

política que perdurou por doze anos  só mudaria em 1997, com a  aposta por 

parte da população em um novo modelo que  romperia com a continuidade na 

gestão do município. Para decepção generalizada da população essa gestão 

duraria apenas dois anos, após denuncias de corrupção que culminariam com 

a cassação do prefeito, assumindo seu vice oriundo do Partido Verde – PV. 

Ressabiada, porém apostando em um novo modelo político, pela primeira vez 

em sua historia a população guarulhense viria  a eleger um partido de esquerda 

(Partido dos Trabalhadores – PT): “desde 2001, quando assumiu a 

administração do município de Guarulhos, em São Paulo, a gestão do prefeito 

Eloy Pietá comprometeu-se em dar prioridade à educação, tendo como base as 

seguintes diretrizes: democratização do acesso e da permanência, 

democratização da gestão e valorização dos profissionais da educação” 

(Cardoso 2008, p. 17). Assume nesse período como secretária municipal de 
                                                            
21 Extraído do site: http://aeroportodeguarulhos.blogspot.com/2008/12/acidentes-e-incidentes-no-
aeroporto-de.html, acessado em 05/01/2011, as 12:24 horas. 



educação a Profa. Eneide Maria Moreira de Lima, advinda do movimento 

sindical dos professores. Começa assim a impressão de uma nova diretriz para 

a educação de Guarulhos, prezando pela formação integral do educando e a 

valorização do profissional da educação, refletindo principalmente na melhoria 

salarial, plano de carreira e formação continuada: “constrói-se uma boa escola 

para todos com base em políticas públicas de educação que reconheçam e 

valorizem as práticas significativas dos educadores, considerando-os como 

mediadores do processo ensino-aprendizagem e, por decorrência, do 

desenvolvimento humano, fortalecendo o diálogo e a formação permanente dos 

educadores na integração com o educando” (Cardoso 2008, p.18). Rusche 

(apud Cardoso, 2008) complementa o pensamento da autora: “para isso, 

constituiu-se desde o início dos trabalhos, uma proposta de formação 

permanente dos educadores, fundamentadas nos mesmos pressupostos da 

educação estética” (p. 24). 

Outra marca que diferenciaria a atuação da secretaria municipal de 

educação de Guarulhos estaria no redimensionamento dos aspectos 

pedagógicos que transpunham a alfabetização: “o projeto político-pedagógico 

dessa gestão fundamenta-se na afirmação da escola como espaço privilegiado 

para o desenvolvimento integral do educando, que contempla as diferentes 

dimensões do processo de humanização e o trabalho com as diversas 

linguagens... no horizonte desse projeto, a escola é concebida como espaço de 

sistematização, descoberta e criação de saberes; de diálogo de culturas e de 

afirmações de valores democráticos e solidários... dessa forma busca-se a 

criação de uma escola criativa, que faz da sala de aula um espaço de múltiplas 

experiências sociais e culturais, partindo da realidade local e avançando para o 

conhecimento crítico e transformador do mundo” (Cardoso 2008, p.18).  

Até aquele momento a escola estabelecida no município de Guarulhos 

não se distinguia em nada das demais escolas brasileiras fundamentadas no  

modelo educacional concebido historicamente, no tocante ao espaço que se 

destinava à alfabetização de crianças competentes, à reprovação dos menos 

aptos e no melhor dos casos, onde muitas delas complementam suas 

necessidades mais prementes, matando a fome: “uma das características mais 

deletérias do pensamento que vem embasando a maioria dos projetos 



educacionais brasileiros diz respeito ao conceito de utilidade, de serventia, de 

praticidade” (Duarte-Júnior apud Cardoso 2008, p. 12).  

Novas perspectivas surgiram a partir da implementação de uma 

proposta pedagógica focada na formação integral do educando. Proposta essa 

que cede lugar à emoção, que possibilita e estimula os sentidos e sentimentos, 

tudo isso através da implementação da arte e das línguas estrangeiras. Duarte-

Júnior (apud Cardoso, 2008) descreve com precisão esse modelo estabelecido 

a partir de 2001: “a inserção dos projetos de artes e línguas na proposta 

curricular das escolas de Guarulhos tem a finalidade de transformar a 

organização dos tempos e espaços escolares, contribuindo para a efetivação 

de uma proposta pedagógica que respeite os tempos da vida dos educandos e 

tenha como foco do processo educativo o ser humano, sua trajetória, 

identidade e formação... trabalhando, no decorrer desses anos, para 

redimensionar o currículo escolar, construímos projetos tais como: violino nas 

escolas públicas... canto coral... práticas teatrais nos processos educativos... 

contador de histórias... danças folclóricas brasileiras... artes plásticas... 

(Cardoso 2008, pp. 19-20). Duarte-Júnior (apud Cardoso 2008) referindo-se à 

proposta desenvolvida nas escolas públicas de Guarulhos no que se refere ao 

estudo das línguas estrangeiras observa: “além disso, merecem destaque dois 

elementos desse projeto com as línguas estrangeiras... o primeiro diz respeito 

a estar nele contemplado o estudo das libras, língua brasileira de sinais, esse 

de comunicação com os deficientes auditivos, cujo maior sentido encontra-se 

na política de inclusão... e o segundo consiste na parceria firmada com os 

consulados daqueles países onde se falam as línguas abordadas no trabalho, a 

qual, além de prover subsídios e materiais para emprego em sala de aula, 

também aponta para uma atitude de desenclausuramento  da escola, 

vinculando-a mais efetivamente a outras instituições da sociedade” (pp. 14-15) 

Como “nem tudo são flores”, garantir a efetivação de uma proposta tão 

ousada quanto essa não foi uma tarefa fácil, pois rompe com paradigmas 

estabelecidos historicamente; promove movimento. Desestabiliza os modelos 

cristalizados, focado eminentemente na alfabetização do individuo. Durante o 

período de quatro horas, tempo que o educando passa na escola, este tem seu 

espaço contingenciado à carteira. O único momento de ampliação do espaço 



limita-se à quinze minutos durante o lanche, onde a criança tem o direito de 

brincar (desde que não corra) comer, usar o banheiro. Artes e línguas ampliam 

o espaço do educando na escola, forçando a reestruturação do projeto político-

pedagógico da escola: “nesse sentido, a instalação de um projeto de tal quilate 

encontra sempre resistências, as quais infelizmente, estão presentes também 

no interior das próprias escolas, imbuídas desde há muito do rasteiro espírito 

do pragmatismo” (Duarte-júnior, apud Cardoso 2008, p.13). 

Na proposta pedagógica desenvolvida pela Secretaria Municipal de 

Guarulhos fica evidenciada uma intencionalidade na inserção das artes e das 

línguas estrangeiras nas matrizes curriculares das escolas. Arroyo (apud 

Cardoso, 2008) se referindo ao projeto político pedagógico da rede pública 

municipal observa o seguinte: “a intenção é que a escola propicie aos 

educandos oportunidades significativas de aprendizagem, ampliando suas 

experiências e possibilitando o acesso à diversidade que caracteriza a cultura... 

dessa forma, estará dotando o educando de repertório para que possa se 

desenvolver como humano e participar ativamente da vida social” (p.58).  

Duarte-Júnior (apud Cardoso 2008) chama a atenção para outro 

aspecto de garantir a inserção de artes e línguas nas escolas públicas 

municipais de Guarulhos, a garantia plena de acesso aos bens culturais da 

humanidade, possibilitando o encontro com determinadas linguagens, antes 

limitadas às classes mais abastadas: “o que também opera no sentido da 

derrubada de severos preconceitos de classe, como aquele que afirma que tais 

composições musicais eruditas não estarão ao alcance das classes populares 

ou ainda que é inacessível ao estudo de instrumentos sofisticados feito o 

violino” (p.13). 

Além de uma possibilidade pedagógica diferenciada, o caráter artístico 

que resulta dessa abordagem,  e ainda a realização do educando, educador e 

sue reflexo na comunidade e consequente transformação  pôde ser aferido em 

dois momentos distintos; o primeiro no comentário de Duarte-Júnior (apud 

Cardoso, 2008) em que diz: um dado de fundamental importância, todavia, 

revela-se na qualidade dos trabalhos apresentados, especialmente na área de 

artes... tão-só quem tem o prazer de assistir a alguns espetáculos de música, 

teatro ou dança, ou de visitar as mostras de artes plásticas resultantes dos 



processos empreendidos... pode aquilatar a seriedade e o empenho daqueles 

neles envolvidos, especialmente os estudantes... porque, sem muitas 

concessões, a qualidade estética sempre constituiu um norte para as ações 

desenvolvidas... ao contrário do que muitas vezes se acredita, que basta 

envolver as crianças e os jovens em atividades artísticas, consideradas em si 

mesmas e sem a preocupação com resultados palpáveis, um produto final de 

evidente valor estético constitui em si próprio um elemento profundamente 

educativo e transformador, além de ser um indicador palpável para avaliações 

e auto-avaliações dos que se acham com ele comprometidos” (p.15); o 

segundo momento que trata das realizações ocorridas na rede pública 

municipal de Guarulhos encontra-se na pesquisa  “Arte Educação na escola: 

em busca do sucesso”, desenvolvida pela Professora Dra. Mitsuko Aparecida 

Makino Antunes,  do Programa de Estudos Pós-graduados em Educação: 

Psicologia da Educação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo – 

PUCSP, Brasil. Esta pesquisa foi realizada em 2008, ano em que Guarulhos 

recebeu o prêmio concedido pela OEA (Organização dos Estados Americanos), 

no qual abordava: práticas que vencem o fracasso escolar; concluiu-se que a 

arte seria um importante instrumento nesse processo que perpassa 

educadores e educandos. Na pesquisa estão expressas algumas frases dos 

educadores entrevistados: “A Professora Miriam conta como ocorre o processo 

de criação e produção da atividade artística: A partir do texto fazemos a 

adaptação, montamos o diálogo e os alunos realizam a leitura. Quando 

iniciamos a parte cênica, os alunos já não vão com o texto; cada criança dá o 

próprio significado para as falas, que vão se modificando de acordo com o que 

cada criança assimilou. Das brincadeiras de improviso são retiradas as marcas 

e a construção dos personagens. Interfiro nos gestos, expressões dos 

sentimentos; brincando construímos. O interessante é que tem uma criança 

que faz um personagem, mas todos os outros sabem sobre esse personagem. 

Quando uma criança falta, os outros podem assumir o seu papel.” (p. 12); em 

outro momento da pesquisa é demonstrado a percepção da família em relação 

à proposta desenvolvida na rede municipal: “Minha filha iniciou no Projeto 

Violinos aos 9 anos. Ela melhorou muito o raciocínio, educação e disciplina. A 

minha filha hoje está com 13 anos, estuda na escola estadual... Meu filho está 

com 13 anos e começou a fazer aulas de violino aos 9 anos. Foi um incentivo 



para a música. Melhorou mais na escola: a disciplina, o raciocínio, a 

responsabilidade. Hoje estuda na escola estadual... Meu filho iniciou na escola 

municipal aos 9 anos e começou a tocar violino. Desenvolveu muito a 

criatividade, o raciocínio, a socialização e o interesse por outros estilos de 

música. Hoje tem 14 anos, estuda na escola estadual.” (p.31) A pesquisa ainda 

demonstra alguns depoimentos dos educandos: “Sim, eu era meio arteiro, 

agora sou mais sossegado, mais por causa do violino. O violino ajuda a querer 

estudar mais, porque ajuda a desenvolver a mente e você se esforça mais para 

atingir seu objetivo... Na minha família, quando tem um almoço, alguma coisa, 

eles pedem: ‘toca alguma coisa’. E eles gostam. Tanto na escola como no 

violino eu fiz mais amizades. Todos nós aqui somos uma família: todos nós 

somos irmãos, primos, é muito legal!” (p.26). 

Através da experiência desenvolvida pela rede pública municipal de 

Guarulhos nota-se um exemplo concreto de políticas públicas alicerçadas nos 

fundamentos propostos na educação estética. Arroyo (apud Cardoso 2008) 

resume o trabalho desenvolvido pelo poder público em Guarulhos: “vale 

lembrar que artes e línguas não surgiram por acaso como proposta na rede 

municipal de educação de Guarulhos... sua inserção faz parte de um 

movimento de reorientação curricular iniciado em 2001, e é consequência das 

concepções e diretrizes que fundamentam o projeto político-pedagógico da 

rede. Representam portanto não apenas uma decisão pedagógica, mas, 

essencialmente uma decisão política... artes e línguas foram, de fato, 

assumidas como política pública, e há um grande investimento afim de efetivar 

a proposta... há uma intencionalidade política que fundamenta a existência 

desses projetos, explicitada no objetivo de democratizar o acesso aos bens 

culturais a todos os educandos, especialmente àqueles que histórica e 

socialmente foram/são excluídos desse acesso... artes e línguas como 

currículo indicam esse sentido de resistência, de rebeldia à ordem estabelecida 

pela sociedade neoliberal, e implicam o desejo de transformação de mudança, 

tendo em vista um projeto societário diferente daqueles a que fomos 

submetidos... acreditamos que artes e línguas como conhecimento 

representam um direito do ser humano, e as ações desenvolvidas tem o 

objetivo de potencializar esse direito” (p.58). 



 

2.5 Experiências Estéticas – Fundamentação metodológica do 
Projeto Violino nas Escolas  

O contexto educacional desenvolvido na cidade de Guarulhos iniciado 

em 2001, ostensivamente prezou pela presença das artes nas escolas da rede 

pública municipal, conforme exposto anteriormente, não de forma tecnicista, 

preocupada com o desenvolvimento das habilidades do individuo, fazendo  arte 

pela arte, mas que prezava por questões que transpunham exclusivamente o 

caráter técnico da música e avançavam para questões subjetivas da formação 

humana, focadas na formação integral do individuo. Dentre as linguagens 

artísticas desenvolvidas esteve garantido o ensino da música, através do 

violino. O embasamento técnico-metodológico que permitiu o desenvolvimento 

de uma proposta que assegurava a presença do violino nas salas de aula das 

escolas de Guarulhos esteve fundamentado num tripé, encontrando-se 

características do método Jaffé, Suzuki e Kodály.   A importância de se 

explicitar a fundamentação técnica-metologógica torna-se necessária, pois nas 

três abordagens encontram-se marcas de propostas que permitem o encontro 

do individuo com a experiência estética. 

O método de ensino coletivo dos instrumentos de cordas, foi proposto 

pelo Professor-Violinista Alberto Jaffé na década de 70. Em 1975, Alberto Jaffé 

e sua esposa a pianista Dayse de Luca iniciaram a proposta de aulas de 

música em Fortaleza, no Ceará. Diante da escassez de músicos e de um 

mercado cultural crescente, marcado pela abertura de novas orquestras, Jaffé 

propunha a aprendizagem coletiva de instrumentos de cordas com 

características similares: violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico: todos 

esses instrumentos possuem digitação parecida e  tem em comum a corda lá22, 

o que permitiria um ponto de partida em comum para todos os iniciantes. 

Partindo dessa similaridade, os alunos iniciavam tocando em uníssono 

exercícios e melodias.  

O primeiro entrave no desenvolvimento da proposta era garantir a 

motivação de jovens de baixa renda para o fazer artístico; isso frente a crença 

                                                            
22 No caso do violino a corda lá corresponde a segunda corda; na viola e violoncelo trata-se da primeira e 
no contrabaixo acústico corresponde a terceira corda. 



de a arte só se revela possível para alguns poucos privilegiados com acesso a 

manifestação artística. Quebrando o paradigma do mito do dom, onde a 

possibilidade do fazer artístico se manifesta em um número reduzido de 

indivíduos em detrimento de uma maioria considerada inapta, Jaffé se 

apropriara do pensamento de Milton Nascimento e Fernando Brant: “o artista 

tem que ir onde o povo está”23, e organizou uma série de concertos no teatro 

do SESI24, com a finalidade de promover a aproximação de um público distante 

da música de concerto. Diante dos resultados positivos conquistados em 

Fortaleza, que se apresentava não só do ponto de vista técnico da formação do 

individuo, mas avançava na formação de público e na melhoria da qualidade de 

vida dos indivíduos formados no projeto que passavam a compor os quadros 

das orquestras brasileiras,  Jaffé foi convidado para estender sua metodologia 

em um programa nacional de fomento à atividade musical através do Ministério 

da Cultura. Foram então implementados  núcleos em Brasília e São Paulo. Por 

questões políticas a proposta não avançou nacionalmente como programa 

garantido pelo poder público. No entanto as orquestras formadas através do 

método Jaffé mantiveram presença ostensiva no SESI.  Muito mais do que 

ensinar música, observa-se que a preocupação de Jaffé estava em garantir a 

presença da música em todas as camadas sociais: “Jaffé não favoreceu 

apenas suas perspectivas de atuarem como músicos profissionais, favoreceu 

também seu enriquecimento cultural proporcionando-lhes uma nova atitude na 

sociedade. Esse último aspecto acabou por resultar em importante fator de 

inclusão social, permitindo até mesmo perspectivas de uma carreira 

profissional fora da música” (Silva 2010, p. 6).  

No projeto Violino nas Escolas, a questão da aprendizagem coletiva foi 

um aspecto fundante para o desenvolvimento da proposta. Um simples soar do 

arco sobre uma corda, já é um movimento sinfônico. Por mais elementar que 

fosse o exercício, o resultado coletivo era significativo. Diferente do ensino 

musical concebido historicamente, que prezou pela relação individual aluno-

professor focado na performance, onde muitas vezes os aspectos interpessoais 

eram menosprezados, no processo coletivo tais aspectos se apresentam como 

parte fundamental no desenvolvimento da proposta. Outro aspecto contido no 
                                                            
23 Música: Nos Bailes da Vida.  
24 SESI: Serviço Social da Industria. 



método Jaffé e que foi marcante no projeto Violino nas Escolas era a forma de 

motivação do aluno para o início das aulas em alguma escola: íamos de sala 

em sala tocar e apresentar os instrumentos para os alunos. Sistematicamente 

eram promovidos saraus para a comunidade escolar, que envolvia educandos, 

docentes, funcionários e a comunidade local, visando acima de tudo o 

desenvolvimento do gosto pela arte, e a formação de público. 

Os traços do método Suzuki contidos no projeto Violino nas Escolas se 

apresentam na familiarização com a linguagem musical, estimulação da 

memória musical, através do desenvolvimento de repertório que deve ser 

tocado de cór,   e na motivação para que os alunos se apresentem em público.  

O educador japonês Shinichi Suzuki, desenvolveu-se musicalmente 

como autodidata, ouvindo o gramofone de seu pai e exaustivamente tentava 

reproduzir esse som no violino. Quando adulto estudou violino na Alemanha. 

Voltando ao Japão, em 1931 teve sua primeira experiência musical com 

crianças, ao ser solicitado que lecionasse violino a um aluno de quatro anos. 

Pensando de que forma pudesse atender aquele pedido, imaginou que da 

mesma forma que uma criança aprende sua língua materna,  por um processo 

de socialização, o mesmo procedimento poderia ser aplicado à linguagem 

musical. Para tanto, Suzuki invoca para o desenvolvimento do método, músicas 

conhecidas do repertório da criança. A primeira proposta de aprendizagem 

começa com a música “brilha, brilha estrelinha25”, e depois e estende para 

músicas do repertório erudito. Relendo esse aspecto para a realidade 

brasileira, em que normalmente nem as crianças e tampouco seus pais 

conhecem o repertório erudito, invoquei como ponto de partida temas 

conhecidos das crianças brasileiras: “Old Mc’Donald26” abrasileirado para 

“Velho Chico tinha uma fazenda, IAIAOU”, depois “Asa Branca” (Luiz 

Gonzaga), depois invocava o toque do telefone celular para lhes apresentar o 

tema da nona sinfonia de Beethoven – Tema da Alegria; aí começava-se o 

processo de re-unir o autor com sua obra. O esforço era para mostrar para a 

criança que a música tocada no caminhão de gás era na verdade Pour Elise, 

de Beethoven, que a música da abertura da novela era do Tom Jobim e do 

                                                            
25 Tema atribuído a W. A. Mozart. 
26 Folclore dos Estados Unidos. 



Vinícius de Moraes, e assim por diante. Através dos temas conhecidos das 

crianças, era desenvolvida a parte técnica no violino. Essa possibilidade de 

tocar os temas conhecidos foi o elemento que promovia a aproximação com a 

comunidade. Fundamentalmente o acompanhamento familiar permanente faz 

parte da metodologia Suzuki, que sugere inclusive que os pais façam aulas 

com as crianças. Se os pais não tinham a possibilidade de estar em período 

integral acompanhando o desenvolvimento musical das crianças das escolas 

públicas de Guarulhos, invocava a premissa de Alberto Jaffé, e levava a 

música até os pais. Outro aspecto do método Suzuki experimentado no projeto 

Violino nas Escolas encontra-se no que tange a estimulação à apresentação 

pública dos alunos; sendo assim a utilização de temas conhecidos do público 

criava  uma maior receptividade por parte da comunidade que assistia os 

educandos, e avançava na questão da formação, uma vez que normalmente as 

apresentações eram comentadas, dando ênfase à aspectos biográficos, 

políticos e sociais que envolviam os compositores e suas obras. Mesmo que 

em estágios iniciais da formação musical, os educandos eram motivados a se 

apresentarem, e que normalmente eram estimulados a tocarem juntos com os 

alunos mais avançados musicalmente. Era possível conciliar um “arranjo” 

musical que contemplasse tantos passagens musicais mais complexas, 

destinado aos alunos mais avançados, e ao mesmo tempo uma única nota 

longa para um aluno iniciante;  todos tocavam juntos, afinal como observa 

Hermann, s.d. (apud Fonterrada 2008): o objetivo do método (Suzuki) não é 

formar músicos, mas seres humanos completos e felizes, com o auxílio da arte 

(p.3-4).  

Talvez a proposta pedagógica que mais tenha influenciado o projeto 

Violino nas Escolas tenha sido a de Zoltán Kodály. Apesar de se tratar de uma 

metodologia que aborde o processo de musicalização através da prática do 

canto, sua aplicabilidade e seus fundamentos podem ser norteadores no que 

tange o desenvolvimento da experiência estética do individuo.  

O húngaro Zoltán Kodály, quando criança teve aulas de violino e piano, 

e ainda atuava cantando no coro da catedral. A força do pensamento de Kodály 

se apresenta por sua vasta obra realizada após anos de pesquisa de resgate 

folclórico das antigas músicas húngaras, desenvolvidas nas fazendas de 



pequenos vilarejos da Hungria, contando mais de cem mil músicas. Em 1945, 

frente a libertação da Hungria do império Austro-Húngaro, o pensamento de 

Kodály fundamentado na raiz e na alma do folclore húngaro obtém  espaço, 

convergindo para auto-afirmação de um país. Diante disso, um processo 

musicalização passa a ser estabelecido em toda a rede de escolas públicas da 

Hungria. 

O método idealizado por Kodály, extraia das músicas folclóricas os 

elementos técnicos da linguagem musical, ou seja da prática para a teoria: a 

meta de Kodály era ensinar o espírito do canto a todas as pessoas, por meio 

de um eficiente programa de alfabetização musical; a idéia era trazer a música 

para o cotidiano, fazê-la presente nos lares e nas atividades de lazer... na 

proposta pensada para uma larga aplicação do método em todas as escolas do 

país, ele pretendia educar o público para a música de concerto (Fonterrada  

2008, p.155). Nota-se que como afirma a autora, a proposta de Kodály, 

convergia da música folclórica rumo a música de concerto.  

Três aspectos presentes no pensamento de Kodály fundamentam o 

projeto Violino nas Escolas:  

a) Resgatar a partir de um repertório conhecido, os elementos 

básicos que culminem num processo de educação musical: 

da prática para a teoria;  

b) Através da música folclórica e da música popular avançar 

para a música de concerto; 

c) Conceber a escola como um espaço rico e oportuno para o 

desenvolvimento de experiências artísticas.  

Se atualmente na Hungria existe uma população alfabetizada 

musicalmente, foi graças à implementação de uma política que irrestritamente 

garantiu a presença da linguagem musical nas escolas daquele país. Se as 

leituras públicas musicais acontecem na Hungria, unindo milhares de pessoas 

em torno de uma orquestra, para que juntos cantem, certamente isso não 

aconteceu sem pesados esforços que garantissem a alfabetização musical de 

um povo; muito mais do que garantir a formação de músicos o pensamento de 

Kodály e consequentemente o seu método pretendiam promover o efetivo 

contato do indivíduo com a arte: “se alguém tentasse expressar a essência 



dessa educação numa só palavra , ela seria somente – cantar... essa palavra 

expressa mil significações... esse encorajamento, porém, é devastado por 

aqueles que nunca cantaram; existem pessoas assim? Recusava-me a 

acreditar, mas fui convencido, por inúmeras provas, de que elas existem... 

afinal, porque deveria alguém cantar, senão foi embalado em seu berço pelas 

canções de ninar de sua mãe?” (Kodály, apud Forrai 1966, p.5). Em seu tempo 

Kodály já tinha a resposta para a pergunta que revelava a situação tecniscista 

e alienante que impede a verdadeira experiência: “quem cresceu na presença 

do rádio e do gramofone e pode ouvir um som muito melhor girando um botão 

do que produzindo um som” (Kodály, apud Forrai 1966, p.5). Fonterrada (2008) 

explicita o ideal contido no método, irrestritamente a todos os indivíduos de um 

país: “o grande interesse de Kodály era proporcionar o enriquecimento da vida, 

valorizando os aspectos criativos e humanos, pela prática musical” (p.155). 

Levar o violino para as salas de aula, visando o atendimento de 

crianças da rede pública municipal, quebrou paradigmas estabelecidos 

historicamente, onde se encontram a exclusão das classes menos favorecidas 

do acesso aos bens culturais, da formação de músicos através de práticas 

nada comuns daquelas instituídas nos conservatórios, da estimulação do 

verdadeiro fazer artístico, e da escola que se constitui como espaço de 

formação, sensibilização e fruição dos diversos aspectos da vida, e que 

envolve educandos, educadores, gestores, funcionários e toda a comunidade 

de seu entorno. 

A experiência relatada nas escolas municipais de Guarulhos demonstra 

que o fazer artístico pode apresentar-se de forma concreta no ambiente 

escolar, deixando de assumir um papel meramente secundário ou em alguns 

momentos utilitarista, passando a interagir diretamente no cotidiano da escola e 

da comunidade. Demonstra-se um exemplo concreto do momento em que o 

ensino da arte deixa de ser peso-morto na matriz curricular de um 

estabelecimento de ensino para efetivar-se como lastro na formação do 

indivíduo. 

 

 



CAPÍTULO III 

 

AS HISTÓRIAS DE VIDA DOS ARTE-EDUCADORES 

 

Se a arte materializa sentimentos que a linguagem verbal não é capaz 

de expressar, um relato poderá ser uma possibilidade para se resgatar 

aspectos subjetivos daqueles que se utilizam da arte em seu oficio cotidiano, 

ou seja o arte-educador. Sendo assim, buscando elementos que pudessem 

fundamentar essa pesquisa, interessa conhecer a trajetória formativa de arte-

educadores, afim de aferir qual a significância da disciplina arte em sua 

formação. 

 O interesse pelas histórias de vida de arte-educadores torna-se 

necessário a essa pesquisa, pois as constatações abaixo estão intimamente 

ligadas e tem no centro a figura do arte-educador e consequentemente o 

ensino da arte: 

a) a legislação vigente e a Lei 11.769/08;  

b) o escasso número de arte-educadores no Brasil;  

c) o ensino da arte atualmente nas escola brasileiras; 

Pode-se afirmar que em relação  a primeira constatação observa-se que 

no PCN-Arte27, já se encontra contemplada em sua organização a presença 

não só da música, mas também do teatro, artes plásticas e artes cênicas, o que 

tornaria desnecessário a instituição de uma lei que atenda somente a música; 

em relação a segunda constatação encontra-se de acordo com os dados 

oficiais fornecidos pelo INEP, observando-se um número insuficiente de arte-

educadores o que diretamente seria um impeditivo na implementação da Lei 

11.769/08; e a terceira constatação aponta para a formação polivalente dos 

arte-educadores, o que tem comprometido o ensino da arte nas escolas. Diante 

dos dados expostos, busca-se entender através das histórias de vida de três 

arte-educadores em música, os aspectos introjetados em sua formação. 

                                                            
27 Parâmetros Curriculares Nacionais. 



Foram elaboradas entrevistas com os arte-educadores, tendo como 

referência os seguintes questionamentos: 

a) Quem é o arte-educador; interessando à pesquisa saber origem, meio 

social e educacional, onde se desenvolveu o gosto pela arte e pela docência;  

b) Em que medida a disciplina artes contribuiu durante o ensino 

fundamental e motivou sua formação e em sua decisão de se tornar arte-

educador;  

c) Onde se deu a formação técnica do arte-educador; 

d) É possível desenvolver o interesse pela docência no aluno?  

Focando no depoimento do arte-educador, este poderá expressar a 

relevância da disciplina artes em sua formação, e ainda conferir 

individualmente  os efeitos da disciplina arte para cada um dos entrevistados, 

abordando outros aspectos que não podem ser explicitados através de um 

questionário. Outro aspecto das entrevistas pretende conhecer outros espaços 

de formação em artes além daqueles propostos pelos estabelecimentos de 

ensino. 

3.1-  Interesse pela História de Vida: da experiência à escrita. 

O contato inicial que tive com as Histórias de Vida foi através de duas 

obras de Ecleia Bosi: a primeira foi Memória e Sociedade: Lembranças de 

Velhos (1979), onde oito indivíduos narram suas vidas e experiências na 

cidade de São Paulo, especialmente no período da revolução de 1930; a 

segunda obra da autora que tive a oportunidade de conhecer foi “Cultura 

Popular e Cultura de Massa: Leituras de Operárias” (1972), onde a autora 

analisa as leituras de operárias através de seus relatos pessoais, e elucida os 

mecanismos de manipulação e formação de mercado consumidor impostos 

pela mídia. Impressionou-me na ocasião a força esclarecedora e detalhista que 

um relato agrega, e ainda como se elaboram pesquisas e coletam-se dados 

através das narrativas. 

A segunda oportunidade que tive de interagir com as Histórias de Vida 

foi no primeiro semestre do curso de mestrado, quando meu orientador – Prof. 

Dr. Elydio Santos Neto, estimulou-me à escrita de minha trajetória formativa. 



Entendi que esta solicitação contribuiria para a elucidação de pontos confusos 

do projeto de pesquisa. Na ocasião foi proposto que duas questões fundantes 

deveriam conduzir a escrita: “como me tornei no que sou?...como tenho as 

idéias que tenho?” (Josso apud Nóvoa e Finger, 2010, p.66). Através desta 

proposta particularmente inédita em minha trajetória formativa, foi possível 

detectar aspectos que haviam sido decisivos em minhas escolhas, e que 

consequentemente acabariam por refletir no profissional que me tornei. 

Somente naquele momento havia me dado conta de quão significantes (fatos, 

pessoas, espaços) eram em minha formação: “o método biográfico permite que 

cada pessoa identifique na sua própria história aquilo que realmente foi 

formador” (Finger e Nóvoa 2010, p.25). Através da redação de minha trajetória 

formativa, pude reencontrar espaços formativos, procedimentos pedagógicos, 

indivíduos relevantes, e docentes significativos em minha biografia, que direta 

ou indiretamente contribuíram para minha formação: “a abordagem biográfica 

pode assim ser considerada um lugar de confrontação de verdades construídas 

no decurso da existência, como um espaço onde se entrechocam reflexões 

sobre a formação, provenientes de diferentes percursos de vida” (Dominicé 

apud Nóvoa, Finger 2010, p.208). Num segundo momento, para minha alegria 

fui surpreendido com a análise da biografia, feita pelo Prof. Dr. Elydio Santos 

Neto, que trazia várias observações, especialmente sobre “momentos 

charneira”28 de minha formação. Foi nesse momento que pude interagir de 

forma mais próxima do universo das Histórias de Vida, e perceber o importante 

instrumento que pode significar, principalmente na descoberta de dados 

subjetivos das trajetórias formativas dos indivíduos. No caso do arte-educador, 

a metodologia que utiliza histórias de vida, se mostra uma possibilidade 

adequada, uma vez que cotidianamente faz parte da vida do arte-educador 

aspectos que relacionam emoção e sentimento; elementos que dificilmente 

poderão ser mensurados em uma abordagem quantitativa. Sendo assim as 

histórias de vida possibilitam uma investigação partindo-se da premissa que a 

pesquisa invariavelmente  relacionará indivíduo (narrador) ao seu meio social, 

cultural, emocional: “... um caminho fecundo que parte do individual e se 

endereça ao social, sempre captando essa díade numa relação dialética, o que 

                                                            
28 Momentos charneira: termo utilizado por Nóvoa, 2010, para designar um divisor de águas na vida do 
individuo. 



supõe que não se trata de redigir uma biografia, mas de estudar seu contexto e 

seus modos particulares de apreensão e resposta aos conceitos e de refletir 

sobre seu significado conjunto das ações humanas” (Ferrarotti apud Santos 

Neto, 2001, p.34)    

 

3.2- Diante da Lei, porque conhecer a História de Vida do arte-
educador.  

A partir da oportunidade de escrever minha trajetória formativa, constatei 

o quão distante o ensino da arte se situa do cotidiano escolar, especialmente 

das classes menos favorecidas. Aferi que no meu caso, a possibilidade de 

acesso à iniciação artística, mais precisamente da linguagem musical, só se fez 

possível graças às ações que não tinha qualquer relação com o universo 

escolar, encontrando-se em outros espaços formativos (família, igreja, escola 

de música, a professora de piano...). Constatei-me um privilegiado, pois como 

esperar que um educando oriundo das classes menos favorecidas, pudesse se 

interessar pela arte e ainda ingressar na carreira docente visando a arte-

educação? 

A Lei 11.769/08 que torna obrigatório o ensino da música em todas as 

escolas da União, em todos os níveis da educação básica, depara-se com a 

problemática da falta de arte-educadores. Diante dessa afirmativa, interessa a 

pesquisa saber quais os motivos e circunstâncias que conduzem à insuficiência 

de arte-educadores.    

Uma possibilidade de chegar ao conhecimento dos problemas que 

conduzem à falta de arte-educadores, seria conhecer a trajetória formativa de 

outros arte-educadores, buscando elementos que expusessem de que forma 

surgiu o interesse em se tornar um arte-educador, de que forma a escola 

através da disciplina Arte ou Educação Artística contribuiu ou se omitiu neste 

processo fomentando o gosto pela linguagem artística ou distanciando cada 

vez mais os indivíduos deste cenário, qual a importância e influencia do meio 

social na formação  e ainda aferir se haveriam outros espaços que foram 

responsáveis pela motivação pela arte-educação além do ambiente escolar.  



Visando contemplar a diversidade que envolve a formação do arte-

educador, a abordagem com Histórias de Vida poderia aglutinar na pesquisa, 

além dos aspectos objetivos os aspectos subjetivos e por isso relevantes para 

se compreendem a formação do arte-educador, que poderiam ser excluídos 

por exemplo diante de uma abordagem quantitativa. 

Duran (2001) e Santos Neto (2001) fornecem elementos fundantes sobre 

a pesquisa com História de Vida de educadores, apresentando-se como uma 

possibilidade metodológica de pesquisa em educação, demonstrando e 

analisando uma série de circunstancias que potencialmente implicaram na 

opção pela docência por parte dos indivíduos. 

 

3.3- As Histórias de Vida e uma possibilidade metodológica. 

Refletindo sobre a complexidade que envolve a formação do arte-

educador, que na maioria dos casos prevê uma formação técnica em arte que 

antecede o ensino superior, o método de pesquisa que utiliza Histórias de Vida 

parece contemplar os aspectos intrínsecos na formação do arte-educador: “a 

história de vida permite captar o que sucede na encruzilhada da vida individual 

com o social...o que busca é o esclarecimento de relações coletivas entre 

indivíduos num grupo, numa camada social, num contexto profissional, noutras 

época e também agora” (Lang, Campos, Demartini, 2008, p.64).  

Levando-se em consideração que “o professor é a pessoa... e uma parte 

importante da pessoa é o professor” (Nias, 1991 apud Nóvoa, 1997, p.25), 

torna-se necessário para fundamentar a pesquisa compreender como se 

constituíram como profissionais os arte-educadores, suas opções artísticas e 

profissionais, propondo dessa forma possibilidades de promover o efetivo 

encontro do educando  com a linguagem artística levando-se em consideração 

o pensamento de Dewey: “a arte não é um produto exterior e nem um 

comportamento externo... é uma atitude do espírito, um estado da mente – 

aquele que exige para sua própria satisfação e realização na formulação de 

questionamentos uma forma nova e mais significativa... perceber o significado 

do que se está fazendo e se regozijar com ele, unificar, simultaneamente em 

um mesmo fato, o desdobramento da vida emocional interna e o 



desenvolvimento ordenado das condições externas materiais – isso é arte” 

(Barbosa, 2008, p. 30). A utilização das Histórias de Vida de arte-educadores 

colaboraria para o conhecimento dos processos que conduziram o então artista 

à atuação como docente. No dilema estabelecido entre o artista e o professor 

encontra-se um nó, que talvez possa ser respondido através do 

questionamento: “como me tornei no que sou?...como tenho eu as idéias que 

tenho?” e ainda “que é a formação do ponto de vista do sujeito? Como se 

forma o sujeito? Como aprende o sujeito? (Josso apud Nóvoa, Finger, 2010, 

p.62-66). Diante das indagações fundantes da biografia propostas pela autora, 

concede-se  voz aos indivíduos, tornando relevantes aspectos da formação do 

mesmo, que em outras abordagens metodológicas poderiam ser suprimidas.  

Diante dos dados fornecidos pelos próprios indivíduos implicados no 

processo afloram situações pertinentes ao social e que compõem 

substancialmente aspectos de sua formação. Ferrarotti (apud Nóvoa, Finger, 

2010), apropria-se de Marx para demonstrar a necessidade de se considerar o 

social na formação do individuo: “toda práxis humana individual é uma 

atividade sintética, totalização ativa de todo um contexto social. Uma vida é 

uma práxis que se apropria das relações sociais (as estruturas sociais) 

interiorizando-as e voltando a traduzi-las em estruturas psicológicas, por meio 

de sua atividade estruturante - reestruturante” (p.44).  Desta forma o autor 

afirma ser possível também se conhecer o social através do discurso individual, 

uma vez que somos “reapropriação singular do universal social”, e afirma ser 

possível “ler uma sociedade por meio de uma biografia’(p.45).  Domicé (apud 

Nóvoa, Finger, 2010) esclarece que: “a história de vida fornece-nos outra visão, 

a do observador exterior que, no entanto, viveu do interior de tudo que evoca... 

a história de vida é outra maneira de considerar a educação. Já não se trata de 

aproximar a educação da vida, mas nas perspectivas da educação nova ou da 

pedagogia ativa, mas de considerar a vida como espaço de formação... a 

história de vida passa pela família... é marcada pela escola... orienta-se para 

uma formação profissional e, em consequência, beneficia-se de tempos de 

formação contínua...a educação é assim feita de momentos que só adquirem o 

seu sentido na história de vida ” (p.201-202) 



Outro aspecto possível de análise através das Histórias de Vida, refere-

se a possibilidade de conhecer onde se desenrolam suas ações docentes, para 

que se conheçam como se estabelecem as ações artísticas dentro do ambiente 

escolar: “o desenvolvimento profissional dos professores tem de estar 

articulado com as escolas e os seus projetos” (Nóvoa, 1997, p.28). Aqui aflora 

o ponto nevrálgico da pesquisa, ou seja conhecer através das Histórias de Vida 

de arte-educadores, como as organizações educacionais (formais ou não 

formais) interagem com a linguagem artística em seu interior: “hoje sabemos 

que não é possível reduzir a vida escolar às dimensões racionais, 

nomeadamente porque uma grande parte dos atores educativos encara a 

convivialidade como um valor essencial e rejeita uma centração exclusiva nas 

aprendizagens acadêmicas” (Nóvoa, 2000, p. 14). Tecendo um paralelo com a 

afirmação de Nóvoa, não é de se estranhar que historicamente os conteúdos 

inerentes à disciplina Artes, ou Educação Artística restringiram-se ao 

cumprimento meramente curricular, e que muitas vezes não passaram de 

situações inócuas: “os arte-educadores modernos no Brasil vêem os objetivos 

da educação artística como uma espécie de determinação burocrática a ser 

obrigatoriamente incluída em projetos escolares, sem que tais objetivos 

mereçam ser postos racionalmente em operação” (Barbosa, 2008, p.34).  

Conhecer a formação docente do arte-educador através das Histórias de 

Vida possibilita a identificação daquilo que Nóvoa classifica como momentos 

charneira na trajetória do individuo. É uma oportunidade de explicitar “pontos 

ocultos” na trajetória formativa do arte-educador: “precisamos também de os ler 

pelo outro lado, ou seja, a partir da perspectiva do indivíduo que, por sua vez, 

os sintetiza horizontalmente (o seu contexto social imediato, o contexto do seu 

contexto, etc) e verticalmente (a sucessão cronológica do seu impacto com 

diferentes espaços de mediação: a família, peers groups infantis e escolares)... 

é, sobretudo, necessário identificarmos os espaços mais importantes, os 

espaços que servem de charneira entre as estruturas e os indivíduos, os 

campos sociais em que se enfrentam mais diretamente a práxis singularizante 

do homem e o esforço universalizante de um sistema social” (Ferrarotti in 

Nóvoa, Finger, 2010, p.53).   



Nóvoa (1997), chama a atenção para a necessidade da estimulação de 

uma perspectiva crítico-reflexiva por parte dos docentes, e que uma proposta 

que envolva Histórias de Vida contribuiria nesse processo de tomada de 

consciência que caminhe rumo à uma ação emancipatória (p.25). Através do 

método biográfico, possibilita-se a auto formação do individuo, uma vez que ao 

desenvolver sua trajetória poderá se refletir sobre os meandros que o 

conduziram a práxis contribuindo num processo de autonomização conforme 

afirma Nóvoa (2010): “Gaston Pineau considera as histórias de vida como um 

método de investigação-ação, que procura estimular a auto-formação, na 

medida em que o esforço pessoal de explicação de uma dada trajetória de vida 

obriga a uma grande implicação e contribui para uma tomada de consciência 

individual e coletiva” (p.167).   Acerca da necessidade reflexiva do docente em 

espacial do arte-educador, Barbosa afirma: “nossa consciência tem sido 

escravizada por modelos educacionais vindos de fora, que sofremos 

atualmente uma espécie de amnésia crítica. Aquilo que aceitamos como 

modelos nacionais, na verdade encobre raízes estrangeiras que não 

percebemos... os professores são, inconscientemente, os veículos que 

cristalizam o comportamento, o pensamento e o desenvolvimento institucional 

para garantir a continuidade da dependência... o professor de arte acredita 

facilmente que somos nós os criadores de nossos próprios modelos... a 

realidade é que a educação brasileira tornou-se uma decolagem de 

experiências vindas de fora” (p. 37-39).  Moita (apud: Nóvoa 2000) resume 

objetivamente as possibilidades intrínsecas através do método: “só uma 

história de vida permite captar o modo como cada pessoa, permanecendo ela 

própria, se transforma... só uma história de vida põe em evidência o modo 

como cada pessoa mobiliza os seus conhecimentos, os seus valores, as suas 

energias, para ir dando forma à sua identidade, num diálogo com os seus 

contextos... numa história de vida podem identificar-se as continuidades e as 

rupturas, as coincidências no tempo e no espaço, as transferências de 

preocupações e de interesse, os quadros de referência presentes nos vários 

espaços do cotidiano... a abordagem biográfica é neste caso mais do que uma 

metodologia coerente com a problemática construída... é a via de acesso à 

exploração” (p. 116-117). A autora expressa pontos possíveis de análise por 

meio das Historias de Vida: 



1- O saber que se procura está profundamente enraizado no 

saber do narrador; 

2-  Torna-se fundamental a formulação de eixos de pesquisa 

que delimitem o campo da investigação; 

3- O quadro de análise interpretativo das histórias de vida 

deverá ser elaborado de um modo coerente com o objeto de 

pesquisa e o corpus biográfico recolhido; 

4- Cada história de vida é um material único. Tentar elaborar 

conclusões generalizáveis seria absurdo; 

5- Transparência dos objetivos, da coleta dos dados, da 

destinação dos materiais coletados e eventual anonimato dos 

participantes. 

6- A relação mantida com os narradores é caracterizada pela 

colaboração, pela partilha pela escuta empática, por uma situação 

que reflete uma situação de paridade. 

7- A participação no trabalho contém um caráter 

necessariamente formativo em relação a todas as pessoas nele 

implicadas.      

Por meio das Histórias de Vida torna-se possível aferir pontos 

convergentes, afins, comuns ou incomuns das trajetórias formativas  de arte-

educadores. Huberman (apud Nóvoa, 1997), estabelece um questionamento 

fundante, a ser verificado nas Histórias de Vida de arte-educadores: “será que 

um mesmo número de professores passam pelas mesmas etapas, as mesmas 

crises, os mesmos acontecimentos-tipo, o mesmo termo de carreira, 

independentemente da geração a que pertencem, ou haverá percursos 

diferentes, de acordo com o momento histórico da carreira? (p.35). O 

desenvolvimento da pesquisa tende a colher relatos orais de arte-educadores 

em distintas faixas etárias ou que concluíram seus cursos superiores em arte 

em diferentes épocas, para que se tenha condições de aferir a evolução ou 

cristalização das práticas e conteúdos pedagógicos  desenvolvidos. Fonterrada 

(2008) afirma que: “muitos estabelecimentos de ensino superior continuam a 

ter cursos de licenciatura em Educação Artística de caráter polivalente, em que 

a opção pela modalidade da habilitação só ocorre na metade do curso... esse é 



claramente o modelo implantado em 1971, em que se considerava importante 

propor o aprofundamento de conteúdos dos cursos de formação de professores 

de Educação Artística em uma das áreas específicas” (p.221).  

Diante da complexidade de fatores que envolve o artista, e que acaba 

culminando na docência, a metodologia que utiliza Histórias de vida parece 

contemplar a intrínseca formação do arte-educador, pois pode permear 

aspectos sociais e educacionais que convergem nos profissionais que se 

tornaram. 

 

3.4 Procedimentos implicados na pesquisa 

Objetivando angariar elementos pertinentes ao desenvolvimento da 

pesquisa, visando responder a pergunta fundamental que norteia este trabalho: 

“como se forma o arte-educador que atua com a linguagem musical e em que 

dimensão a disciplina artes ou educação artística mostrou-se relevante durante 

seu processo de escolarização contribuindo para sua formação culminando em 

sua opção pela docência em artes”, foram desenvolvidas entrevistas com dois 

arte-educadores que atuam com a linguagem musical além do 

desenvolvimento de uma auto-biografia, que teve como referência para sua 

elaboração a obra de Amaral (2004): Resgatando o passado: deficiência como 

figura e vida como fundo. 

No caso das entrevistas com o dois arte-educadores que atuam com a 

linguagem musical fundamentei-me nos indicativos expostos por Santos Netos 

(2006)29, que detalhadamente apresenta um roteiro para o desenvolvimento de 

um trabalho com histórias de vida: 

1. Estudar com o grupo de educadores os fundamentos epistemológicos 

e sociopolíticos do trabalho com (auto)biografias (Encontro 1); 

2. Apresentar as perguntas provocadoras da construção (auto)biográfica: 

Como me tornei o educador que sou hoje? Como elaborei as idéias que tenho 

sobre educação? Que problemas e desafios estão postos hoje para mim como 

educador? Que direção quero imprimir em minha prática pedagógica e 

                                                            
29 Encontrado em http://www.metodista.br/poseducacao/corpo-docente/elydio-dos-santos-neto-
1/Autobiografia_formacao_transpessoal.pdf (acessado em 20/01/2011 as 11:45 horas). 



formativa a partir da reflexão que fiz sobre meu itinerário formativo? (Encontro 
1); 

3. Fundamentar para o grupo de educadores a importância da 

articulação entre o trabalho individual e o trabalho coletivo5 em pequenos 

grupos. Mostrar também a importância da escrita e do registro (Encontro 2); 

4. Apresentar as etapas que serão percorridas entre o primeiro momento 

da elaboração do esboço da trajetória formativa e o último momento no qual se 

apresenta, em um texto, a reflexão final, individual, a partir das perguntas 

provocadoras e no qual também há o empenho para identificar alguns aspectos 

gerais que expliquem o processo formativo daquele conjunto de educadores 

(Encontro 3); 

5. Definir os eixos temáticos em torno dos quais os sujeitos organizados 

em grupos deverão construir suas (auto)biografias7 (Encontro 3); 

6. Trabalho individual: 1. Responder à pergunta: Que problemas e 
desafios estão postos para mim hoje como educador? 2. Construir uma 

linha do tempo, do presente para o passado, procurando identificar os eventos 

mais significativos para o seu processo formativo dentro do eixo temático no 

qual você está trabalhando. Neste eixo você também já vai identificando seus 

momentos-charneira. 

7. Trabalho em grupos organizados pelos eixos temáticos escolhidos: 

partilhar, com os demais participantes de seu grupo, as respostas à pergunta 

provocadora anteriormente apresentada e também a linha do tempo construída 

por você. (Encontro 4) 

8. Trabalho individual: a partir da partilha do grupo redigir um relato de 

sua trajetória formativa apoiado na linha de tempo que você construiu. Apenas 

relate sem ainda a preocupação de uma análise aprofundada. Não se esqueça 

de identificar e descrever os momentos-charneira e de mostrar as direções de 

seu comportamento neles. 

9. Apresentar aos grupos algumas ferramentas teóricas possíveis de 

serem utilizadas para a análise dos relatos (auto)biográficos8. Acolher 

sugestões de referências teóricas que eles tragam para a análise. Buscar 



identificar, com o grupo, outras referências de acordo com a necessidade 

específica (Encontro 5); 

10. Trabalho individual: Realizar uma análise de sua trajetória 

formativa a partir de seu relato. Faça uso das referências teóricas que 

trouxemos à discussão. Procure responder, com fundamento crítico e 

argumentativo, às perguntas: Como me tornei o educador que sou hoje? 
Como elaborei as idéias que tenho sobre educação? 

11. Trabalho em grupos: partilha das análises individuais realizadas 

com vistas a aprofundamento e busca de elementos comuns. (Encontro 6) 

12. Trabalho individual para responder à pergunta: Que direção quero 
imprimir em minha prática pedagógica e formativa a partir da análise e 
reflexão que fiz sobre meu itinerário formativo? 

13. Trabalho em grupos: partilhar das respostas à pergunta 

provocadora anterior. Buscar identificar e discutir alguns princípios explicativos 

gerais que possibilitem compreender o processo formativo deste grupo de 

educadores tomando como ponto de partida as respostas a que cada um 

chegou. (Encontro 7) 

14. Avaliação final do trabalho num primeiro momento com a elaboração 

da mesma de forma individual e depois, num segundo momento, com a partilha 

no grupo. (Encontro 8)   

A partir dos 14 tópicos apresentados em Santos Neto (2006), foram 

adaptados os procedimentos às condições reais dos entrevistados, que 

envolveram acima de tudo horários incompatíveis e escassas condições de 

promoção de reuniões coletivas visando o aprofundamento dos 

questionamentos que envolviam as histórias de vida dos arte-educadores. De 

qualquer forma, dois encontros coletivos foram organizados, onde os objetivos 

da pesquisa puderam ser explicitados. Por se tratar de indivíduos que 

vivenciaram situações de aprendizagem e de trabalho nos mesmos ambientes 

(Casa de Apoio – Vida e a Prefeitura Municipal de Guarulhos) a proposta 

acabou se efetivando da forma que melhor atendia as necessidades da 

pesquisa. Foram definidos encontros virtuais com o objetivo de aproximar os 

agentes envolvidos no processo (entrevistados e entrevistador), além da 



elaboração de entrevistas individuais que seriam gravadas em áudio e 

posteriormente transcritas afim de constar no corpo do trabalho de pesquisa. 

Para tanto foi desenvolvido um questionário que foi o elemento norteador das 

entrevistas: 

a) Quem é o arte-educador; interessando à pesquisa saber 

origem, meio social onde se formou o individuo; 

b) Onde o arte-educador despertou o gosto pela arte?  

c) Onde o arte-educador teve sua iniciação artística?  

d) Quais aspectos foram motivantes na aprendizagem 

artística e culminaram na continuidade do processo de aprendizagem?  

e) Em que medida a disciplina artes ou educação artística 

durante o ensino fundamental, contribuiu e motivou (ou não), a sua 

formação e sua trajetória como arte-educador?  

f) Em que momentos da educação básica, promoveram-se 

encontros significativos com a linguagem musical?  

g) Como arte-educador desenvolveu o gosto docência? 

h) Onde se deu a formação técnica e didática do arte-

educador? 

i) Em que medida as suas experiências durante sua 

formação artística influenciam ou incentivaram a sua práxis como 

docente?  

j) É possível desenvolver o gosto pela docência em artes nos 

educandos? 

Após o desenvolvimento das entrevistas, os registros que inicialmente 

foram gravados e posteriormente transcritos, foram submetidos aos 

entrevistados que puderam interagir com os conteúdos, promovendo os 

devidos complementos e alterações. Um novo encontro entre entrevistados e 

entrevistador foi agendado, para as devidas considerações sobre a elaboração 

das entrevistas, culminando com as versões finais que se encontram expostas 

neste trabalho, e que contribuem na aferição da relevância da disciplina artes 

ou educação artística na formação do arte-educador, podendo o ensino da arte 

ser considerado lastro ou peso-morto nas matrizes curriculares das escolas 

brasileiras. 



CAPÍTULO IV 

DE ARTISTA À EDUCADOR, DE EDUCADOR À ARTISTA 

 

Os relatos expostos no presente capítulo expressam as trajetórias 

formativas de três arte-educadores que trabalham com a linguagem musical 

tanto no ambiente escolar do ensino fundamental, no ensino superior e nos 

espaços extra-escolares. Todos são formados em licenciatura em educação 

artística com habilitação plena tanto em artes quanto em música. O objetivo 

das entrevistas é aferir através de um processo auto-biográfico elaborado pelos 

arte-educadores, como se constituíram profissional e artísticamente, mesmo 

que  em diferentes épocas e instituições de ensino; pretende-se compreender a 

relevância da disciplina artes em suas trajetórias e ainda aferir quais foram os 

elementos significativos que conduziram os artistas à docência: “como me 

tornei no que sou?...como tenho as idéias que tenho?” (Josso in Nóvoa e 

Finger, 2010, p.66). Para tanto as entrevistas foram desenvolvidas com arte-

educadores que atuaram na Prefeitura Municipal de Guarulhos, 

especificamente na Secretaria Municipal de Educação, no projeto Violino nas 

Escolas. 

 

 

4.1 De artista a arte-educador30 

 

Desde que me conheço por gente a música fez parte da minha vida. 

Recordo-me das músicas que eram cantadas juntamente com outras crianças 

na igreja, e ainda de minha mãe executando alguns hinos em seu acordeon 

com o fole cheio de remendos causado pelas traças. Causava-me admiração 

os músicos que tocavam na igreja. Fui o causador de inúmeros momentos 

vexatórios que provocaram vários transtornos à minha mãe, pois era comum ao 

                                                            
30 Marcio José Demazo: Arte-educador, formado em regência e educação artística com habilitação em 
música. Atua na implementação de projetos relacionados à linguagem musical em diversas ONGs e 
prefeituras. É professor do Núcleo de Formação Cidadã da Universidade Metodista de São Paulo – 
UMESP. 



ouvir os músicos tocando na hora dos cultos, levantar-me do banco onde 

estava sentado e sair correndo para colocar as mãos nos instrumentos. Acho 

que cansado de ser incomodado, um dos músicos disse à minha mãe: “compre 

um instrumento para esse menino que eu ensino ele a tocar”.  

Mesmo não sendo freqüentador dos cultos, meu pai sempre foi um 

grande incentivador de nossa aproximação da linguagem musical (digo nossa 

pois minhas duas irmãs tiveram a mesma oportunidade que tive de 

aproximação da música). Mesmo diante dos apertos financeiros inerentes a 

qualquer família de baixa renda com três filhos e um único provedor, sempre 

tivemos irrestrito apoio por parte do meu pai, no que se referia às questões 

escolares e extra-escolares, incluindo a linguagem musical. 

No natal de 1980 ganhei meu primeiro instrumento: um violão Di Giorgio 

que até hoje tenho em minha memória o cheiro do verniz novo que ele tinha.  

Mesmo sendo um instrumento grande, desproporcional para uma criança com 

a mão pequena, minha vontade de tocar era tão grande que isso não era 

problema para mim. Foi aí que comecei a ter aulas com o Germínio, o rapaz 

que tocava na igreja e que se prontificou em me dar aulas. 

Meu pai rapidamente tratou de arranjar uma escola de música para mim. 

Aos sábados como trabalhava até a hora do almoço, levava minha irmã Vivi e 

eu para a escola do Professor Manuel. Minha irmã queria tocar flauta, e eu o 

violão. Saíamos da escola de música e íamos para a casa da minha avó que 

era próxima da escola, e ali esperávamos meu pai. 

 Na verdade a escola do Professor Manuel era uma edícula de três 

cômodos nos fundos de sua casa, num bairro humilde da periferia de São 

Paulo. Algumas experiências daquela época foram bastante marcantes e 

ficaram na minha lembrança: as audições públicas (que eram feitas aos 

sábados ou aos domingos à tarde onde todos os alunos podiam se apresentar 

tocando alguma música), a quantidade de instrumentos que o Professor 

Manuel ensinava (mesmo com uma dificuldade visual incrível, ele tocava vários 

instrumentos) e as longas aulas de duas horas de duração no sábado. 

Recordo-me que como a escola era feita com meia parede, e o professor 

atendia três alunos ao mesmo tempo, eu fazia bilhetes para minha irmã, 

dobrava em formato de aviãozinho e os arremessava por cima da parede; era 



uma estratégia para ver se o tempo podia passar mais rápido. As aulas eram 

muito cansativas, e não entendia muito bem o que fazer, gostava de tocar de 

ouvido; detestava solfejar. Não conseguia relacionar teoria e prática. De 

qualquer forma, comecei a me interessar por outros instrumentos nesse 

período: harpa, flauta, violino... tudo na escola do Professor Manuel.   

Na cidade que morava (Guarulhos) existia um conservatório “público” 

(isso não quer dizer que tratava-se de um equipamento público destinado ao 

atendimento amplo da comunidade). Aos poucos fui entendendo os perversos 

mecanismos de exclusão estabelecidos ali no conservatório, mesmo sendo 

mantido pelo poder público municipal. O primeiro mecanismo tratava-se da 

prova de seleção de candidatos. A idade mínima de ingresso no conservatório 

era 10 anos, porém sem limite de idade máxima para adentrar ao 

estabelecimento. Crianças, jovens, adultos e idosos eram submetidos 

igualitariamente à prova de aptidão. Indivíduos com ou sem experiência na 

questão musical eram submetidos à testes, que os conduziam à uma ordem 

classificatória que garantia o acesso às aulas práticas de música.  Os 

indivíduos com baixa pontuação nos testes acabavam sendo excluídos do 

processo de seleção por serem considerados inaptos à linguagem musical.  Aí 

se estabelecia o primeiro limitador de acesso. O segundo mecanismo de 

exclusão estava na cobrança de mensalidades. Mesmo sendo um equipamento 

público, com professores e funcionários concursados, remunerados pela 

municipalidade, o Conservatório estabelecia uma taxa de manutenção e assim 

cobrava mensalidade de seus usuários. Recordo-me que o valor de referencia 

era um salário mínimo vigente em janeiro daquele ano, que era pago em dez 

parcelas mensais. Pode parecer pouco, mas para as famílias de baixa renda 

que eram atendidas ali, esse fato poderia ser mais um impeditivo para o acesso 

ao conservatório. Não havia nenhuma intencionalidade na formação de um 

individuo que se aproximasse da linguagem musical, meramente por lazer ou 

fruição, até porque o único parâmetro musical tolerado no estabelecimento era 

o da música erudita, excluindo qualquer  outra manifestação artística, tanto da 

música  popular, folclórica ou sacra. Ali os indivíduos eram preparados única e 

exclusivamente para a performance ou para a profissionalização na música 

erudita. 



Inicialmente os alunos que eram aprovados no exame de seleção, 

porém obtiveram baixa pontuação no teste não tinham acesso à aula prática 

instrumental, e tinham somente contato com a parte teórica, salvo a aula de 

coral que também era obrigatória. A medida que surgiam vagas para as aulas 

práticas (o que implicava na desistência de outro aluno), os alunos iniciavam na 

prática instrumental. No caso dos instrumentos mais procurados no 

conservatório (piano e violão) essa espera podia durar anos. De qualquer 

forma o aluno inicialmente tinha aula de percepção duas vezes por semana e 

coral mais duas vezes por semana. Quando surgia a vaga para a aula prática 

instrumental, o aluno deveria ter mais uma aula por semana, o que implicava 

em pelo menos cinco aulas semanais. A medida que o aluno evoluía no curso 

outras disciplinas eram agregadas ao currículo: história da música, harmonia, 

contraponto. Para um aluno de baixa renda, o número considerável de vezes 

que teria que ir até o conservatório semanalmente, tornava-se um impeditivo, 

pois tratava-se de um público que eminentemente se locomovia de ônibus.  

Como o conservatório encontrava-se na região central da cidade, acabavam 

atendendo aqueles que por ali residiam ou que tivessem condições de deixar 

sua casas e encarar o trajeto até o conservatório.  

Outro fator excludente estava na aquisição do instrumento e do material 

didático. Na época (década de 1980) haviam consórcios para a aquisição de 

instrumentos, como era o caso do piano. Os métodos em sua maioria eram 

importados, com preços cotados em dólar, vendidos em lojas no centro de São 

Paulo. Um dia soubemos de um homem que tinha um piano antigo guardado 

nos fundos de uma igreja. Fomos lá numa noite para conhecer o instrumento. 

Foi amor a primeira vista. Meu pai juntou umas economias e minha mãe 

vendeu a máquina de costura para poder adquirir aquele piano antigo. Foi 

assim que compramos o primeiro piano. 

Sobre as questões pedagógicas que envolviam o estudante de música 

do conservatório, já me referi anteriormente sobre a questão da formação para 

a performance da música erudita. Semestralmente o aluno obrigatoriamente 

era submetido ao que chamavam de avaliação pública. Para cada nível havia 

um programa que deveria ser rigorosamente cumprido e apresentado 

publicamente. Não importava se o aluno, queria ou não se apresentar 



publicamente, o que importava que se o aluno fosse reprovado em dois 

semestres consecutivos os três alternados ele perderia a vaga no 

Conservatório. Esse processo de apresentação pública já era antagônico em 

sua essência, pois se os alunos só tinham aulas individuais, em que momento 

seriam promovidas situações que proporcionariam ao aluno se apresentar  

publicamente? A avaliação pública normalmente acontecia na biblioteca da 

cidade. Ali havia um anfiteatro com piano. Estabelecia-se uma banca com cinco 

professores que emitiriam um parecer sobre a performance do aluno. Todos os 

alunos eram convocados para aquele momento. Solenemente apresentava-se 

o carnê contendo as mensalidades devidamente quitado. Em caso de 

inadimplência o aluno estaria impedido de realizar a avaliação, o que 

culminaria com a reprovação daquele semestre. Naqueles momentos percebi 

formas extremamente sofisticadas de tortura. Senhoras que eram obrigadas a 

se sentar diante do piano, para se apresentar mesmo a contra gosto, muitas 

vezes apresentando o mesmo repertório que acabara de ser apresentado por 

um aluno de dez anos que estava iniciando no primeiro semestre. Outros 

alunos passavam mal, suavam, desmaiavam. Tudo em função da avaliação 

pública. Parecia que o prazer não poderia estar conciliado com a prática 

musical. Naquele ambiente formava-se o técnico, o especialista, especialmente 

distanciado do gosto pelo fazer musical, focado única e exclusivamente na 

performance da música erudita. 

O índice de evasão era elevado. Não é a toa que vários amigos 

desistiram no meio do caminho. Havia muitos motivos que conduziam o jovem 

estudante do conservatório ao desestímulo e consequente evasão. Alem das 

questões econômicas já referidas, havia ainda a falta de interesse por parte do 

conservatório no desenvolvimento de um repertório afim com a realidade de um 

jovem estudante. Em tempos de guitarras e teclados eletrônicos, no auge do 

pop rock nacional, que perfil deveria ter o jovem que se interessasse pelo 

estudo do violão clássico ou do piano, e pela execução de Bach, Beethoven ou 

Villa-Lobos? Provavelmente  não era o perfil da grande maioria de jovens da 

periferia de Guarulhos. Então vale a pena salientar como sobrevivi. 

 Tinha ojeriza  de imaginar-me professor de música, e acabar um 

profissional daquela instituição. Queria ser qualquer coisa, exceto músico. 



Desde muito cedo tocava na igreja. Submeter-me ao repertório erudito era 

funcional. Podia aproveitá-lo nos prelúdios e poslúdios dos cultos 

dominicalmente. Aos horas devotas às escalas e métodos em detrimento de 

um repertório mais envolvente auxiliavam-me na execução do repertório mais 

complexo desenvolvido pelo coral.  

Não poderia deixar de citar a participação de minha professora de piano 

nesse processo. Existia no conservatório dois tipos de profissionais: o artista 

que dava aula de música (talvez pela impossibilidade de realização profissional 

nos palcos) e o professor artista, capaz de enxergar além das notas e das 

questões burocráticas. Aos treze anos, ela me sugeriu que começasse dar 

aulas de música. Acho que ela tinha a percepção das contingências financeiras 

que predominavam sobre minha família. Além do trivial programa pré-

estabelecido que deveria ser seguido durante o semestre para ser apresentado 

na avaliação pública, a professora sempre tinha algumas cartas (partituras) 

camufladas na manga. Camufladas porque era um repertório proibido. Ela 

sabia o que agradava e sempre dava um jeito de inserir no horário da aula. 

Preocupava-se ainda em dar uns “toques” quando se  tratava de música 

popular. Tudo isso de forma clandestina.  

Quando penso sobre os conteúdos artísticos que tive na escola percebo 

um fosso enorme entre meu cotidiano escolar de uma escola pública da 

periferia de Guarulhos e o conservatório que se preocupava com uma 

formação técnica de excelência. Técnica, pois os poucos sobreviventes 

recebiam do conservatório um certificado técnico do MEC31. A arte na escola 

se restringia a desenhos mimeografados (quando tinha álcool, sulfite ou 

estêncil), tinta feita de terra ou outro pigmento natural que não envolvesse 

custos, colagens com papel picado e o desenho geométrico. De qualquer forma 

podia experimentar o outro lado do fazer artístico além do proposto pela escola, 

tanto na igreja ou mesmo nas apresentações obrigatórias do conservatório. Na 

escola o mais próximo que chegava da linguagem musical acontecia nas festas 

juninas e numa ocasião quando tive que decorar o hino nacional, e saber o 

significado de cada palavra. Havia uma chamada oral, e o professor mandava 

cantar individualmente. Durante a execução ele ia marcando quanto erros 
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havia e num determinado momento ele mandava parar e aí perguntava o 

sinônimo de determinada palavra. As minhas foram: fúlgidas e lábaro, nunca 

mais esqueci.  

Sem nenhuma pretensão na profissionalização em música, resolvi que 

queria ser engenheiro eletrônico. Não sei ao certo afirmar qual a razão que me 

conduzia à engenharia, mas o fato é que determinado a seguir essa carreira, 

escolhi fazer o colegial técnico em eletrônica. Posso afirmar que foi uma das 

escolhas mais equivocadas de minha trajetória. Nada dava certo. Os circuitos 

explodiam. Nas aulas de desenho técnico, o nanquim respingava sobre as 

folhas de papel vegetal, e constantemente tinha que recorrer a algum amigo 

para finalizar os desenhos ou algum circuito para mim. Nesse período (colegial) 

a arte se restringiu às aulas de desenho técnico. Na escola onde fiz o colegial 

havia um velho piano num deposito. Depois de muita conversa com a direção, 

um amigo e eu conseguimos autorização para  a utilização do piano. Meu 

amigo tinha uma banda e cantava bem. Nas aulas vagas a turma ia para 

aquele depósito e ali passávamos o tempo executando Beatles, Led Zeppelin e 

Queen. De qualquer forma esse movimento artístico dentro da escola era 

insignificante para a gestão do estabelecimento, até porque se o espaço para a 

arte dentro do ensino fundamental era extremamente limitado, no colegial 

técnico era inexistente. 

Simultaneamente continuava no conservatório. Uma coincidência 

mudaria minha opção profissional da engenharia eletrônica para a música. Um 

dia conversando com minha professora de piano sobre opções profissionais, 

ela me questionou porque não seguiria carreira na música, especialmente na 

área de regência e composição. Após muita conversa com ela percebi que 

havia mais possibilidades profissionais na área musical além daquele ambiente 

do conservatório, cristalizado entre a burocracia de um órgão público e a 

pretensão de formar técnicos musicais. Dialogando sobre o futuro com o meu 

pai, na sua calma peculiar me perguntou porque eu não prestava o vestibular 

para a faculdade de “belas artes”. Meu pai sempre me apoiou artisticamente. 

Por mais precária que fosse a situação lá em casa, minha mãe e meu pai 

sempre davam um jeito de prover aquilo que precisava. Estimulavam-me em 

coisas nada peculiares para uma família da periferia guarulhense: aulas em 



escolas particulares de inglês, informática e serigrafia,  mas jamais imaginei 

que ele tinha pretensão de ter um filho profissional em música. Não tínhamos 

nenhuma ascendência artística. Meu avô paterno era carpinteiro, meu avô 

materno agricultor. Minhas avós, ambas dedicavam-se aos afazeres do lar. 

Meu pai estudou até o quinto ano, e chegou ao cargo de gerente de transportes 

de uma empresa de materiais plásticos e minha mãe fazia mágica, dividida 

entre os filhos e a casa. Realmente não éramos uma família com vinculações 

artísticas, salvo o ambiente que a igreja proporcionava.  

A partir dos treze anos, eu já ganhava um dinheirinho com as aulas de 

música que dava. A medida que fui crescendo cada vez tinha mais alunos. 

Atendia nas residências e nas igrejas. Tinha alunos até na Avenida Paulista. 

Meu valor de referencia era um salário mínimo. Por mais longe que fosse 

compensava; saía de Guarulhos, pegava o ônibus ia até o terminal Tiete, e ali 

pegava o metrô até a estação Paraíso. Para um jovem no colegial, ganhava 

bem. Meus amigos em geral trabalhavam como office boys ou auxiliares em 

empresas de componentes eletrônicos, enquanto eu dava aulas de música, 

tocava em formaturas e casamentos.  Acabei convencido pelo meu pai e pela 

minha professora que o ensino superior na área da música era uma opção 

interessante. Um dos argumentos usados pela professora era uma vez que eu 

gostava de fazer arranjos orquestrais, deveria tentar o bacharelado em 

regência e composição ao invés do piano. Convencido sobre a existência de 

uma oportunidade na área da música, só tinha uma idéia fixa: minha intenção 

era fazer a faculdade, e jamais atuar no Brasil. Tinha medo de me tornar um 

profissional parecido com um professor do conservatório (só para se ter um 

exemplo, o diretor do conservatório esteve sentado em sua cadeira durante 

vinte oito anos, no mesmo cargo. E o fazer artístico onde ficava? Não é a toa 

que tinham muito tempo para a elaboração de métodos de tortura musical para 

os alunos). Queria ir para a Europa e me tornar maestro de uma grande 

orquestra.  

Para obter o título de técnico em eletrônica do colegial teria que cumprir 

um ano a mais, finalizando quatro anos ao invés de três do colegial normal. 

Também havia a opção de parar no final do terceiro ano do colegial e forma-se 

num colegial técnico. Ao final do terceiro ano do colegial, prestei o vestibular 



para regência na USP e na Faculdade Santa Marcelina. Diferente do processo 

de seleção comum, normalmente feito em duas fases, o vestibular de música é 

feito em três fases, sendo a primeira um exame de proficiência em música. No 

caso do vestibular para regência, além da prova contendo ditados rítmicos, 

harmônicos e melódicos, além de questões relacionadas à história da música, 

inclui-se uma prova prática de regência e uma prova instrumental de uma peça 

de livre escolha.  A partir da aprovação nessa primeira fase o aluno é 

submetido ao processo de seleção normal com mais duas fases. Para minha 

surpresa fui aprovado nas duas instituições de ensino. Duas questões me 

levaram à instituição particular: o curso era de manhã, diferente da USP, que 

era a tarde o que não me permitiria trabalhar; o outro aspecto que me conduziu 

à instituição particular foi o acesso. Para um jovem de dezessete anos sem 

carro, era mais fácil ir de Guarulhos ao bairro de Perdizes em São Paulo do 

que até a Cidade Universitária. Dava para pegar um ônibus e um metrô e andar 

mais um tanto e já tinha chegado. Mesmo tendo que acordar as 4:30 h. para 

conseguir chegar as 7:30 h. ainda era mais vantajoso do que ir até a USP.  

A escolha foi assertiva. O corpo docente era formado por artistas 

renomados tanto do circuito nacional quanto internacional. Havia um estúdio 

bem equipado, instrumentos de primeira, anfiteatro acusticamente preparado. 

Apesar do curso de música ser o patinho feio da instituição sendo o menor em 

número de alunos, ficando atrás do curso de artes plásticas e do primeiro 

colocado, o curso de moda que era a “jóia da coroa” e que dava mais projeção 

na mídia, todos os cursos eram bem servidos tanto em  infraestrutura quanto 

em docentes. Obviamente a manutenção de um ambiente desses era caro, o 

que refletia no custo da mensalidade. Entre um atraso e outro da mensalidade, 

uma solicitação de desconto, acordos e outras artimanhas para vencer as 

dificuldades econômicas, no final não sobrava nada do que ganhava com as 

aulas, mas dava para pagar.  Aquele ambiente era estranho e causava um 

choque diante da minha realidade suburbana. Ali constatei que jamais seria 

instrumentista, por uma questão básica que esbarrava em tempo para estudar. 

Ou trabalha-se ou estuda-se. Ao encerrar a aula as 12:00 horas, a grande 

maioria dos meus amigos almoçava, descansava um pouco e a partir das 14:00 

horas, estudava até as 20:00 horas. Dava tempo de sair e talvez pegar um 



cinema ou ir a um concerto. Era comum que as famílias alugassem um 

apartamento ali perto para que eles ficassem mais próximos da faculdade. No 

meu caso, encerrava a aula as 12:00 horas comia a marmita que era aquecida 

no vapor e corria para dar aula. No caso do bacharelado em instrumento, o 

aluno deveria pagar o professor separadamente além da mensalidade da 

faculdade. Era apresentado uma lista com professores conveniados da 

instituição, e o acerto financeiro era feito diretamente com o professor 

independentemente da faculdade. Não era barato. Estávamos em 1991. 

No ano seguinte as coisas foram mais fáceis, estava no segundo ano da 

faculdade e fui convidado para dar aulas de piano e regência no Seminário da 

Igreja Presbiteriana Independente. Foi a primeira vez que pude vivenciar 

alguns benefícios que o formalismo proporcionava: carteira profissional, décimo 

terceiro salário, férias remunerada, plano de saúde e fundo de garantia. Dava 

tempo de sair da faculdade, almoçar e correr para o seminário, onde ficava às 

vezes até as 22:00 horas. Como não era todo dia que tinha que trabalhar no 

seminário, preservei meus alunos particulares, o que gerava uma renda extra 

no final do mês.  Apesar das coisas estarem melhorando continuava obcecado 

pela idéia de me formar e atuar fora do Brasil, regendo uma grande orquestra 

quem sabe.  

Em 1993, um professor da faculdade, que trabalhava paralelamente na 

Secretaria de Educação do Estado de São Paulo me contou sobre um projeto 

de fomento à atividade cultural que começaria a ser desenvolvido no interior do 

estado, principalmente voltado às famílias de baixa renda em conjuntos 

habitacionais recém inaugurados. O melhor é que pelo que ele me informou, o 

projeto pagaria bem. O professor não me deu maiores informações, apenas me 

disse que encontrasse o Sebastião Soares - o Tião, no prédio da Secretaria da 

Educação, no Largo do Arouche. Não tinha maiores informações sobre essa 

pessoa, telefone, andar que deveria encontrá-lo. A única coisa que sabia é que 

era no Largo do Arouche. Ao me dirigir ao prédio perguntei sobre o Tião à 

recepcionista, e ela me disse: “ele está passando bem ali”. Fui até ele, me 

identifiquei, e numa conversa bem rápida ali mesmo no átrio do prédio, ficou 

acertado que o encontraria em três dias na cidade de Guarapuava - S.P. Em 

três dias estava embarcando, só sabendo o nome do hotel e que ficaria uma 



semana no interior, sem saber com qual público que trabalharia, em que local, 

faixa etária, quantidade de pessoas. Só sabia que era no interior e que pagava 

bem.   

Até aquele momento havia vivenciado a música de duas formas: tanto 

no conservatório quanto na faculdade preparava-se para o palco; na igreja a 

linguagem musical existia por uma questão funcional. Ali no projeto encontrei 

pessoas que queriam fazer música exclusivamente por satisfação, 

independentemente do palco ou da fé. Por outro, me deparava com pessoas 

agradecidas pelo pouco que conseguia aproximá-los da linguagem musical. 

Como não sabia de fato o que ia fazer e qual o tipo de público que encontraria, 

fui municiado com uma mala cheia de partituras, da renascença à Villa-Lobos. 

Para minha surpresa as pessoas se satisfaziam cantando em uníssono, até 

mesmo Asa Branca (Luiz Gonzaga). O que importava não era o repertório, mas 

a oportunidade de poder fazer música que para muitos era a primeira vez. Até 

bem pouco tempo atrás  me imaginava regente de uma orquestra internacional 

e de repente também estava realizado com a felicidade proporcionada àquelas 

pessoas que nunca souberam o que era um pentagrama. E pensando bem 

para que serviria um pentagrama naquelas circunstâncias? Do nada, surgiram 

pessoas que eram poetas e compositoras e que nunca souberam que eram, 

por timidez ou mera falta de oportunidade nunca haviam mostrado suas 

composições e suas poesias. Além da música, outras manifestações artísticas 

se davam durante o período que o projeto acontecia em cada cidade: artes 

plásticas, teatro, percussão, dança..., o fenômeno do encontro com a arte e do 

prazer que este gerava estendia-se às demais linguagens. 

Entre os “nós” e os malabarismos que fazia para conseguir trabalhar no 

interior e dar conta da faculdade e do seminário, o projeto me levou à várias 

cidades: Tupã, Santa Rosa de Viterbo, Fartura, Lins... que fique bem claro que 

quando me refiro à cidade, por mais longe que fosse da capital, os locais onde 

atuávamos também eram  bem distante dessas cidades. Nossa atividade 

acontecia onde dava: escola, garagem, árvore ou até sob a lona de circo que o 

projeto tinha. No encerramento do projeto em cada cidade, sempre repetia-se a 

mesma situação em nossa despedida: choro, bilhetes, cartas, presentes...  as 

vezes os mais inusitados, porém eram os melhores que podiam ser dados por 



aquelas pessoas: doces, frutas e legumes, cachaças e licores, peixes e 

pedaços de porco ou cordeiro devidamente congelados para a viagem. E 

muitas orações, benzeduras, fitinhas... tudo para abençoar o nosso retorno 

para a capital. Infelizmente como o projeto estava atrelado diretamente ao 

poder público estadual, com o final do mandato do governador o projeto 

também foi extinto. 

Vivendo o dualismo entre a obrigação de realizar um repertório na 

faculdade de regência visando o cumprimento burocrático do curso que 

implicava em nota para ser aprovado, e simultaneamente vivenciava a 

realização das pessoas que tinham a oportunidade de se aproximar da 

linguagem artística sem a menor pretensão com o palco ou com a 

profissionalização, em 1994 mudaria definitivamente a intenção de tornar-me 

regente de uma grande orquestra do exterior. Dois fatos chocantes me fariam 

experimentar os dois extremos da vivência artística: Cádiz e Diadema. No mês 

de julho existe uma serie de festivais de música que acontecem na Europa. 

Como não conhecia o exterior, mas me interessava ser regente de uma grande 

orquestra européia, juntei dinheiro, arrumei a mochila e fui para a Espanha 

para aferir de perto qual era a “temperatura” de um festival que congregava 

músicos do mundo inteiro. A lição que tirei dessa experiência é que numa 

grande orquestra, de estudantes ou de profissionais, tanto no Brasil quanto no 

exterior, antes de haver música, sempre existirá uma competição ferrenha 

visando a manutenção de seus postos. No mesmo ano (1994) após várias 

intercorrências envolvendo moradores de comunidades do município de 

Diadema, especialmente na Naval,  e integrantes da policia militar, a prefeitura 

municipal iniciou uma ação cultural com as comunidades afetadas.   E foi ali 

entre a carência daquelas comunidades e a felicidade de pessoas realizadas 

através do contato com a arte que meu objetivo profissional foi mudado. Entre 

a competição e a realização, escolhi a segunda possibilidade. 

Por mais chocante que fosse para meus amigos de faculdade, familiares 

e colegas de trabalho, minha opção de desenvolver uma proposta artística em 

Diadema foi acertiva. Por mais distante que Diadema estivesse de Guarulhos e 

da região central de São Paulo onde estava a faculdade, a distancia valia a 

pena. A Diadema que conheci era diferente da imagem que a mídia expunha, 



ou seja, aquela que refletia apenas um lado da história, o pior talvez: chacinas, 

desova de cadáveres, tráfico e desmanche de veículos.   

O primeiro lugar que trabalhei em Diadema foi no bairro de Eldorado. 

Mesmo diante da precariedade do local em que a atividade ocorria, com o 

esgoto correndo a céu aberto, nada parecia ser um obstáculo para os 

participantes do grupo de canto. Quem tocava algum instrumento, levava o que 

tinha e tocava junto; violão, cavaquinho, atabaque, pandeiro... quem não 

tocava cantava. A proposta foi crescendo e estendendo-se a outras regiões da 

cidade: Campanário, Serraria, Nogueira, Taboão, Canhema, Inamar. Alguns 

centros culturais haviam sido construídos com essa finalidade. Possuíam 

espaço para biblioteca, amplas salas de aula e espaço para apresentações. 

Outros espaços porém só tinham o nome, e a infraestrutura era bem precária. 

Mesmo assim isso não era um impeditivo para que a aproximação com a arte 

acontecesse. 

Havia uma favela próxima ao centro cultural Canhema que estava sendo 

urbanizada. Mesmo não sendo nenhum especialista em arquitetura é fácil 

perceber que a urbanização de um espaço que cresceu desordenadamente 

não é uma tarefa fácil e nem rápida. Algumas crianças da comunidade eram 

atendidas no centro cultural Canhema. A agente cultural responsável pelo 

espaço, interessada que mais crianças pudessem ter contato com a linguagem 

artística me propôs que o trabalho fosse desenvolvido lá na própria 

comunidade.  Tinha que deixar o carro numa viela e subir um morro. Lá em 

cima havia um barracão coberto com telhas de amianto e o chão era de terra 

batida. E era ali que a arte acontecia. Não sei se o maior milagre estava na arte 

que chegava até aquele lugar tão precário, ou naquelas pessoas que mesmo 

diante de tanta miséria não abriam mão de fazer arte. 

A faculdade estava tão distante do meu cotidiano que pensei em desistir. 

Sabia que tinha uma bagagem musical considerável, mas sabia também da 

dificuldade de articulação dos conteúdos musicais com aquelas pessoas. Tinha 

um domínio técnico e uma dificuldade na comunicação, faltava-me saber como 

ensinar. Naquela altura dos acontecimentos o curso que mais se aproximava 

da minha realidade e da minha necessidade era a educação artística. Como já 

havia cumprido todo o programa relacionado à linguagem musical no curso de 



regência, se fizesse uma complementação pedagógica, em um ano estaria 

formado. Em 1995, prestei o vestibular e iniciei o curso de educação artística, 

mantendo paralelamente o curso de regência. Encontrei uma nova 

possibilidade de inteiração com a arte. Muito mais do que formar o técnico 

(intenção do bacharelado), na licenciatura a preocupação estava centrada na 

promoção de uma aproximação do educando com a linguagem artística. 

Conhecendo diferentes possibilidades metodológicas de ensino da música 

interessei-me em ir até a Hungria, para de perto conhecer o método Kodály. 

Formei-me em educação artística no final de 1995. 

Meu amigo Tião (do projeto da Secretaria de Estado da Educação) 

tornou-se diretor do departamento de cultura de Itapecerica da Serra, vindo a 

convidar-me para desenvolver um projeto de música na cidade. Era uma 

iniciativa inédita no município que começaria pelo Jardim Jacira. Estava aí o 

embrião do projeto Barracões Culturais da Cidadania. Se para alguns dos 

meus conhecidos já era loucura ir até Diadema, o que dizer de trabalhar na 

divisa de Itapecerica da Serra, Embu-Guaçu e São Paulo, na região do Jardim 

Ângela, considerada a região mais violenta da grande São Paulo? Em meio a 

toques de recolher ou algum carro depenado que bloqueava o caminho, o certo 

é que a comunidade respeita o nosso trabalho, e ainda apoiava a ação cultural, 

independente de horário ou local, dia ou noite.  Mesmo diante da obvia 

violência que nos circundava sentia-me seguro. Montamos um grupo de 

seresta na cidade que se chamava Seresteiros Serranos. Participavam do 

grupo, adolescentes, jovens, adultos e idosos; famílias inteiras participavam: 

pais e filhos, marido e mulher, irmãos. Havia dois encontros por semana onde, 

em um ensaiávamos e no outro nos apresentávamos sistematicamente 

vestindo roupas de época e cantando antigas canções. Em nosso figurino 

constava cartolas, luvas, chapéus, vestidos longos, ternos. O Tião havia 

conseguido junto a Natura32 a doação de um veículo de quinze lugares para o 

departamento de cultura. Nos dias de apresentação, eu mesmo dirigia o veiculo 

e levava o grupo para os bairros mais distantes. Fizemos muita gente chorar de 

emoção com nossa música. Trabalhava simultaneamente em Diadema e 

Itapecerica da Serra. Aos poucos descobri-me trabalhando onde meus colegas 
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de curso jamais pensaram em trabalhar. Estava me tornando especialista em 

desenvolver arte na miséria. 

Em 1996, estava cursando o último ano do bacharelado de regência. 

Como exigência para a conclusão do curso deveria fazer um concerto contendo 

um repertório que já não tinha mais nada em comum com o momento 

profissional que vivia.  Minha intenção foi rechaçada: desenvolver um concerto 

com os grupos que tinha em Itapecerica e Diadema. Ao contrario, tive que fazer 

um concerto com orquestra e coral na capela da instituição; no repertório 

constavam três missas, duas do período colonial brasileiro e uma do período 

romântico: Tristão Mariano da Cunha, André da Silva Gomes e Carlos Gomes. 

O Professor Marcos Júlio Sergel, que era o professor de regência da faculdade 

acabou dando uma força me emprestando o seu coral – Cultura Inglesa, e 

montamos uma orquestra com os alunos da faculdade. Tudo isso para provar 

que eu sabia reger. Era tão difícil um aluno sobrevivesse durante seis anos que 

a muito tempo ninguém se formava em regência na instituição. Nem a 

faculdade sabia ou se lembrava qual era o processo, sendo assim fizeram com 

que cumprisse a risca tudo o que estava determinado no currículo: 

desenvolvimento de um concerto de formatura.   

No ano seguinte (1997), fui convidado para trabalhar no projeto Guri, da 

Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo.  O projeto propunha aulas de 

música, tanto vocal quanto instrumental, para crianças e adolescentes entre 07 

e 17 anos. A idéia fundamental do projeto me atraia; aulas coletivas 

proporcionando a aproximação do educando com a linguagem musical. Talvez 

o maior atrativo dessa proposta estiva no fato de aprender um instrumento 

coletivamente. Distante do formalismo em que fui concebido musicalmente no 

Conservatório, tendo aulas individuais, fazendo um repertório que nem sempre, 

ou quase nunca fosse o que gostaria de tocar, e que muitas vezes era feito 

única e exclusivamente para a avaliação pública, parecia-me acertada a 

proposta de aprendizagem coletiva, até porque outros aspectos relevantes à 

formação integral do individuo poderiam ser desenvolvidos.  Com o ímpeto de ir 

onde ninguém queria se aproximar, através do projeto Guri pude perceber o 

quão longe dava para chegar através da linguagem musical. Inserir um grupo 

de berimbaus junto com uma orquestra de adolescentes em Diadema, montar 



uma orquestra de sem-terras no Pontal do Paranapanema com crianças cujas 

mãos calejadas só haviam se aproximado até então do cabo do facão para o 

corte da cana ou apanhando laranjas, montar orquestras no interior de São 

Paulo, ou ainda fazer a abertura do festival de Inverno de Campos do Jordão 

com os internos da FEBEM33 tendo como público o presidente da república e 

do governador do estado. Claro que se pagava o preço pela ousadia: da 

mesma forma que o poder público iniciava os projetos, também os finalizava 

sem a menor preocupação com os indivíduos envolvidos. Era comum a 

implementação de orquestras no período que antecedia a eleição, e assim que 

o processo eleitoral se concluía extinguiam-se os grupos. Na FEBEM não era 

diferente. Uma das formas de punição dos internos após alguma ação que 

fugia a normalidade era a imediata suspensão do projeto. As conquistas 

geradas através do contato com a linguagem musical, as relações 

interpessoais, a auto-estima dos envolvidos pouco importava. As conquistas 

eram significativas. Recordo-me da primeira grande rebelião da FEBEM, onde 

literalmente cabeças eram cortadas, verifiquei que os internos crentes das 

possibilidades oferecidas através da aproximação com a linguagem musical, 

esconderam os instrumentos num alçapão no forro do galpão que tínhamos 

aula. Tudo foi queimado, com exceção dos instrumentos.   Mesmo assim o 

projeto foi encerrado. 

Cansado de estar a mercê do poder público que era o agente que definia 

a escolha dos locais para a implementação dos projetos, ou na falta de 

parâmetros exceto os políticos promovia-se a extinção dos mesmos, investi na 

compra de trinta violinos. Minha intenção era ter autonomia nas ações 

pedagógicas e artísticas no desenvolvimento do projeto, independentemente 

da vontade do poder público. Definitivamente conquistava a alforria do poder 

público. Estávamos em 1998. Algumas escolas, empresas e igrejas apoiaram a 

iniciativa. Os grupos começaram a ser montados e aos poucos era necessário 

investir em mais instrumentos. Disponibilizava o instrumental necessário e o 

material didático, e cabia as entidades a remuneração da mão-de-obra. 
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No mesmo ano (1998), fui convidado para organizar um coral com os 

funcionários da INFRAERO34 no Aeroporto Internacional de São Paulo, em 

Guarulhos. Ensaiávamos na capela do aeroporto; um local público, com um 

fluxo intenso de passageiros. Deixava umas partituras sobressalentes porque 

sempre tinha algum passageiro querendo cantar junto conosco. Passageiros 

brasileiros e de outros países sentiam-se a vontade para cantar no coral da 

INFRAERO. O clima era tão amistoso que os passageiros não hesitavam na 

solicitação do nosso contato, sendo comum receber cartões, mensagens e até 

partituras. O coral costumeiramente se apresentava no saguão do aeroporto e 

nas cerimônias oficiais da empresa. Por se tratar de uma empresa pública, era 

normal recepcionarmos, autoridades, chefes de estado, o presidente, o 

governador... O que era mais gratificante no coral da INFRAERO era ver a 

interação de pessoas de distintos níveis sociais, motivados por um mesmo 

objetivo: de diretores da empresa até o pessoal da manutenção, ali todos 

tinham uma mesma atribuição, eram cantores interessados unicamente na 

difusão da música .  

Em 1999, o maestro Elias Moreira da Silva, uma pessoa que admiro 

muito por sua capacidade intelectual e conhecimento musical, me convidou 

para auxiliá-lo no desenvolvimento de uma orquestra em sua igreja. Pagavam 

muito pouco, mas só o fato de estar próximo a uma pessoa como ele já valia a 

pena. No meio do ano o Maestro Elias havia recebido um convite para dar 

aulas de música e montar um coral com os moradores da Granja Vianna no 

município de Cotia. Acometido por um problema cardíaco que o impossibilitou 

de assumir o convite na Granja Vianna, o Maestro Elias me indicou para o 

trabalho. Ele vivia dizendo para as pessoas que eu tinha um caminhão de 

instrumentos musicais. A verdade é que eu tinha comprado uma caminhonete 

grande, com uma capota alta para transportar os meus instrumentos, que 

àquelas alturas já eram numerosos. Em outubro de 1999, estava iniciando um 

coral formado pelos moradores do bairro Granja Vianna, local que agregava 

pessoas com alto poder aquisitivo. Em março de 2000, fui convidado para 

iniciar um projeto em uma entidade da Granja Vianna, chamada Casa de 

Apoio. A entidade já existia a mais de quinze anos, e prestava um trabalho de 
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atendimento médico às pessoas carentes do entorno da comunidade. Havia 

naquele momento a intenção de iniciar um trabalho de prevenção com as 

crianças e os adolescentes da comunidade, através de ações culturais e de 

reforço pedagógico. Assim iniciei uma proposta de atendimento na Casa de 

Apoio disponibilizando cem vagas para o curso de cordas (violino, viola, 

violoncelo e contra-baixo acústico) e mais cem vagas para musicalização 

infantil. O projeto foi integralmente patrocinado pela Cultura Inglesa e pelo 

escritório de advocacia Pinheiro Neto. Como estratégia de divulgação, busquei 

as escolas públicas da região, entrando de sala em sala com o violino em 

mãos, tocando para as crianças, e convidando-as para participarem do projeto 

na Casa de Apoio. Como a proposta era gratuita e ainda fornecíamos os 

instrumentos aos interessados, em pouquíssimo tempo as duzentas vagas 

estavam preenchidas. Um aluno trazia outro, e assim cada vez mais tínhamos 

uma lista de espera enorme.  Diferente da avaliação pública obrigatória do 

Conservatório, sempre simpatizei com as audições que o Professor Manuel 

produzia em sua casa, afinal tocava quem queria, e ainda o que queria tocar. 

Normalmente quem comparecia eram as famílias o que acabava sendo um 

fator estimulador além da escola. Pensando nisso fizemos uma primeira 

apresentação na Casa de Apoio, envolvendo os alunos que queriam se 

apresentar, no mês de maio em uma audição especial comemorativa em 

alusão ao dia das mães. Obviamente houve uma comoção generalizada, tanto 

por parte dos familiares quanto por parte dos patrocinadores. Em pouco tempo 

fui procurado pela Cultura Inglesa propondo a ampliação do projeto, o que 

possibilitou inclusive a montagem de um coral de adultos. Constantemente era 

questionado pela diretora financeira da Casa de Apoio, a Dona Ana Catarina 

Mendes, até onde chegaríamos com o projeto. Dizia a ela que minha intenção 

era pelo menos prepará-los (os alunos) para o ingresso em uma boa escola de 

artes.  

O projeto naquele formato era algo novo para mim. Tinha autonomia 

artística e pedagógica, era bem remunerado e o melhor, não tinha nenhuma 

vinculação política. Aos poucos o projeto foi se tornando conhecido na região. 

Constantemente nos apresentávamos em escolas, faculdades, asilos, 

supermercados. Tanto o coral quanto a orquestra tinha uma agenda cheia. 



Notando o interesse dos alunos, e o aflorar das potencialidades artísticas dos 

mesmos, criei um madrigal35 formado por adolescentes e jovens do local. Era 

maravilhoso poder vê-los cantando um repertório variado, que abrangia desde 

a renascença inglesa, francesa e italiana até arranjos bem elaborados de 

músicas populares.  Esse grupo, normalmente se apresentava no Centro 

Brasileiro Britânico, na USP, e em outros locais conceituados que se abriam 

para o tipo de música que fazíamos. Por tratar de um grupo pequeno, quando 

um integrante nos deixava, causava-nos um problema enorme; simplesmente 

tínhamos que começar do zero: conseguir um novo elemento, ensaiá-lo, 

entrosá-lo no grupo.  

Aos poucos começamos a nos deparar com outras demandas que 

extrapolavam o projeto. Perdíamos bons alunos em função de um problema 

fundamental: a questão econômica. Alguns trabalhavam lavando carros, outros 

entregando panfletos nas ruas, ou empacotando mercadorias em algum 

mercadinho da região. Era comum que as famílias pressionassem os alunos 

para que eles começassem a trabalhar. Por melhor que os alunos tocassem, a 

questão econômica era mais forte. Para os familiares não era possível imaginar 

as possibilidades profissionais e sociais criadas a partir do estudo e da música. 

Tínhamos que intervir, especialmente num momento de fragilidade que era a 

adolescência dos nossos alunos, onde jovens eram aliciados pelo tráfico. Nos 

cotizávamos e dávamos bolsas aos alunos, para que eles ficassem na 

instituição. Não era muito, mas era o suficiente para convencer suas famílias 

para que continuassem estudando música. Os alunos bolsistas tinham a 

atribuição de auxiliar os alunos iniciantes nos estudos. O primeiro aluno a 

receber a bolsa foi o Aquiles. Ele era bom aluno, e se existia um Midas na 

música era ele. Tudo que ele colocava a mão produzia som; violino, violoncelo, 

violão, clarinete, flauta transversal. Sem perspectivas profissionais em Cotia ele 

foi embora para o Paraná, onde seu pai residia. Ao ficar sabendo do ocorrido, 

fui até a sua casa, conversei com sua mãe, e na semana seguinte, o Aquiles 

estava de volta para atuar na Casa de Apoio. E assim iniciamos mais uma 

etapa: promovíamos um primeiro contato entre o educando e a linguagem 
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musical, e depois arranjávamos algum parceiro que bancasse esse menino na 

instituição para que ele continuasse estudando. 

Em 2002 a INFRAERO estava interessada em iniciar um projeto 

destinado aos jovens de uma área invadida próxima ao aeroporto em 

Guarulhos, no bairro Malvinas. A intenção da empresa era interagir com os 

adolescentes que frequentavam o saguão do aeroporto. O intuito dos 

adolescentes era conseguir algum trocado, sendo que para isso não mediam 

esforços: engraxavam, carregavam bagagem, pediam e cometiam pequenos 

delitos. Isso era algo que incomodava tanto a empresa quanto os passageiros. 

Fiz uma proposta para a empresa que consistia em montarmos uma orquestra. 

Em pouco tempo o projeto era iniciado num barracão da época da construção 

do aeroporto, local cedido pela INFRAERO. O local era um antigo barracão de 

madeira, que fora o alojamento dos trabalhadores que construíram o aeroporto. 

Ficava bem distante do saguão. O projeto se chamava Afinando o Futuro. 

Atendia oitenta adolescentes com idade entre dez e dezessete anos. Além das 

aulas de música, mensalmente os alunos ganhavam uma cesta básica 

fornecida pela Air Canadian. Com o passar dos meses os adolescentes que 

outrora iam até o saguão e as vezes cometiam pequenos delitos, passaram a 

frequentar o mesmo local para se apresentar na orquestra do projeto. Iam bem 

vestidos, penteados, uniformizados. Tocavam de Beatles a Beethoven, de Luiz 

Gonzaga a Tom Jobim. Recebiam as autoridades no aeroporto. Foram à 

Campinas tocar para o presidente Lula, receberam o governador no próprio 

aeroporto de Guarulhos. Foram ao aeroporto de Congonhas no natal e no 

Campo e Marte no dia do aviador. Um dia recebemos um convite para 

tocarmos no Rio de Janeiro. A SuissAir tinha um vôo que vinha de Genebra, 

fazia escala em São Paulo e ia ao Rio de Janeiro, e se prontificou a levar-nos 

ao Galeão. As 5:00 da manhã todos estavam lá, os oitenta alunos, além dos  

familiares; moradores vizinhos do aeroporto que se emocionavam em saber 

que seus filhos embarcariam naquele momento. Apareceram repórteres da TV 

Cultura e da Record. Lá no aeroporto Tom Jobim, a Rede Globo nos esperava.  

Um dia durante uma das apresentações no próprio aeroporto, passava por ali a 

secretária de educação de Guarulhos, a Professora Eneide. Após alguns 

contatos, fui recebido na secretaria municipal de educação de Guarulhos para 



conversarmos sobre o desenvolvimento de um projeto nas escolas municipais 

de Guarulhos. Começava ali o projeto Violino nas escolas. 

Em maio de 2003 iniciei com as aulas de violino na escola Sofia 

Fantazinni no bairro dos Pimentas, periferia de Guarulhos. As aulas eram 

coletivas, destinadas aos educandos do segundo e terceiros estágios, com 

idade entre oito e nove anos. Em virtude da falta de espaço para o 

desenvolvimento das aulas, ficava restrito a um container, que servia de 

depósito e sala de professores. Mesmo assim a proposta que inicialmente 

deveria atender a cem alunos, passou a atender duzentos e cinquenta. As 

crianças ficavam encantadas ao ver e ao ouvir o violino. O certo é que nem os 

pais acreditavam quando as crianças chegavam em casa, e contavam que 

estavam aprendendo um instrumento musical. Por mais comunicados escritos 

que fossem enviados aos responsáveis dos educandos através das agendas, 

era comum recebermos alguém questionando sobre a veracidade do projeto. A 

inovação da proposta encontrava-se no fato da aula de música acontecer 

durante o horário de aula, e acima de tudo fazer parte da matriz curricular do 

educando. Após três meses de aula fizemos nossa primeira apresentação. A 

inauguração aconteceu na Semana de Educação de Guarulhos, em pleno 

saguão do Aeroporto. Logo cedo, sob um frio de fazer os ossos doerem as 

crianças tocaram pela primeira vez. Houve uma comoção generalizada; tanto 

pais e mães quanto administradores públicos não contiveram suas lágrimas. 

No mesmo momento fomos convidados para nos apresentarmos em duas 

horas em um outro espaço numa palestra para toda a rede pública municipal, e 

mais uma vez no mesmo dia as pessoas se emocionaram. Na semana 

seguinte fui convidado para uma reunião na secretaria de educação. Foi-me 

proposto ampliar o projeto para mais duas escolas: o Jardim Presidente Dutra e 

o Giovanni Angelline.  

A escola Jardim Presidente Dutra era uma casa que havia sido adaptada 

para receber os alunos. Ficava exatamente no final da pista do aeroporto, o 

que fazia com que sempre interrompêssemos a aula em função do barulho dos 

aviões que estavam decolando; a decolagem é bem mais barulhenta que a 

aterrissagem. A escola Giovanni Angelline fica no fim da cidade, sendo que daí 

em diante era só uma estrada de terra que levava aos morros com muitas 



árvores. E tinha muita criança que morava para além dos morros. O Giovanni 

Angelline foi a primeira escola onde as professoras faziam questão de 

participar das aulas junto com os alunos, e tocavam durante toda a aula.  

A motivação dos alunos em relação ao violino motivou a elaboração de 

várias reportagens, tanto no jornal quanto na TV. Uma reportagem veiculada no 

jornal Estado de São Paulo trazia a história de um dos alunos, o Rafael, que 

juntava todo dia uma moeda para comprar um violino. Logo na sequencia 

apareceu uma outra reportagem que dava conta da doação de um violino para 

o Rafael, como de vários outros doadores mobilizados na doação de violinos 

para outros alunos. O impressionante é que mesmo diante das dificuldades 

peculiares às famílias de baixa renda envolvidas no projeto, havia uma 

mobilização pela compra dos violinos.  Ao final de 2003, seiscentos e cinquenta 

educandos eram atendidos nas três escolas municipais. 

Havia uma reivindicação constante por parte dos educadores para o 

desenvolvimento de um curso de formação de educadores em violino. Diante 

da demanda em 2004 iniciamos a Camerata da Educação, com cursos de 

violino, viola, violoncelo e contrabaixo acústico. Trinta e cinco educadores se 

inscreveram para participarem do curso de formação. A apresentação inaugural 

aconteceu em junho de 2004, tocando no palco do Centro de Educação 

Adamastor juntamente com os educandos da escola Sofia Fantazzini. A 

apresentação foi transmitida ao vivo pela Rede Globo.  Havia ainda uma 

proposta de ampliação do número de escolas atendidas. No mesmo ano o 

projeto Violino nas Escolas foi implementado na escola Jardim City, Capitão 

Gabriel, Padre Manuel de Paiva e Nazira Abbud. 

Algumas experiências de superação me impulsionaram na continuidade 

do projeto e na certeza de que o formato estabelecido (aulas coletivas) 

transpunham o simples ato de fazer arte visando somente a formação técnica 

do aluno, e extrapolavam para outras situações que culminavam muito mais no 

prazer promovido pela realização coletiva do que na simples execução de uma 

música. Aos rígidos padrões estabelecidos pela erudição, o modo que as 

crianças aprendiam podia soar no mínimo estranho. Coisas como adaptar um 

violino para que fosse tocado do lado contrário para que um aluno com distrofia 

muscular pudesse manuseá-lo ou promover a apresentação de violino 



juntamente com os pais que tocavam violão ou ainda permitir que adultos da 

EJA – Educação de Jovens e Adultos fossem iniciados no violoncelo, mesmo 

que numa idade avançada, foram ações desafiadoras, que dicotomizavam do 

ensino formal de música, mas que me cada vez mais me levavam à uma 

certeza que estava no caminho correto. Sendo inviável que sozinho pudesse 

atender todas as escolas, além da Camerata da Educação, consegui que a 

secretaria municipal autorizasse a contratação de dois auxiliares para atuarem 

no projeto. Foi aí que vieram atuar em Guarulhos o Aquiles e o Victor, os dois 

alunos bolsistas da Casa de Apoio. Nada melhor do que poder contar com 

duas pessoas que vivenciaram um processo de formação similar ao que estava 

desenvolvendo em Guarulhos.   Além da atuação nas escolas, fazia questão 

que tanto o Aquiles quanto o Victor me auxiliassem no projeto Afinando o 

Futuro. Acreditava que os exemplos de suas vidas poderiam ser um referencial 

importante para os alunos do projeto. Afinal, tratava-se de jovens praticamente 

com a mesma faixa etária, oriundos de uma situação sócio-econômica similar,  

e que haviam conquistado uma situação melhor em função da música. 

A secretaria de educação permitiu ainda que duas educadoras da rede 

pública municipal que tiveram sua formação na Camerata da Educação 

deixassem suas atribuições docentes para atuarem em duas escolas como 

arte-educadoras dando aulas de violino. 

A Raquel de Paula era educadora da rede pública municipal e também 

da rede estadual. Participou da primeira turma da Camerata da Educação 

tocando viola. Para ela, a viola era um instrumento novo, mas já dava aulas de 

flauta para as crianças da igreja que frequentava. O seu desenvolvimento no 

instrumento foi tão grande que não hesitei em convidá-la para sua atuação no 

projeto Violino nas Escolas. Com a autorização da secretaria, a Raquel deixou 

sua atribuição docente na educação infantil para dar aulas de violino na Escola 

Municipal do Parque Uirapuru. No começo me mobilizava até a escola para 

fazer a implementação do projeto junto com a Raquel. Organizava a sala de 

aula com cerca de vinte cadeiras, colocava em cada uma um violino e deixava 

afinado, tudo pronto para receber as crianças. Em pouco tempo a Raquel já 

estava dando aula sozinha, e fazendo muito além de sua carga horária normal. 

Sua vontade de ensinar música aos alunos era tão grande que no primeiro ano 



que estava dando aula de violino para as crianças da rede municipal, já havia 

realizado várias apresentações: Semana da Educação, Teatro Padre Bento e 

na própria escola para a comunidade local. 

A outra educadora que veio trabalhar no projeto Violino nas Escolas foi a 

Thais Ciochetti. A Thais tinha uma gana tão grande pelo violino que o simples 

fato de assistir aos alunos tocando, fez com que ela comprasse o instrumento 

mesmo antes de começar a ter aulas. Sua certeza era que tocaria violino. 

Minha intenção sempre foi incluir os alunos iniciantes com os alunos mais 

avançados, desenvolvendo um arranjo instrumental que fazia que mesmo um 

aluno que soubesse uma única nota no violino pude ser inclusa na música que 

era tocada pelos alunos mais adiantados. O mesmo fazia na Camerata da 

Educação. No primeiro semestre que a Thais participou da Camerata, mesmo 

sendo uma aluna iniciante, fez parte da apresentação que abriu a semana da 

educação, no palco do teatro do Centro de Educação Adamastor, juntamente 

com os educadores que estavam a mais tempo na Camerata. Durante a 

apresentação que também contou com os educandos da rede pública 

municipal, havia alguns depoimentos dos participantes na apresentação. 

Gestores, educadores e educandos falaram a respeito do seu relacionamento 

com a linguagem musical. O depoimento da Thais foi emocionante. Falava de 

uma “garotinha” que havia tentado aprender música, mas que não havia sido 

feliz em sua experiência, tornando-se algo frustrante. Mas que ao ver as 

crianças se apresentando, tinha certeza que dessa vez seu contato com a 

linguagem musical seria diferente, e ali estava ela, realmente tocando violino. 

Em pouco tempo a Thais já estava preparada. Diferente da Raquel, a Thais 

dava aulas de manhã para a educação infantil da rede municipal e a tarde 

assumia as aulas de violino em outra escola da rede.  

Em algumas escolas da rede pública municipal de Guarulhos, minha 

participação se dava diretamente nas aulas com os alunos. Em outras escolas 

fazia o monitoramento do projeto junto às duas educadoras da rede (Raquel e 

a Thais) e os “meninos”36 da Casa de Apoio. Uma dos locais que atuava 

diretamente era a Escola Municipal Nazira Abbud. A escola ficava numa 

estrada de terra à seis quilômetros do asfalto. Apesar da localização da escola 
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estar próxima ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tratava-se de uma área 

de preservação ambiental em plena zona rural de Guarulhos. As crianças 

moravam longe da escola, e tinham que caminhar bastante ou utilizar o 

transporte que a prefeitura cedia. O problema era que em dias de chuva os 

veículos da prefeitura não conseguiam transpor o barro e chegar até o local 

onde as crianças esperavam os veículos. Constatei em muitos dias de chuva 

as crianças chegando, carregando seus chinelos nas mãos, com as calças 

enroladas para cima dos joelhos, tudo isso para não faltar às aulas de violino.  

Uma das coisas que me incomodava no projeto relacionava-se ao fato 

da criança só tocar o instrumento durante a aula. Por mais proveitoso que 

fosse o contato do educando com o violino em aula, isso se restringia a cerca 

de cinquenta minutos semanais.  Certamente, a aquisição do instrumento 

estava distante da realidade da maioria das famílias dos educandos da rede 

pública municipal. Um dia sonhei que estava tocando um instrumento de 

bambu. Naquele dia não fui trabalhar. Acordei obcecado com a idéia de tocar 

um instrumento de bambu. Fui tentar materializá-lo, e deu certo, batizei-o de 

taquarino: o violino de taquara. Em função do baixo custo para a construção do 

instrumento tornava-se uma proposta viável, que talvez pudesse suprir a 

necessidade dos educandos que não tinham violino. Como na Escola Nazira 

Abbud havia um bambuzal enorme, em pouco tempo os educandos estavam 

aprendendo a fazer o taquarino. Muito mais do que fazer o taquarino, em pouco 

tempo os educandos já estavam ensinando outras pessoas da comunidade à 

confeccionar o instrumento e a tocar o taquarino. 

Um fato que chamou a atenção nesse período no que se refere aos 

educandos que participavam do projeto Violino nas Escolas, estava no desejo 

de serem reprovados no quarto estágio, para que pudessem continuar tendo 

aulas de música, pois uma vez concluindo o quarto estágio teriam que mudar 

de escola, indo para a rede pública estadual, onde certamente não teriam mais 

aulas de violino. Sensibilizada com esse fato, a secretária da educação – Profa. 

Eneide, nos estimulou a darmos continuidade às aulas de música, para os 

alunos que haviam iniciado no Projeto Violino nas escolas, e que já haviam 

cumprido seu período nas escolas da prefeitura37. Aos sábados os ex-alunos 
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da rede municipal iam até as escolas para terem aulas de música.  Foi aí que 

surgiu a Orquestra Pimentinhas, composta por alunos que tiveram sua 

iniciação musical nas escolas municipais de Guarulhos. 

Em janeiro de 2005, uma matéria apresentada no programa Fantástico 

da TV Globo, mostrou o projeto violino nas Escolas, em especial os alunos que 

construíam o taquarino na Escola Nazira Abbud. Em função da grande 

repercussão da matéria, vários alunos acabaram recebendo violinos doados 

pelos espectadores do programa.      

Havia uma solicitação constante para a implementação de novos 

projetos em outras instituições (escolas, empresas, entidades, prefeituras). A 

medida que iniciava o projeto em novos locais, mais violinos acabavam sendo 

adquiridos. Uma das ações que permitiu a ampliação do projeto para outros 

espaços além da Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos, foram as 

matérias veiculadas na mídia especialmente na Rede Globo e no Jornal estado 

de São Paulo. Enxerguei na implementação do projeto em novos locais uma 

possibilidade onde poderiam atuar os alunos bolsistas da Casa de Apoio. Logo 

os “meninos” mais tarimbados da Casa de Apoio já estavam atuando sob 

minha orientação dando aulas de violino em diversos espaços na Grande São 

Paulo: Colégio Julio Mesquita e Colégio Canadá (ambos em Guarulhos), 

Colégio Senemby (Caieiras), Instituto Thomaz Cruz (Mairiporã), Escola 

Comunitária de Arujá –ECA (Arujá), Fundação Paulo Guilherme Siqueira, entre 

outros. Além da experiência que acumulavam ao longo do tempo, essa 

possibilidade era a garantia de geração de renda, e melhora na qualidade de 

vida que acabava repercutindo não só no aluno, mas também em suas 

famílias. Em todos estes locais os “meninos” da Casa de Apoio davam aulas 

coletivas de violino sob minha supervisão e utilizando os meus instrumentos. A 

proposta era tão positiva que a experiência pode ser estendida a outros 

“meninos” da Casa de Apoio: Anderson, Matheus, Leonardo. Mesmo sem 

nenhuma pretensão de motivar os alunos da Casa de Apoio, o fato é que era 

inevitável que isso acontecesse: os alunos mais adiantados acabavam servindo 

de referencial não só para os alunos iniciantes, mas para toda a comunidade. 

Motivados pela possibilidade profissional na área de arte-educação os 

“meninos” da Casa de Apoio se encaminharam para o desenvolvimento de 



cursos de graduação na mesma área: licenciatura em educação artística. Em 

alguns momento subsidiados por algum patrocinador ou em outros momentos 

assumindo autonomamente o pagamento da mensalidade, o fato é que os 

“meninos” se lançaram para a profissionalização das aulas de música.   

Nesse mesmo período, após a veiculação da matéria no Jornal Estado 

de São Paulo, fui procurando pelo Projeto Felicidade. O Projeto Felicidade se 

destina à promoção de atividades que promovam o bem estar da criança com 

câncer e de seus familiares. Uma das atividades propostas para as crianças 

era justamente o estudo da música, principalmente através do violino. Foi no 

Projeto Felicidade que pude vivenciar outras situações proporcionadas pelo 

encontro com a linguagem musical que iam muito além do simples fato de 

executar um instrumento, e que em muitos casos acabavam evidenciado 

através da força de vontade que os alunos do Projeto Felicidade 

apresentavam, superando dificultadores que avançavam além das questões 

econômicas, um fato comum na  grande maioria dos locais onde havia atuado 

até aquele momento.  De forma recorrente os alunos do Projeto Felicidade me 

mostravam que podiam aprender música em qualquer circunstância, que em 

muitos casos aconteciam até mesmo na falta de algum membro mutilado por 

força da doença.  O Flávio (in Memorian), um dos alunos do Projeto Felicidade, 

veio estudar violino comigo. Indubitavelmente, aprendi mais com ele do que 

ensinei alguma coisa. Usava uma prótese na perna, membro que perdera ainda 

aos dez anos em função de um tumor. Isso não era motivo para que faltasse às 

aulas de música, mesmo que para se locomover de onde morava (Guaianazes, 

extremo da Zona Leste) até o Projeto Felicidade (Pacaembu, centro de São 

Paulo), tivesse que pegar uma lotação, um trem e mais um ônibus. Em meio a 

tudo o que fazia (artesanato, culinária...) ainda encontrava tempo para atuar 

como voluntário na oncologia pediátrica da Santa Casa, local onde fizera seu 

tratamento no passado.   Um dia o Flávio me convidou para tocar na festa de 

natal da Santa Casa, para as crianças que estavam internadas. Convidei os 

“meninos” da Casa de Apoio para me acompanhar na apresentação.  Lá nos 

apresentamos (Victor, Anderson, Matheus, o Flávio – nosso anfitrião e eu)  

enquanto o Papai Noel distribuía os presentes. Em função do grande interesse 

que as crianças que estavam internadas apresentaram pela linguagem musical 



fiquei pensando de que forma poderia promover o encontro dessas crianças 

com a música. 

No inicio de 2006, comecei a dar aulas de música no colégio Claretiano. 

O colégio era próximo à Santa Casa de Misericórdia. Conversando com a 

direção da escola, consegui autorização para atender os pacientes da Santa 

Casa nas dependências do colégio. Em pouco tempo alguns pacientes em 

tratamento, porém que não necessitavam ficar internados, iam até o colégio 

para terem aulas de violino. Apesar de todos os complicadores físicos, 

complementados pela distancia de onde residiam, o que fazia com que 

tivessem que utilizar mais de uma condução para chegar até o Claretiano, 

dificilmente esbarrava com a ausência de algum dos meninos. Como alguns 

alunos já haviam desenvolvido um potencial instrumental interessante, convidei 

o Anderson (da Casa de Apoio) para dar aulas separadamente para esse 

grupo. Em pouco tempo os meninos já estavam se apresentando na Santa 

Casa de Misericórdia para os pacientes hospitalizados. Em outros momentos, o 

próprio Anderson esteve no hospital se apresentando junto com os alunos, e 

ainda convidara alguns alunos da Casa de Apoio para participarem da mesma 

apresentação. 

Em junho de 2008 a Rose Maria de Souza, arte-educadora em dança, 

uma grande amiga que conheci ainda nos tempos de Diadema, a quem chamo 

de irmã e sócia (irmã pelo vínculo afetivo e sócia pela ousadia nos projetos que 

no passado empreendemos juntos, inclusive em Diadema) me informou a 

respeito de um processo de seleção da Universidade Metodista de São Paulo - 

UMESP, para atuar como docente no Núcleo de Formação Cidadã – NFC, local 

onde a Rose também trabalha.  Não me sentia preparado, mas a Rose me 

encorajou. A vaga era para um docente na área de música para atuar em 

disciplinas que relacionasse ética, cidadania, música e inclusão social. Na 

seleção foi solicitado o desenvolvimento de uma aula, cujo tema era música e 

inclusão social. Desenvolvi uma abordagem focando o projeto de música Casa 

de Apoio, que formara arte-educadores que vinham a atuar no projeto Violino 

nas Escolas. Para minha surpresa fui aprovado.  

Na UMESP, novos desafios surgiram, principalmente porque não só 

deveria abordar nas aulas conteúdos que incluíssem música, ética e cidadania, 



mas acima de tudo deveria trabalhar no sentido de motivar o aluno do ensino 

superior, muitas vezes desmotivado, cristalizados pelos aspectos de uma 

educação bancária, que se instaurou desde sua infância e avança no ensino 

superior. Diferente das experiências anteriores, onde na maioria dos casos 

sempre me deparei com alunos interessados, ávidos pelo encontro com a arte, 

na UMESP essa situação não se apresentava assim.  

Durante dois semestres pelo menos, todos os alunos da UMESP devem 

frequentar as matérias chamadas de eletivas, propostas pelo NFC38. As 

disciplinas são divididas em dois eixos fundantes: filosofia e artes. Um longo 

processo é deflagrado, onde os alunos “votam” pela internet em três opções 

entre os títulos oferecidos pelo NFC. As disciplinas mais votadas são 

oferecidas aos alunos. Os alunos que não votam acabam sendo inseridos nas 

turmas que acabaram de ser formadas.  

Além dos desafios de tratar de temas que relacionam, artes, ética e 

filosofia, encontram-se na mesma sala de aula alunos de diferentes cursos. 

Posso afirmar que essa experiência foi uma das mais ricas em minha trajetória 

formativa: a de conseguir efetivamente promover o encontro de adultos 

desmotivados, sem a menor pretensão artística, estigmatizado pela crença do 

dom e com uma gama de informações impostas pelos veículos de 

comunicação de massa, estabelecidas como verdades absolutas. Adultos cuja 

identidade individual, tornou-se a identidade coletiva, estabelecida pela mídia. 

Mas são esses que depois de um primeiro momento de negação, se apegam e 

se entregam às possibilidades estabelecidas através do encontro com a arte. 

Assim, em pouco tempo os mesmos alunos impermeáveis à aproximação com 

o fazer artístico se encantam com as apresentações musicais onde atuam 

como artistas. Essas apresentações são promovidas dentro da própria 

Universidade e avançam para asilos, escolas, orfanatos, hospitais... essa 

experiência tem me provado que realmente a arte transforma.  

Diferentemente da forma que fui concebido artisticamente dentro do 

Conservatório, onde encontrei uma formação focada exclusivamente na 

performance musical, hoje me realizo na afirmação inversa de tudo o que 
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vivenciei nos aspectos que compuseram minha formação musical. Vivo 

constantemente na negação, subversão do ensino tradicional da arte,  

destinado eminentemente a dois tipos que historicamente constituíram-se como 

ideais na aprendizagem artística: aqueles dotados com facilidades a que 

chamam de dom, ou aqueles privilegiados economicamente; em ambas 

circunstancias onde a arte sempre permeou. É na subversão dessas 

convicções cristalizadas que envolvem o ensino da arte e consequentemente 

da música, que as experiências que tenho vivenciado explicitam que realmente 

a arte é possível irrestritamente, e mais: transforma. 

Se o elemento motivador dessa pesquisa foi uma afirmação de uma 

docente, de uma escola que trabalho: “a música mudou a vida desse menino”, 

hoje mais do que nunca tenho a convicção que realmente a arte muda, altera, 

converte, transforma; “O milagre da arte lembra antes outro milagre do 

Evangelho – a transformação da água em vinho, e a verdadeira natureza da 

arte sempre implica algo que transforma, que supera o sentimento comum, e 

aquele mesmo medo, aquela mesma dor, aquela mesma inquietação, quando 

suscitadas pela arte, implicam o algo a mais daquilo que nela está contido. E 

este algo supera esses sentimentos, transforma a sua água em vinho, e assim 

se realiza a mais importante missão da arte. A arte está para a vida assim 

como o vinho está para a uva – disse um pensador, e estava coberto de razão, 

ao indicar assim que a arte recolhe da vida o seu material mas produz acima 

desse material algo que ainda não está nas propriedades desse material.” 

(Vigotski , 1999, p.307). 

 

4.2 De vidraceiro a arte-educador39  

Eu acho que comecei a me interessar por música em minha própria 

casa. Minhas fontes de informações musicais estavam em minha família. Meu 

pai sempre ouvia muita música. Ele nunca estudou nada de música, mas 

sempre gostou demais de tudo que se relacionava à música. Era comum que 

toda semana ele trouxesse um CD novo para casa: os Três Tenores, os 

Homoguacas  , música indiana... tudo que ele ouvia de música na rua e achava 
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plena em música. É formado desde 2007. Atua em diversas ONGs e escolas da rede pública e particular.  



interessante, acabava comprando e trazendo para dentro de casa; acho que 

acabei herdando esse interesse por música do meu pai, fazendo com que até 

hoje o meu gosto musical seja bastante  variado. Meu pai não era brasileiro. 

Nasceu na Bolívia e veio para o Brasil com uns oito anos. Por incrível que 

pareça seu referencial musical não era o que tocava na mídia, no rádio; era 

bem pessoal. Até hoje eu tenho seus CDs em casa. Era comum que ele se 

aproximasse desses artistas que se apresentam em praça pública vendendo 

seus CDs; despertada a sua curiosidade acabava comprando. Pagava as 

vezes cinco ou dez reais e acabava comprando o CD e levando para casa. Seu 

gosto musical era bem diverso: música desses carrinhos de supermercado que 

tem promoção de CD... ele achava um CD da Índia e trazia para casa. Ele 

gostava de música e essa música também me agradava.  

 Minha outra referência musical foi minha mãe. Imagino que por volta de 

quatorze anos minha mãe ganhou um violão do meu avô. Durante algum tempo 

ela chegou a fazer aulas e aprendeu alguma coisa no violão, e depois acabou 

desistindo; não sei se ela não teve uma experiência muito boa com a música. 

Durante muito tempo esse violão ficou guardado em minha casa. Um dia 

durante uma faxina esse violão reapareceu; minha mãe começou a tentar 

relembrar o que ela tinha aprendido. Nessa hora que eu vi que esse violão 

existia em minha casa, e quis saber o que era. Foi quando ela começou a me 

ensinar o pouco que sabia. Eu tinha mais ou menos uns sete anos. Foi aí que 

tudo começou 

Depois de algum tempo comecei a pegar o violão sozinho, de forma 

autodidata, tentando tocar a partir dos fundamentos que a minha mãe me 

passou e ainda me amparando por algumas revistinhas de música compradas 

em bancas de jornal. Meu pai na época viu que eu estava gostando daquilo, e 

percebendo meu interesse viabilizou que tivesse aulas com um professor que 

morava no Km 23 da Raposo Tavares. Meu pai combinou que o professor 

deveria vir a minha casa e me dar aula uma vez por semana. Posso dizer que 

uma semana ele aparecia e na outra acabava faltando... era meio enrolado. De 

qualquer forma através das aulas comecei a me desenvolver musicalmente. 

Mais ou menos eu já tocava o violão e resolvi partir para um novo 

instrumento. Pedi para o meu pai, e ele comprou um novo instrumento para 



mim: um cavaquinho. De repente já estava tocando com a molecada da rua. Na 

minha opinião é aí que você aprende de verdade, um aprendendo com o 

outro... um ensinando ao outro aquilo que sabe. 

Posso dizer que minha primeira experiência como professor foi nessa 

época; ensinando os meus colegas da rua. De uma hora para outra um 

comprou um pandeiro, o outro um tamborim, e de repente estávamos lá 

fazendo um samba. Aquilo foi meio contagioso; comecei com as primeiras 

notas no violão, passei para o cavaquinho, e logo já havia contagiado os meus 

amigos de minha época de infância.  

 Um dia estava na escola que estudava (escola pública) e um colega me 

falou da existência de aulas gratuitas de música na Casa de Apoio, uma 

entidade que fica próxima à escola. O primo desse meu colega estudava em 

uma outra escola da região e disse que uma pessoa foi até a sua sala de aula 

fazendo a divulgação das aulas de música, tocando um violino. Mesmo sem 

saber o que era direito, combinei com meu colega e fui até a entidade para ver 

do que se tratava. Estava crente que lá na Casa de Apoio encontraria aulas de 

violão. Para minha surpresa fui apresentado ao violino, um fato frustrante para 

mim, afinal como tocaria pagode no violino? O amigo que me acompanhou, o 

Aquiles acabou me motivando, dizendo que quando morava no Paraná, já 

havia feito aulas de violino na igreja, e que era uma atividade bem interessante. 

Motivado pelo meu amigo comecei a fazer aulas na Casa de Apoio; em pouco 

tempo já estava participando da orquestra. 

No começo das aulas achei um pouco complicado; na verdade acho que 

o que era mais impactante era o fato de tocar um tipo de música que naquele 

momento da minha vida estava descontextualizada com o que ouvia, isso 

porque estava no auge do pagode e do samba. Outro aspecto que era 

completamente diferente do tipo de música que eu fazia estava no próprio 

estudo do instrumento (violino); isso porque outros conceitos estavam 

implícitos no estudo do instrumento: disciplina , postura – um monte de coisa 

que na música popular  as vezes não acontecia. Isso para mim soou um pouco 

estranho no começo, mas logo estava completamente inserido no processo. 

Essa possibilidade de conviver com vários estilos musicais diferenciados, 

herança do gosto musical do meu pai e da minha mãe, me fizeram continuar. 



Eu conhecia de ouvir e de ver algumas coisas justamente através do interesse 

musical do meu pai: música popular, música clássica dos compositores erudito, 

os Três Tenores... eu já tinha ouvido alguma coisa, mas não sabia como é que 

funcionava o instrumento em si. Fui fazendo as aulas e progredindo 

musicalmente. Depois de algum tempo o violão acabou ficando em segundo 

plano.  

Outro aspecto que acabou me motivando, foi o fato de tocar na 

orquestra dos alunos da Casa de Apoio; na época tinha um grupo legal. Acho 

que umas vinte pessoas faziam parte da orquestra. Em pouco tempo já 

estávamos fazendo algumas apresentações. Tinha amigos do bairro que 

tocavam na orquestra. De repente a dificuldade inicial não existia mais. Foi 

uma experiência bem tranquila. Conheci o instrumento, foram passados nomes 

das partes, alguns conceitos históricos do instrumento, a primeira impressão, e 

logo em seguida começamos a tocar. No primeiro dia a gente já começou a 

experimentar aquele som. Era engraçado porque individualmente o som não 

acontecia, só acontecia em grupo.  

A primeira apresentação que fiz com a orquestra Casa de Apoio, foi na 

própria entidade. Na época eu não tinha violino. Meu pai e as pessoas que 

vieram assistir a apresentação não acreditaram quando nos viram tocar; as 

pessoas que vieram assistir também ficaram admiradas.  Eu não treinava em 

casa porque não tinha o instrumento para estudar. Aquilo foi uma surpresa 

para os convidados, porque a maioria só nos ouvia falar do violino e até então 

ninguém tinha nos visto realmente tocando. As apresentações começaram na 

Casa de Apoio, e logo depois já estávamos tocando fora. Tocávamos numa 

faculdade próxima à entidade; as vezes numa pracinha, supermercado, festa 

do bairro ou na igreja. As apresentações aconteciam em diversos lugares, 

chegando depois à teatros preparados para se fazer arte. 

Sem dúvida as apresentações geravam uma boa experiência; mexe com 

a sua auto-estima, e é uma excelente estratégia pois gera no aluno a vontade 

de continuar. No primeiro momento você tem medo de errar, de se expor... vou 

errar, vou acertar...  depois da apresentação você tem uma sensação de dever 

cumprido; as pessoas aplaudem, te parabenizam e aquilo te motiva à 

continuidade, porque realmente o estudo musical tem que ser contínuo. Essas 



apresentações funcionavam como um agente motivador para que nós 

continuássemos... o legal, se eu errei numa determinada apresentação, vou 

estudar mais para a próxima... nem sabíamos se teríamos outra oportunidade, 

mas sempre havia a expectativa de continuidade para poder corrigir. O 

encontro com o violino funcionou desse jeito, motivado para sempre estudar. 

Era uma experiência muito boa para quem estudava música na Casa de Apoio.  

Logo depois de ter constatado que realmente tocava, meu pai se 

motivou em adquirir um violino para mim. Mesmo assim, o violino ainda era um 

pouquinho caro para minha família. De repente ele encontrou uma pessoa que 

fabricava violinos, e todo mês dava algum dinheiro para essa pessoa fazer o 

meu violino. Meu pai mensalmente dava uns cinquenta reais para a construção 

do violino. Somente depois de seis meses é que o violino estava pronto; eu fui 

até a residência dessa pessoa para buscá-lo. Tudo isso só aconteceu depois 

que o meu pai constatou que realmente estava tocando. Se na Casa de Apoio 

tinha a oportunidade de fazer arte, o mesmo já não acontecia nas escolas onde 

estudei. 

Eu frequentei o ensino básico num colégio particular, mas foi muito 

pouco tempo. Uns três anos do ensino básico no colégio Madre Iva. Na época 

meu pai conseguia pagar para mim e para minha irmã. Eu sei que  estudei lá 

nos anos iniciais. Em minha memória não tenho claro nenhuma atividade 

específica de música e nem de arte. É um colégio que não me fez guardar 

nada em minha memória. Não sei se não foi uma experiência muito boa e a 

minha cabeça apagou. Eu não me recordo. Depois mudei para o Dom Orione, 

que é uma escola pública. Cheguei para estudar no terceiro ano, onde 

permaneci até me formar no colegial. De lá tenho algumas lembranças 

musicais: um amigo que tinha um violão... mas não era nada oferecido pela 

escola; era uma coisa que acontecia ali em “OFF”  entre nós, alunos. Um trazia 

um violão, outro trazia outro instrumento e a gente fazia a nossa brincadeira. 

Se tenho alguma lembrança da presença da música na escola, se não me 

engano no quinto ano, fiquei de recuperação em artes. Tirei nota baixa e iria 

reprovar de educação artística. A professora me pegou com mais dois alunos 

que estavam lá com as notas baixas e fez um acordo conosco: “se vocês 

decorarem o Hino Nacional” eu mudo a nota de vocês. Eu sei que nós ficamos 



todo dia cantando o hino, e com isso acabei aprendendo. Todo dia ela fazia 

com que nós cantássemos o Hino Nacional, e não podia errar a letra. Nós 

estudávamos ouvindo um CD. Para não dizer que não houve música na escola, 

esse episódio foi o único que me recordo dentro da matéria de arte. Eu lembro 

que a professora pedia muitos trabalhos artísticos. Tinha que fazer releituras de 

obras de arte. Toda semana nos mandava trabalhos. Eu acho que nunca 

entregava as coisas, o que fazia que sempre ficasse faltando algum trabalho. 

Nós fazíamos trabalhos artísticos, mas tudo voltado à pintura, tudo voltado às 

artes plásticas. Não tinha nada relacionado como o próprio PCN que propõe 

teatro, dança. Essas coisas nunca existiram. Tudo era voltado para artes 

plásticas, trabalhos em tela, em folha. Na aula eu sempre participava, mas 

essa coisa de fazer em casa já não funcionava comigo.  Voltando à música a 

única experiência foi o Hino Nacional para passar de ano.  

Passado alguns anos como aluno da Casa de Apoio, surgiu um convite 

para estar auxiliando no estudo dos alunos iniciantes. Continuava fazendo aula 

de violino e simultaneamente auxiliava os iniciantes com o pouco que sabia. 

Nesse processo de auxiliar os alunos novos, acabava aprendendo também. 

Você acaba tendo uma outra visão do que é ensinar quando você está do outro 

lado. Fui aprendendo muita coisa na Casa de Apoio. Depois de um ano, acabei 

assumindo uma turma. Foi assim: essa turma é sua, a partir de agora você vai 

dar aula.  Eu comecei sozinho a ter que me virar ali. Na verdade eu já possuía 

um conhecimento, já era capaz, mas eu tinha um pouco de insegurança. Eu 

não sabia que aquele conhecimento que eu tinha seria suficiente para ensinar 

alguém; eu não sabia se ia conseguir passar os conteúdos que já dominava. 

Mesmo assim comecei a dar aulas, e os resultados foram positivos. Estava 

percebendo que os alunos mais novos estavam tocando; estava conseguindo, 

estavam se interessando. Eu estava conseguindo motivá-los.   

Depois de algum tempo na Casa de Apoio acabei me afastando um 

pouco, porque estava justamente terminando a escola. O meu pai nunca 

permitiu que trabalhasse no horário de aula, mas eu sempre trabalhei com ele. 

Ajudava-o carregando ferramentas no seu trabalho de vidraceiro. Sempre dava 

uma força para ele fora do período da escola. Ele nunca admitiu que eu 

faltasse na escola para trabalhar, e muito menos trabalhar de dia e estudar a 



noite. Mas, a partir do momento que eu me formei, que terminei o ensino médio 

aquilo já estava bem claro para mim – agora eu tenho que trabalhar. Na época 

eu fazia aula de música e auxiliava a turma a tarde. Nesse momento eu fui 

procurar um emprego em Pinheiros, em telemarketing. Na primeira entrevista 

que fui, acabei sendo chamado. Acabei me afastando um pouco da Casa de 

Apoio. Eu só vinha aos ensaios da orquestra. Na época o Maestro já estava 

montado uma camerata; era o grupo dos alunos mais avançados; mesmo 

assim eu tentei me manter tocando, mas já estava complicado. As vezes eu 

ficava tão cansado que era cada vez mais difícil conciliar trabalho e ensaio. As 

sextas-feiras eu vinha correndo, chegava sempre atrasado, nunca chegava no 

horário, mesmo assim era o horário que dava para chegar, estava tentando 

levar de alguma maneira. Foi quando surgiu a proposta de assumir uma turma 

da Casa de Apoio e receber um salário. Simultaneamente surgiu um convite 

inesperado do meu tio que me convidou para trabalhar com ele em sua 

empresa. Tentado em largar o meu emprego de telemarketing, e escolher entre 

a Casa de Apoio e a empresa do meu tio, o Maestro Marcio me convidou para 

além da Casa de Apoio também trabalhar em Guarulhos. Na hora pensei: se 

optar pela música, estarei trabalhando naquilo que gosto; melhor, vou poder 

trabalhar e continuar estudando. Naquele dia liguei para o meu tio e disse que 

tinha arranjado outro emprego. Foi assim que surgiu a proposta para trabalhar 

em Guarulhos, no projeto da secretaria municipal de educação; o projeto 

“Violino nas Escolas”. A proposta consistia em dar aulas de violino dentro das 

escolas. Acho que a cabeça do jovem, sempre está aberta às experiências; 

então eu fui.  

Foi quando eu comecei trabalhar em Guarulhos. Eu me lembro que no 

início a gente acompanhava o Maestro Marcio. Ele dava as aulas e eu o 

acompanhava nas salas de aula. Acho que foi um tempo de transição até que 

eu realmente estivesse apto a assumir. Eu lembro que durante alguns meses 

fiquei fazendo esse esquema de estar dentro da escola auxiliando, até eu me 

acostumar com as aulas; isso deu resultados. Foi quando comecei a dar aulas 

nas escolas. Não sei porque esse convite para trabalhar em Guarulhos surgiu, 

mas de qualquer forma estava me esforçando para não desistir da música. 

Talvez o convite fosse um reconhecimento a essa tentativa de não desistir. 



O primeiro local que fui trabalhar em Guarulhos aconteceu na escola 

municipal Dorcelina Folador. A maior dificuldade encontrada estava em tentar 

agregar aquela nova proposta (aulas de violino), dentro de um sistema 

curricular que era extremamente fechado, dentro de uma escola que tudo era 

muito quadrado, cheio de regras; onde os alunos sequer podiam sair da sala de 

aula. Existiam também as dificuldades físicas, afinal não havia um espaço 

apropriado para dar aula, usávamos o pátio, mesmo no horário do intervalo, o 

que fazia com que convivêssemos com o barulho; tudo isso parecia 

insignificante para a gestão da escola. A impressão que tinha é que a própria 

gestão não acreditava no que estava acontecendo... me sentia como 

mercadoria que é colocada em qualquer canto. Depois de algum tempo isso foi 

mudando.  O mais engraçado disso tudo, é que o começo foi esse, uma 

dificuldade: “o aluno vai sair? não pode!”...  “não tenho espaço para você dar 

aula”...  “você não pode usar essa sala”.  

Diante disso, aprendi a conviver com a falta de espaço, e essa questão  

deixou de ser um problema; se não tinha uma sala adequada, a gente 

adequava... colocava uma folha na parede no lugar de uma lousa e escrevia... 

sempre consegui transpor essa dificuldade. O outro dificultador estava na 

postura cristalizada de alguns educadores da rede.  Os próprios educadores 

muitas vezes não acreditavam que o violino pudesse estar à disposição das 

crianças, e normalmente ouvia: “isso é bobagem”. Em muitos casos, o violino 

era usado para punir os alunos, proibindo a criança que por algum motivo 

tivesse fugido às regras não fosse à aula de música... “você não vai participar 

porque você não se comportou”... “não fez lição, não faz aula”.  

Depois de algum tempo, diante dos resultados positivos do projeto a 

escola acabou cedendo, e cada vez mais, outras escolas solicitavam o projeto 

em seu espaço: “eu quero na minha escola”... “como é que eu faço para ter o 

violino na minha escola”. A maior dificuldade que encontrei no início era 

conseguir implantar uma proposta tão diferente num sistema tão fechado. 

Nas escolas da rede pública municipal, atendíamos os alunos a partir do 

terceiro ano do ensino fundamental, a partir dos oito anos. Apesar do projeto 

ser desenvolvido dentro de uma mesma cidade, existiam particularidades que 

definiam muito bem cada escola: desde as escolas do centro da cidade, até a 



escola rural que atendia alunos oriundos de uma invasão, que tinha um 

problema social também bem diferente do que o que eu conhecia, que era a 

falta de moradia, precariedade de acesso, etc. Dentro do  mesmo município, 

oferecíamos o violino à comunidades ou grupos sociais bastante diferentes. 

Apesar das dificuldades iniciais para se conseguir garantir a presença do 

violino nas escolas, mesmo em locais tão diferentes, a receptividade dos 

alunos era sempre uma característica de cada escola onde trabalhei.  Diferente 

do adulto a criança se coloca muito mais aberta frente ao novo; não cria 

bloqueios em relação à música, o que talvez para o adolescente, o jovem e o 

adulto exista uma barreira maior. A experiência em Guarulhos me mostrou ser 

muito mais fácil ensinar música para uma criança desde pequena, e fazer com 

que esse conceito se desenvolva, criando condições para que se possa 

trabalhar a linguagem em outras fases da vida do indivíduo. É muito mais fácil 

com a criança do que com um individuo mais velho, cheio de “pré-conceitos” 

musicais e culturais. Guarulhos me possibilitou uma experiência muito 

gratificante, que era o momento do encontro entre a criança e o instrumento: 

você colocava o violino nas mãos deles, e parecia algo de outro mundo... era 

uma alegria. O momento que chegávamos na escola (e nós íamos pelo menos 

uma vez por semana) era uma correria só: “nossa o professor chegou... o 

professor chegou!”. Aquilo me gerava uma dúvida: será que são assim, todos 

os dias com a professora? Eles nos viam chegando e ficavam empolgados: 

“hoje vai ter aula de violino!”...  era uma animação.  

O violino na escola era algo que realmente quebrava com a rotina dos 

alunos. Era motivador para eles, e me motivava também. Tinha a certeza que 

aquilo de alguma forma mexia com eles. Foi um trabalho difícil, mas um 

trabalho que deu muitos resultados positivos, para mim, para os outros arte-

educarores e para o Maestro. Apesar de todo trabalho, a cada ano 

conseguíamos ampliar mais o projeto, tanto o número de educandos quanto o 

de escolas.  

Depois de algum tempo o reflexo positivo do violino na escola acabou 

contagiando os educadores também. Foram criados cursos direcionados ao 

educador, no caso a Camerata da Educação. Depois de algum tempo fui 

convidado para colaborar nesse projeto. Essa experiência também foi 



extremamente interessante; havia dois tipos de professores interessados no 

curso: aqueles que estavam motivados em função dos resultados conquistados 

nas escolas, e outro motivado apenas na certificação originada no final do 

curso. O mais interessante desse processo era que no final do módulo, notava-

se que o mesmo professor que vinha em função da certificação, percebia que 

na verdade que o certificado era um pedaço pequeno de uma historia muito 

mais significante que estava acontecendo, passando a acreditar que ele podia 

fazer música, que ele podia tocar um instrumento, que ele pode aprender a se 

comunicar através da música. Esse projeto com os professores funcionava 

como um objeto motivador. Existe uma convicção na existência do dom, e a 

grande maioria acredita nisso de fato, como se todos os demais aspectos 

envolvidos na aprendizagem não fossem relevantes: trabalho, dedicação e 

motivação; o projeto fazia com que as pessoas compreendessem isso.  Você 

tinha senhoras que já estavam numa idade avançada, e de repente ela dizia: 

“nossa, eu nunca achei que eu ia conseguir...  que eu ia conseguir tocar... que 

eu ia conseguir aprender”. Ao mesmo tempo em que aprendiam um 

instrumento, também adquiriam novos conteúdos que poderiam ser aplicados 

no seu cotidiano em sala de aula. Vários conteúdos desenvolvidos dentro da 

questão musical : postura, respiração, paciência, persistência, concentração...  

várias estratégias utilizadas na aprendizagem musical eram aplicadas em sala 

de aula: “olha professor eu fiz isso na minha escola com matemática ou 

português através da música”... constatávamos que de fato o projeto estava 

funcionando. Dava para perceber alguns educadores já meio cansados da 

rotina, da maratona diária de aula, mas percebia-se que em função da música 

o mesmo ia até a aula de violino e persistia. Eu constatei muitas vezes essa 

mesma situação: o professor que trabalhava o dia inteiro, e ainda arranjava 

mais uma forcinha, mais um fôlego para a Camerata; com certeza não é só 

pelo certificado, ele tem que estar gostando, de alguma maneira aquilo 

realmente estava mexendo com ele. Depois de algum tempo, era esse grupo 

que se apresentava, no palco, nas escolas, nas praças.  

Quando fui trabalhar em Guarulhos fui convidado pelo Maestro Marcio 

para auxiliá-lo com as aulas de violino em outros locais além da prefeitura. A 

INFRAERO foi um desses locais, que ao mesmo tempo trouxe grandes 



experiências e por outro lado revelou-me uma realidade chocante. A 

INFRAERO estava desenvolvendo uma proposta com uma comunidade 

carente que morava atrás do Aeroporto de Guarulhos – uma favela. Tratava-se 

de adolescentes e jovens que frequentavam o projeto. O maior choque foi 

constatar que a idade deles era muito próxima a minha; eram jovens diante de 

sérios problemas: meninas que acabavam abandonando o curso porque 

engravidaram... outros porque tinham que trabalhar. Nunca me falavam 

diretamente, mas ouvia-os dizendo que estavam usando drogas. Realmente 

era um trabalho muito difícil, você de alguma forma tinha que conseguir motivá-

los, fazer com que além da realidade tivessem uma segunda opção; mostrar 

para aqueles jovens que você pode escolher trilhar outro caminho. Na época 

eu já era resultado de um processo similar àquele. Sempre contava a minha 

experiência para eles: comecei a estudar assim num projeto parecido, hoje 

estou trabalhando com a música. Acredito que isso chamava a atenção deles. 

Foi uma experiência boa em minha formação. Aprendi muitas coisas ali, 

ensinando e aprendendo. Acho que nesse período também cometi muitos 

erros, porque ainda não estava cursando a faculdade. A questão de como se 

deve ensinar, ainda não era muito clara na minha cabeça; ainda não estava 

muito claro como eu deveria desenvolver um processo para ensinar um 

conteúdo para um público nem sempre interessado: sabia que funcionava, mas 

talvez pelo caminho mais difícil, depois com o tempo fui aprendendo, como 

motivar o jovem. O pessoal do projeto da INFRAERO me estimulou a melhorar 

o que eu estava fazendo, até por ser um público diferente do que eu já havia 

trabalhado. 

Nunca tive muito claro o que eu ia fazer da minha vida, o que é que eu ia 

estudar depois que terminasse o terceiro colegial. Eu tinha que dar um rumo 

para minha vida, mas eu não me preocupei com isso: as coisas foram 

acontecendo e eu fui aceitando, aderindo. Foi até meio estranho: hoje eu vejo o 

jovem idealizando o futuro: “eu vou estudar porque eu quero ser médico” 

planejando: “eu quero fazer isso ou me formar naquilo”;  eu nunca planejei o 

que ia fazer, principalmente ser professor de música... nunca foi planejado... foi 

acontecendo. O projeto em Guarulhos contribuiu com a ampliação da visão que 

tinha da arte. No nosso dia a dia somos acostumados a ver a obra de arte na 



parede. Muitas vezes não se compreende o processo, como se faz, o que leva 

o artista a fazer, por que? Por quem? Quem teve a idéia? De onde surgiu? 

Então eu acabei tendo diversas experiências na prefeitura que ampliaram o 

meu olhar sobre a arte. Acabei descobrindo na verdade um outro lado da arte, 

que era o lado educacional. Muito mais do que ser artista, cantor, ator, essa 

atividade se preocupava com a formação do ser humano. Comecei a gostar 

mais dessa possibilidade do que o outro lado que envolvia exclusivamente a 

produção artística. Comecei a gostar mais dessa possibilidade, de utilizar a arte 

na contribuição do desenvolvimento do ser, do pensamento. Eu acabei 

gostando mais desse lado. 

Veio então uma outra preocupação: estava trabalhando numa instituição 

de educação mas não tinha formação didática. Tinha formação técnica-musical, 

mas não tinha formação pedagógica, didática e tudo mais. Como a proposta 

em Guarulhos era promovida pela secretaria de educação acabei entendendo 

os mecanismos que se davam dentro das escolas. Considero que foi uma das 

melhores experiências profissionais que já tive, porque aprendi não apenas as 

questões ligadas ao ato de ensinar música, mas também às questões 

pedagógicas, didáticas e do cotidiano escolar. Estava trabalhando e  

definitivamente só trabalhava com música. Como estava em Guarulhos, dentro 

da escola, conversei com muitas pessoas, até mesmo com o Maestro Marcio, a 

questão de fazer um curso superior ligado à área pedagógica. Eu vi uma boa 

oportunidade em fazer um curso dentro da área que estava atuando; não 

perderia nada, só estaria ganhando... se mais tarde não desse certo, tudo 

bem... mas faria um curso relacionado à minha atividade profissional. Eu 

comecei a faculdade, e foi muito importante estar cursando algo que se 

relacionava com a área que trabalhava. Eu fiz o curso de educação artística 

com habilitação em música, que hoje é chamado de educação musical, foi 

mudado até pela para atender a lei (11.769/08). Hoje vejo que o jovem estuda, 

faz a faculdade que depois vai procurar um emprego para começar a trabalhar. 

Eu acho que isso é um erro: acho que quanto antes a oportunidade de 

trabalhar aconteça, melhor. No meu caso, trabalhava e fazia o curso. Isso me 

dava condições de fazer uma comparação, de debater com a professora da 

faculdade. E aí, o debate só enriquece a aula; poder falar com convicção: “não 



professora, isso não funciona assim”. Muitas vezes durante a faculdade, as 

propostas vinham prontas, uma atividade específica de música, didática, 

musicalização:  “olha a gente vai fazer isso assim, as crianças gostam”; na hora 

eu já colocava: “ professora a idéia é trabalhar onde? É trabalhar na escola, 

trabalhar onde? aquilo gerava um discussão. Eu dava minha opinião, expunha 

a visão que  tinha do trabalho que já fazia, do espaço que atuava... na aula 

mesmo a gente adaptava muita coisa a partir de comentários da realidade.  Se 

você ficar só na sala de aula,  é algo muito vago. A partir do momento que eu 

tinha noção da realidade, adaptávamos muitas coisas, muitas idéias para 

melhor, para enriquecer aquele conteúdo. Foi muito bom. Haviam colegas de 

curso  que se formaram comigo e que não tiveram esse tipo de oportunidade, 

de poder experimentar aquilo que se aprendia na faculdade. Só depois que o 

curso acabou tiveram a oportunidade de trabalhar e aí se depararam com uma 

dificuldade tremenda. As vezes eu converso com eles e eles me dizem: “ está 

difícil”...” não era isso que eu tinha imaginado”. Acho que um dos motivos que 

leva a essa dificuldade encontra-se no fato de não estabelecerem as 

comparações enquanto estudavam na faculdade; no meu dia a dia podia 

transformar e melhorar os conteúdos dentro da minha realidade. 

 Como estava trabalhando em Guarulhos resolvi me submeter ao 

processo de seleção do Conservatório Municipal, afim de melhorar a minha 

técnica instrumental. Lá encontrei um corpo docente muito bom tecnicamente. 

Pude então fazer um paralelo entre o objetivo do projeto Violino nas Escolas: 

fazendo uma comparação com aquilo que desenvolvíamos ficava imaginando a 

diferença de foco que havia entre a proposta do Conservatório e a nossa: uma 

que prezava exclusivamente pela técnica e a outra que avançava e se 

interessava mais pelo aluno em si, mais do que pela prática. Ainda fazendo um 

paralelo, é que o ensino tradicional de música, que continha aulas individuais, e 

ainda aulas de teoria musical,era extremamente desmotivante para o aluno . 

Mesmo no nível básico do instrumento, o professor tradicional exige coisas 

muito técnicas e muito desestimulantes que inibem a continuidade do aluno. Eu 

vi muitos adultos desistirem, o que dirá a criança. Eu vi um policial da guarda 

municipal de Guarulhos desistir porque o professor o humilhou, o chamou de 

ignorante, tudo isso porque o aluno não conseguiu executar da maneira 



precisa; a resposta do professor foi desqualificando o aluno: “você não serve 

para fazer isso, vai procurar outra coisa, não aparece mais aqui”,...  a palavra 

foi bem essa: “não aparece mais aqui, você não serve”,... o aluno desistiu; 

Após algumas conversas no nosso grupo de colegas do Conservatório, nós o 

convencemos a mudar de professor. Com muito esforço ele acabou aceitando 

nossa sugestão, mas ele ia abandonar o instrumento. Tudo isso para falar de 

uma conduta que relaciona um adulto à aprendizagem tradicional da música. 

Mas se o adulto é tratado assim, imagina a criança, que na primeira 

experiência é desestimulada? É uma exigência muito grande no ensino 

tradicional de música, onde se exige além de muita técnica, também a 

disponibilidade de muito recursos para a compra dos instrumentos. Os motivos 

que levavam a um afastamento da música estava no fato do aluno ter que 

passar por um processo de seleção, o que não faz sentido. Se o aluno queria 

aprender música e de pronto já eram exigidos vários conceitos, você não 

precisa aprender, porque você já sabe. Se você pegar uma prova do 

Conservatório, de qualquer escola de música, normalmente são exigidos uma 

série de conceitos musicais: o que é som grave e agudo, quais são as figuras, 

prova de percepção, uma serie de conteúdos que um iniciante ainda vai 

aprender, e com certeza conseguirá fazer. É claro que já é uma exclusão de 

uma grande maioria da população que não teve acesso a essas informações.  

Poder desenvolver as três atividades ao mesmo tempo: a faculdade, o 

Conservatório e dar aulas nas escolas públicas, me levou a perceber uma série 

de questões positivas que estavam presentes dentro da proposta desenvolvida 

no projeto Violino nas Escolas. A diferença sem dúvida era muito grande. 

Quando eu fazia aula individual ali com o professor, percebia uma relação 

desigual, de um individuo que sabe muita coisa, contra aquele que não sabe 

nada. Eu ficava imaginando que realmente não daria certo, não aconteceria.  O 

professor cobrava uma coisa, e eu tinha que me virar para tentar fazer para 

apresentar na semana seguinte. Era uma coisa muito isolada, e não tinha 

conversa sobre os conteúdos, sobre o processo que estava acontecendo. 

Quando você está dentro de um grupo a coisa funciona bem diferente. Você 

está ali, e percebe que suas dificuldades são as mesmas que as pessoas que 

estão ao seu redor; os mesmos apresentam as mesmas dificuldades que você, 



ou de repente até mais. Esse processo coletivo acaba te motivando a poder 

auxiliar o colega, a ajudar, a orientar e acaba te permitindo também ser 

orientado. 

Fiz a faculdade de educação artística com habilitação plena em música.  

Durante todo curso utilizei-me das práticas desenvolvidas sobre o projeto que 

tinha iniciado em Guarulhos. O meu trabalho de conclusão de curso (TCC) foi 

exatamente contando as experiência que se deram em Guarulhos; posso 

afirmar que o TCC embasou-se plenamente na experiência que  tive lá. Hoje eu 

estou imerso nessa área.  

 Em 2008, foi sancionada a lei 11.769 da Roseana Sarney que torna a 

aula de música obrigatória em todas nas escolas. Eu descobri que na cidade 

de Barueri já tinha a música estabelecida a bastante tempo na matriz curricular. 

Barueri e Santana do Parnaíba também já tinham. Eu prestei o concurso lá em 

Barueri e passei: atualmente trabalho lá na prefeitura dando aulas de música 

nas escolas. Não quis, e não quero me desvincular da Casa de Apoio, pois foi 

ali que tudo começou. Considero importante ajudar os novos alunos da Casa 

de Apoio. Quero tentar ajudar as pessoas que vão passar pelo mesmo 

processo que eu passei. Tentar ajudar para que eles consigam trilhar um 

caminho positivo, que foi o meu caso. Arrumar um trabalho, fazer faculdade. 

Por isso eu continuo vindo na Casa de Apoio. Meu pai estudou até a quarta 

série. Era vidraceiro. Eu acabei tendo uma oportunidade e aproveitei. E é a 

mesma coisa que eu quero para o meu filho: quero que ele seja mais.  

Minha primeira experiência como educador aconteceu na Casa de 

Apoio, auxiliando alguns alunos; tudo começou ali na verdade. Eu não era o 

professor titular, mas estava contribuindo para a formação daqueles alunos. 

Depois de algum tempo, aquele grupo também se apresentou para suas 

famílias. Vi a satisfação das pessoas. Os próprios alunos, gratos,  afetuosos e 

tendo você como um espelho. Você acaba vendo que na realidade a sua 

função de professor é muito mais do que ensinar,  sendo um exemplo vivo, te 

idolatram, e acabam te seguindo mesmo. Acho isso até perigoso porque 

realmente você tem que ser espelho, pois os alunos te imitarão. E isso não 

acontece na parte instrumental, do conteúdo; mas eles vão te imitar também na 

sua conduta e na sua postura como professor. Hoje eu compreendo isso, que a 



postura do professor, sua conduta ética é muito mais importante do que 

somente a questão técnica. Na hora que você contagia o aluno, uma coisa 

mágica acontece: a questão da música é secundária e eles acabam vendo 

você como um exemplo, acabam sendo um seguidor. Eu acho que esse 

trabalho da arte-educação também acaba sendo perigoso, dependendo como 

se aborda, uma vez que se despertam esses sentimentos nos alunos e 

dependendo da postura do educador tudo isso pode ser perdido. Pode ter 

certeza que você é um exemplo para o resto da vida dos alunos; cito como 

exemplo minha própria experiência. Em meu caso o Maestro Marcio foi o meu 

professor, mas acima disso temos uma relação de amizade e muitas coisas 

que eu vi acontecer durante a minha trajetória que levo para minha vida se 

devem a meu processo de aprendizagem. Experiências que vi acontecer, 

atitudes não só ligadas à questão técnica do violino, não só profissional, mas 

as vezes pessoais... eu sempre acabei me espelhando em muitas coisas na 

postura do Maestro, no trabalho e no jeito de conduzir as coisas. Sendo assim 

acho que os meus alunos, com certeza também me observam, e de alguma 

forma serão marcados pela minha conduta: tento errar o menos possível, pois 

sei que acabo sendo referência. E a questão quando está no grupo se torna 

ainda maior, pois você acaba interagindo com vários indivíduos ao mesmo 

tempo. Imagina servir de referência para um monte de alunos ao mesmo 

tempo. Imagina qual a imagem que eles levam para a suas casas e suas 

famílias. Isso tudo é muito mais do que ensinar música. 

Através de minha trajetória compreendo a importância que o grupo 

adquire na aprendizagem da música e ainda mais na vida do individuo. Hoje 

reconheço como docente a importância do grupo: as vezes o próprio grupo cria 

uma linguagem de aprendizado. As vezes estou ensinando algum conteúdo, e 

percebo que tem algum aluno que ficou meio perdido. De repente um cochicho 

de um colega resolveu todo o problema. O próprio resultado sonoro em grupo é 

muito melhor do que o resultado individual, o que também acaba  motivando o 

aluno à continuidade. Você percebe claramente a qualidade de som melhor do 

que se tivesse tocando sozinho. Para mim, fica cada vez mais claro que o 

primeiro contato com a música, seria importante que acontecesse 

coletivamente. Pode-se eventualmente trabalhar paralelamente as duas coisas: 



a parte individual do aluno, mas acredito que para a proposta ser bem sucedida 

seria necessária sua participação no grupo; além do que é no grupo musical 

que são desenvolvidos uma série de conceitos, que vão além da música: 

aprende-se a conviver, a trabalhar em sociedade, e isso os alunos aprendem 

naturalmente.  

Só através dessas experiências que começaram na Casa de Apoio é 

que pude vivenciar tantas outras que me levaram a tantos locais. Eu trabalhei 

na Casa de Apoio, nas escolas públicas de Guarulhos, no projeto da  

INFRAERO, na prefeitura de Barueri, Colégio 8 de maio, na Companhia das 

Letras, no Colégio Canadá, Colégio Julio Mesquita,  Centro de Juventude de 

Pirituba, Centro de juventude de Santa Cecília, Colégio Senemby, Projeto 

Felicidade... já toquei em bandas, faço eventos, faço casamentos; deve estar 

faltando alguma coisa que eu não lembro, mas em todos os locais pude 

experimentar como a arte toca as pessoas .  

O colégio que eu estudei durante o ensino fundamental e o ensino médio 

- Dom Orione, teve o prédio cedido pela prefeitura aos padres na seguinte 

condição: os alunos portadores de deficiência mental ou deficiência física 

deveriam estudar ali. Durante minha trajetória escolar convivi com esses alunos 

que eram portadores de necessidades especiais. Depois quando eu fui 

trabalhar no projeto Felicidade, que atendia crianças com câncer eu pude ver 

que a música podia auxiliar outras coisas além do resultado sonoro. Quando 

vamos fazer música criamos uma expectativa de obter um resultado sonoro, lá 

a questão era muito mais profunda. Com essas crianças com câncer era 

impressionante  o que poderia ser proporcionado através da música: apesar da 

doença, tratamento, remédio, internação e de repente já não podiam mais fazer 

aula. Passado tudo isso quando o aluno voltava ele dizia que a música fez 

falta. Um dos alunos era o Flávio, que começou a nos acompanhar e a fazer 

aula. Dava para perceber como aquilo o motivava e dava um outro sentido para 

vida dele. Isso foi importante porque diversos lugares onde eu passo hoje, essa 

parte da música como terapia, como uma ferramenta que auxilia no 

desenvolvimento cognitivo, na parte motora, psicológica pode ser usada. A 

música trabalha com aquilo que a gente não consegue ver que é o subjetivo, 

que são as emoções. Cada um tem uma emoção diferente, tem uma sensação 



diferente e a música começa a fazer esse trabalho interno. A gente sempre 

espera o resultado externo, mas inconscientemente ela desenvolve um 

trabalho interno muito importante. Nesse caso específico percebia isso. 

O ensino tradicional apresenta uma possibilidade de formação técnica 

do individuo; não forma o individuo, mas sim desenvolve suas em si algumas 

habilidades. A preocupação está centrada na apresentação, no instrumento e 

distancia cada vez mais as pessoas da arte, principalmente das classes menos 

favorecidas. Ouve-se normalmente no meio tradicional: “esse violino não serve, 

essa sua corda não presta”...  são coisas tão pequenas e que acabam 

contaminando o processo. No meu caso o instrumento que comecei a estudar 

era mais uma rabeca do que um violino; mas era o que eu tinha para estudar. 

Isso não me fez menor e nunca fui constrangido por isso. Automaticamente, 

quando eu fui percebendo isso em minha evolução senti a necessidade de 

trocar de instrumento. O meu próprio desenvolvimento no estudo me fez 

acreditar que precisava de um instrumento melhor. Dentro de um 

Conservatório, uma escola bem tradicional de música, se você chegar com um 

violino amador, normalmente te perguntarão: você vai tocar com isso? 

Recentemente estive no festival de música de Juiz de Fora, e lá constatei isso: 

o aluno chegava ali com um violino mais singelo, e acontecia o que está em 

moda atualmente, o bullying; virava motivo de chacota, tiravam um sarro do 

violino do individuo, do arco da corda. E o pior é que essa mentalidade acaba 

passando do professor tradicional para o aluno, que normalmente repete esse 

comportamento. Hoje eu consigo enxergar a preocupação que estava embutida 

na proposta onde aprendi na Casa de Apoio e ainda no projeto Violino nas 

Escolas, que se preocupou com o desenvolvimento interno dos alunos muito 

mais do que com o palco.  E essa proposta certamente fará uma educação 

diferente para seus alunos. O mais gratificante desse processo é encontrar 

com indivíduos que foram alunos dessas escolas, frutos desse projeto e que 

atualmente são meus colegas de trabalhos. Eu me comunico constantemente 

com os meninos; o Rafael da primeira turma do  Dorcelina40, hoje me mandou 

uma mensagem: “eu vou fazer um solo... estou tocando na Orquestra de 

Guarulhos... na Camerata Experimental... vou solar no final do ano!” isso é 

                                                            
40 Escola Municipal Dorcelina Follador. 



mais do que gratificante. É saber que todo aquele trabalho que foi feito nas 

escolas, deu resultado. Não é só esse caso, eu sei de outras pessoas também 

que estão seguindo esse caminho da música. 

Fala-se tanto em melhorar a educação, e eu diria que se realmente 

querem mudar alguma coisa, um dos principais pontos a se mexer 

urgentemente é esse, não só a música mas do ensino de arte, encarada como 

uma possibilidade que trabalha com coisas que o ser humano está mais 

necessitado, muito além dos conteúdos.  

Se houver uma mudança rápida e drástica para que a educação tome 

um novo caminho, o rumo é esse: uma educação de qualidade, e com 

intensidade também no meio artístico, teatro, dança, música e artes. A arte e a 

música sendo aplicadas de maneira correta, em cada cidade, em cada 

município, não só desenvolverá uma escola, mas uma sociedade inteira. 

 

4.3 De restaurador à arte-educador41 

 

Minhas primeiras recordações musicais estão ligadas à minha família 

que sempre teve acesso à música. Sempre gostaram de dançar.  Talvez essa 

musicalidade esteja ligada à região de onde eles vieram que é o norte.  A 

música sempre está envolvida em alguma comemoração, e vai fazendo parte 

do cotidiano.  Você fica com a música na cabeça, tem familiaridade. Com 

certeza essa vivência musical foi importante, e relevante no meu gosto musical 

no despertar e no interesse pela música. Apesar de minha família não ter 

influenciado diretamente em nada no que diz respeito a fazer aulas de música, 

que foi uma decisão autônoma, mas é inegável que ouviam e adoravam música 

e isso contribuiu com o meu interesse pela música. 

Meu primeiro encontro prático com a música aconteceu na igreja. Eu já 

tinha uma convivência lá onde sempre era convidado para tocar o pandeirinho 

                                                            
41 Anderson Aparecido de Freitas, nasceu em 1987. É arte-educador, com licenciatura em artes, com 
habilitação plena em artes. Atua em escolas particulares e na Fundação CASA, do Governo do Estado de 
São Paulo. 
 



na hora da missa. Tocava, escutava, e ficava chateando os músicos da igreja 

onde era coroinha.  

Um dia, como num conto de fadas, chegou uma pessoa na escola onde 

estudava e tocou uma música no violino que me encantou. Esse momento 

acabou me despertando o gosto pela música. A partir do convite do maestro 

que tocou lá na escola, para fazer aulas gratuitas de música em uma entidade 

próxima da escola que estudava, combinei com mais alguns amigos e fui por 

curiosidade mesmo, sem nenhuma pretensão. Eu não tinha noção do que era o 

instrumento, e fui descobrir mesmo lá na entidade. Entrei na aula, gostei, meus 

amigos também, e eu continuei me desenvolvendo. Foi lá que tive a 

oportunidade de aprender a fundo um instrumento, que era o violino.  

As aulas aconteciam numa ONG próxima a escola. Semanalmente, 

aconteciam os encontros; os instrumentos e todos os materiais eram cedidos 

pelo maestro. Posso dizer que era um aluno bastante dedicado, nunca faltava, 

fizesse chuva ou sol. Recordo de minha primeira apresentação. Foi um 

momento emocionante; era dia das mães. Imagine esse acontecimento numa 

comunidade sem muitas possibilidades. Você se apresentando dignamente 

para sua família, mostrando todo o seu potencial. Foi aí que deu o primeiro 

salto em minha auto-estima. Foi a partir desse momento que eu me vi 

potencialmente capaz de fazer algo relevante.  Foi nessa apresentação. Tinha 

doze anos. A partir do momento que eu me vi tocando, eu falei sou capaz de 

fazer isso. Será que a postura que eu tinha de moleque era legal, era cabível; 

aí eu me encontrei numa bifurcação: será que eu continuo nesse caminho da 

molecagem, ou será que eu adquiro uma postura mais sensata; nada para o 

extremo é legal... e a minha opção foi a música. 

Meu primeiro violino foi cedido graças a minha catequista. Tocava 

pandeiro junto com ela na igreja. Acho que ela notou o interesse que tinha pela 

música. Ela percebeu em mim a importância que dava à música e a facilidade 

com que lidava com a linguagem musical. Quando ela soube que fazia aulas de 

música resolveu ir a fundo e saber onde eu estudava, como era essa aula, se 

realmente acontecia, se realmente eu comparecia. Depois disso ela só me deu 

o violino, quando peguei um instrumento emprestado com o Maestro, fui lá na 

igreja e apresentei o que eu sabia tocar.  Aí sim, ela acreditou que eu estava 



me dedicando e interessado em aprender um instrumento. Depois disso, ela 

comprou o instrumento. Lembro da música que toquei para ela, era o tema da 

nona sinfonia de Beethoven. Depois que terminei de tocar perguntei para ela: 

eu toquei bem? E ela me respondeu: Tocou... você encostou numa cordinha 

aqui, outra ali meio desafinado mas tocou bem! Ela sabia mesmo o que tava 

escutando. Ela sabia que através daquela ação (a compra do violino) haveria 

uma possibilidade de mudar a historia de um garoto carente daquela 

comunidade. Se a aquisição do violino dependesse da minha família, isso seria 

bem complicado; ainda mais com o nosso orçamento da época; acho que a 

professora de catequese percebeu tudo isso! 

Depois que eu ganhei o instrumento, me esforçava ainda mais nas aulas 

de música. Era o primeiro violino da orquestrinha da Casa de Apoio; e isso era 

muito gratificante para mim, era o que me incentivava a estudar ainda mais e 

mais. A Casa de Apoio promovia apresentações abertas à comunidade em 

datas comemorativas; dia das mães, dia dos pais...  era uma oportunidade de 

mostrar para a comunidade o que havia sido desenvolvido. Naquele momento, 

os familiares se orgulhavam dos filhos, sabiam do que os filhos eram capazes 

de estar desenvolvendo. 

Estudava em uma escola pública do Estado, o Ary Bozan. Lá permaneci 

até o colegial, quando me mudei para Guarulhos. Nessa escola, durante esse 

período meu contato com a arte se dava só através do desenho. O fazer 

artístico em si em sala de aula era restrito as artes plásticas, desenho. O 

máximo que avancei em artes, foi numa releitura de um quadro. Releitura, não 

interpretação. Releitura de um quadro da Tarsila do Amaral.  

Em 2003 e 2004, lá na Granja Vianna na escola do estado, a professora 

de artes cantava. Cantava bem por sinal. Não tinha formação nenhuma em 

canto, mas adorava cantar. Então ela convidava aos alunos que tinham alguma 

formação musical, que sabiam tocar algum instrumento a se apresentar com 

ela. Então eu a acompanhei junto outro aluno que tocava teclado. Ele fazia aula 

particular de música. A gente chegou a acompanhar a professora algumas 

vezes. Mas também, em toda a sala de aula que tinha mais ou menos quarenta 

alunos, era só meu amigo e eu que participávamos. Eu porque fazia aula na 

Casa de Apoio, e ele porque tinha feito aulas particulares. Mas também nossa 



experiência com a música na escola não passou disso. Uma apresentação no 

dia dos pais, e uma em outra festividade da escola. 

Aos quatorze anos, ou seja dois anos após que ter iniciado nas aulas de 

violino da Casa de Apoio,  eu me vi com necessidade de trabalhar para poder 

ajudar no orçamento doméstico. Não dava mais para me manter unicamente 

estudando o violino, por mais que me dedicasse ao instrumento. Nesse 

momento consegui um emprego; primeiramente fui trabalhar entregando 

panfleto. Após algum tempo fui trabalhar como restaurador de artes e 

antiguidades. Restaurava lustres e estatuas. Nesse momento em função do 

trabalho e da escola comecei a me distanciar um pouco do violino. Não 

ensaiava tanto, pois sempre chegava cansado em casa; assim me vi forçado a 

faltar constantemente na aula de violino. Acho que nesse momento o maestro 

percebeu o meu distanciamento, e talvez o quanto era importante a minha 

continuidade no violino. Foi quando ele (o Maestro) me ofereceu uma vaga lá 

na Casa de Apoio para dar aulas de música.  Eu ia ganhar um terço do que eu 

ganhava restaurando artes, mas eu sabia que faria o que gostava, o que me 

dava prazer; eu poderia ter tempo para voltar a estudar. Foi aí que eu comecei 

a dar aulas de música na Casa de Apoio. 

Eu me vi perdido naquele momento. Não tinha nenhuma experiência. 

Mas comecei assim, aprendendo na raça. Estava sob a orientação do Maestro; 

ia me virando para conseguir dar conta das aulas. Não me arrependo; pude dar 

aulas coletivas, da forma que havia aprendido. Não foi fácil, mas não me 

arrependo! Um ponto positivo é que a ONG tinha um histórico de atender as 

crianças carentes da comunidade nas aulas de violino.  Essas crianças já 

vinham preparadas para aprender, com a motivação necessária. Só fazia aula 

de violino quem estava disposto, e era um prazer dar aula para quem queria 

aprender. Mesmo sem saber dar aula muito bem, eu aprendia enquanto dava 

aula. Para aquelas crianças era extremamente satisfatório, aprender um 

instrumento numa comunidade carente e saber que aquele rapaz que dava 

aulas as aulas de violino, chegou a brincar junto com elas nas ruas. Eu também 

era um deles. Fiquei dando aula lá na Casa de Apoio tocando e estudando na 

orquestra dos alunos da ONG, dos quatorze aos dezesseis anos. 



Depois desse tempo fui convidado pelo maestro para trabalhar em 

Guarulhos, no projeto Violino nas Escolas. Foi em 2006. A proposta era 

interessante. Mas o que chamou a atenção, foi a proposta de remuneração, 

pois era para ganhar mais do que o dobro que ganhava na Casa de Apoio. 

Mais que o dobro não, quatro vezes a mais do que eu ganhava na ONG. Era 

uma proposta tentadora, mesmo sendo menor e não tendo terminado o ensino 

médio. Como estava no terceiro ano do ensino médio, mudei de escola, e vim 

terminar os estudos em Guarulhos. Entrei no Conservatório da cidade. Mesmo 

sendo menor (na época tinha dezessete anos) eu via que a possibilidade de 

ascensão profissional era grande. E realmente foi. Um menino de dezessete 

anos, ganhar o que eu ganhava e ter a possibilidade de ver o que eu vi, de 

vivenciar o que eu vivenciei foi extremamente satisfatório, e com certeza fez 

diferença no que eu sou agora. Eu me sentia extremamente preparado. Não 

sabia o que ia encontrar pela frente.  Acho que até hoje, cada dia é uma 

surpresa em cada lugar que começo a trabalhar. Na época eu vim preparado 

para dar aula. Eu já sabia dar aula, mesmo sendo menor, eu tinha dois anos de 

experiência dando aulas e isso me dava convicção que estava no caminho 

certo. Apesar de minha certeza, havia um empecilho: Mãe é mãe! Por mais que 

ela entendesse que eu precisasse de uma oportunidade, ela sentia falta, ela 

sentia saudade, resumindo ela não queria que eu fosse para Guarulhos. Afinal, 

para assumir as aulas eu teria que mudar de casa. No final ela disse: “vai, mas 

se você quebrar a cara a culpa é sua”. Hoje ela tem orgulho de mim, porque 

graças a Deus as coisas estão dando certo. A partir do momento que eu 

comecei a ganhar dinheiro com a música tocando e dando aulas, a coisa ficou 

mais fácil. Apesar de minha mãe não ter interferido durante o período que fazia 

aulas na Casa de Apoio, também não posso dizer que foi uma entusiasta, afinal 

em nosso contexto de família humilde, seria difícil reconhecer os benefícios 

que a educação traria ao futuro profissional do adolescente. 

As primeiras escolas que trabalhei em Guarulhos foram o Parque 

Primavera e o Jardim Uirapuru. Dava aula para várias crianças ao mesmo 

tempo. Era praticamente o dobro de crianças que eu atendia na Casa de Apoio, 

mas o projeto tinha estrutura (violinos, salas, pessoal de apoio), o que facilitava 

o meu trabalho como arte-educador. Os docentes e funcionários me viam com 



um olhar diferente, e se questionavam: um menor dando aula aqui, fazendo as 

crianças tocarem?  eu me sentia extremamente capaz, de fazer com que eles 

tocassem. Depois comecei a dar aulas para os educadores que trabalhavam 

naquelas escolas. As crianças olharam para o violino da mesma forma que eu 

olhei para o instrumento pela primeira vez, surpreso. Um instrumento que você 

só vê as vezes na TV tocando de relance. O povo de baixa renda não tem 

oportunidade de aprender um instrumento, assim também como não tem a 

oportunidade de escutar realmente um instrumento, assistir um concerto, salvo 

exceções. A surpresa,dos educandos, acredito que tenha sido igual a minha; 

nossa é de verdade! Um negocio tão mágico que você não tem noção que um 

dia vai conhecer. Primeiro, os alunos tinham medo; quando pegavam o violino 

ficavam inseguros, o que é que eu faço com isso? Mas depois que aprendiam 

como segurar o instrumento, e tocavam as primeira notas, todos juntos, se 

sentiam maravilhados, e a auto-estima subia na hora. É fantástica a reação que 

eles tem na hora que conseguem fazer a primeira nota. E a primeira música 

então nem se fala, o IAIAOU, VELHO CHICO TINHA UMA FAZENDA42.... 

As aulas de violino aconteciam durante o período de aula das crianças. 

Na verdade elas não faziam aula de educação artística. A arte já estava na 

aula. Elas tinham uma oportunidade a mais de contato com a arte através da 

aula de violino. Semanalmente elas tinham aula durante uma hora e com 

certeza isso fazia diferença no dia a dia da criança na escola. Os efeitos 

práticos dessa questão eu pude vivenciar enquanto  dava aula. Os professores 

sempre agradeciam, dizendo que a postura do educando melhorou na sala de 

aula, que agora ele (educando) se interessa mais pela matéria, que sabe se 

concentrar mais. Se eu parar para falar tudo que a arte pode, o que a arte 

melhora no educando a gente vai passar aqui a tarde inteira falando. Foi 

extremamente rico, não só para o educando, como também para mim. Hoje eu 

encontro com os alunos por aí, e eles falam o que a arte representou em suas 

vidas, a música, o violino em si; a diferença no que ele é hoje. Ele é mais 

sensível, ele vê o mundo com outros olhos. Ele aprende de outra maneira, ele 

sabe enxergar o que ele aprende de outra forma.  

                                                            
42 Old Mc´Donald: folclore dos Estados Unidos. 



Outra experiência marcante em Guarulhos foi poder trabalhar na 

formação de educadores que era promovida pela prefeitura. Era um público 

totalmente diferenciado do que eu havia dado aula até aquele momento. Para 

dar aula para a criança você se esforça para chamar a atenção para ensinar 

um conceito básico do instrumento por exemplo. O diferente da criança é que 

mesmo tendo que fazer malabarismos para ensinar um conceito básico, 

mesmo ficando inquietas muitas vezes, elas aprendem rápido. Já no caso dos 

educadores a coisa não é bem assim: eles ficam quietos, atentos... mas 

demoram mais tempo para aprender. Porque? porque são inseguros, porque 

tem um monte de coisa: entraves, barreiras, e não tiveram tanta convivência 

com a música. Porque por mais quietos que eles ficavam, demoravam o 

mesmo tanto que a criança para aprender, salvo os que já tinham algum 

contato com a música desde pequenos. Aqueles que aprenderam a tocar 

alguma coisa na infância tinham uma facilidade maior a aprender e a entender 

o que eu dizia. Eles iam para o palco com a mesma expectativa de uma 

criança, de uma pessoa que ia se apresentar pela primeira vez em um 

instrumento que acabou de aprender;  insegura, ansiosa, do mesmo jeito que a 

criança. E você tinha que conversar a mesma coisa que se conversa com a 

criança: você já sabe o que tocar, fica tranquilo, vai dar tudo certo, qualquer 

coisa você dubla... o importante é tocar junto. 

Outra questão importante do projeto Violino nas Escolas eram as 

mostras públicas. Todos os anos aconteciam as mostras de arte, que sempre 

era em agosto. Então a rede como um todo, mostrava toda a sua produção 

cultural o que havia sido feito nas escolas: música, artes-plásticas, teatro, 

dança... então a comunidade em geral, não só os pais e os familiares, 

trabalhadores que não tinham filhos nas escolas e qualquer pessoa que 

estivesse passando pelas ruas podiam se deparar com um espetáculo a céu 

aberto feito por crianças, educadores, gestores e funcionários das escolas. 

Todo esse movimento era feito por pessoas capazes de fazer a sociedade 

mudar. 

As apresentações aconteciam ao ar livre. Se davam em praças públicas, 

em espaços para shows cedidos pela prefeitura; uma coisa normal uma vez 

que o projeto era da prefeitura. Toda essa expectativa enriquecia o cotidiano da 



escola e também do educador. No caso das escolas que trabalhava, tinha que 

organizar integralmente essas apresentações; tinha que preparar repertório, 

arrumar as crianças com as devidas autorizações dos responsáveis. Tinha que 

preparar uma apresentação literalmente, desde a sala de aula até o palco. 

Preparava o local, a estante, a folha, além de me preparar psicologicamente 

para a apresentação; era cansativo, mas era bem prazeroso fazer tudo isso. 

Desde o inicio do ano a gente já ia preparando as crianças para se 

apresentar na Semana da Educação em agosto. Desde o começo do ano já 

preparava o repertório que seria apresentado publicamente. Quando chegava o 

grande dia, a gente ia até a escola, preparava as crianças... já estava com tudo 

mais ou menos esquematizado. Ia com o ônibus cedido pela prefeitura.  

Quando tinha espaço disponível no ônibus os pais nos acompanhavam, outros  

iam de carro para o local da apresentação. Nós íamos com as crianças no 

ônibus até os locais onde ocorreriam as apresentações. Tudo isso estava 

imerso numa imensa expectativa por parte das crianças. 

 Elas viam de suas casas numa ansiedade imensa. Muitas não dormiam 

durante a noite. Sonhavam com o violino. Quando eu era um menino e tinha 

excursão para o Playcenter sentia a mesma expectativa; só que nesse caso ela 

era exclusivamente educacional. A questão é mais humana, mais sentimento, 

mais emoção... não divertimento. Quando chegavam ao local onde iriam se 

apresentar, já estava tudo preparado; esperavam nossa vez numa expectativa 

enorme. Geralmente nós finalizávamos as apresentações porque o violino ‘era 

a “menina dos olhos” (frase da secretária da educação da época). Nós 

encerrávamos, e tínhamos a intenção de fechar com chave de ouro. Apesar de 

algumas escolas irem embora, logo após suas apresentações, não assistindo a 

nossa apresentação, nos apresentávamos assim mesmo... nas apresentações 

sempre estava presente alguém da secretaria municipal da educação. A gente 

se apresentava para quem se interessava por música e para quem precisava 

ouvir música. Os alunos iam para a casa simplesmente maravilhados. Todas as 

apresentações foram marcantes. 

Uma das apresentações ocorreu no parque Chico Mendes com os 

alunos da Escola Uirapuru. Eu estava com uma expectativa enorme, isso 

porque o projeto tinha recebido alguns incentivos, por exemplo, mais 



instrumentos, e o  tempo de aula dos alunos havia aumentado. Os alunos 

estavam tocando bem melhor, e isso era resultado do maior número de 

instrumentos, e do maior tempo em aula. Nunca tinha dado aula para crianças 

que aprenderam tão rápido. Tudo isso graças ao incentivo que o projeto teve. 

Eu preparei uma apresentação com vinte e cinco crianças. Todas tocando 

super bem. Todas afinadinhas; e isso era extremamente satisfatório pra mim. 

Estava todo orgulhoso, me sentindo “o professor de violino”.  Quando chegou a 

hora da apresentação, apareceram apenas quatro alunos dos vinte e cinco que 

estava esperando. Era um domingo a tarde bastante friorento.  Mesmo com o 

número de alunos bem reduzido, os meninos tocaram legal. No final, meio que 

de improviso acabei tocando também; aliás o Victor, o Maestro e eu. A 

experiência foi até legal, porque a gente pode fazer de um limão todo azedo 

uma limonada. As crianças tocaram como qualquer iniciante, pois estavam no 

meio do processo de aprendizagem. O público porém  quando nos viu pôde ter 

noção dos dois lados: a pessoa que estava aprendendo e o profissional. O 

público pôde fazer essa linha musical: ela viu a criança e até onde ela pode 

chegar com a música...  tudo isso foi sem querer, porque nós estávamos ali por 

acaso, não estávamos ali para mostrar isso.  

Após as apresentações sempre fazíamos uma reflexão a respeito do 

ocorrido. Sempre falava para as crianças: você consegue, você é 

extremamente capaz de fazer qualquer coisa, quem diria que você iria tocar um 

instrumento? O violino é um instrumento tão diferente! Então você é capaz de 

fazer qualquer coisa, ruins e boas. Olha o que você pode fazer!  

Com certeza a arte começou a mexer na vida deles. Começou a mudar 

os seus cotidianos, e potencialmente influenciou o pensamento, a postura, as 

atitudes que eles começaram a tomar tanto na sala de aula quanto na 

sociedade. A partir do contato com a arte, os educandos vão começar a 

enxergar um comercial na TV de maneira diferente. Não da maneira a absorver 

aquilo que o comercial está vendendo, mas começarão a ser mais atentos, a 

separar músicas, modas, visuais. Na arte existem múltiplas leituras, vindo a 

influenciar de diversas maneiras as vidas dos educados. Isso não e só na vida 

dos educando, mas também de seus familiares e da comunidade em geral. 

Essa força transformadora, pude sentir ainda quando estava na escola: não me 



tornei um imbecil e nem um moleque de rua. Naquele momento eu tinha 

percebido que a arte me mudou. Quando eu comecei a tocar, me apresentar, 

os gestores da escola que estudava acabaram com certeza me vendo com 

outros olhos. Viram que ali tinha uma criança que não viraria um marginal, que 

não seria um traficante de drogas, como muitos dos meus colegas foram. Hoje 

tenho colegas daquele tempo na cadeia, em função do tráfico. Gente que 

estudou comigo e que  encontrei na balada vendendo droga. Naquele tempo 

eles até tinham dinheiro, status...  mas hoje em dia eles tem grades. Diante 

disso os gestores da escola já viam essa potencialidade que a arte tinha e que 

me ofereceu um novo horizonte.  

Os caminhos em Guarulhos não foram marcados só por momentos 

suaves. Todo o lugar que nós íamos trabalhar apareciam alguns empecilhos. 

Seja pela questão política ou simplesmente em função da pessoa que não 

tinha sensibilidade alguma com o trabalho artístico. Isso não significa que ela 

não tenha formação, mas ela é ignorante. Ela vai fazer o que for possível para 

botar uma pedra no meio do caminho. Em uma das escolas tinha uma diretora 

que fazia o possível para o projeto dar errado, para atrapalhar; e nós tínhamos 

que contornar.  Seria uma utopia pensar que não existiam obstáculos no seu 

caminho. Você pode não enxergá-los, mas tem.  E lá tinha sim. Tinha por parte 

de algumas pessoas (gestores, educadores). Mesmo assim o projeto cada vez 

se fortalecia mais. 

Nesse período estava tão envolvido dando aulas que resolvi fazer o 

curso superior de educação artística com habilitação em artes. Isso porque 

como trabalhava em Guarulhos, e não existia nenhum curso em música o que 

mais se aproximava era a habilitação em artes. Como precisava de um diploma 

para prosseguir dando aulas, essa foi a opção mais próxima do ideal. Como 

nasci numa família de classe baixa, precisava de dinheiro para poder fazer o 

que eu queria que era a música, foi então resolvi que fazer arte, para poder 

trabalhar dignamente. A faculdade influenciou bastante na minha formação, e 

ajudou com certeza. Percebi uma possibilidade de começar a pensar a arte de 

uma maneira mais abrangente e ainda  qual o potencial transformador que ela 

pode fornecer ao educando. Foi lá (na faculdade) que eu pude constatar 

porque eu fazia arte e no caso música, e que isso serviria para alguma coisa na 



transformação da sociedade. É engraçado que um dos meus professores dizia 

que arte não serve para nada, mas também ao mesmo tempo ela serve para 

tudo... tudo é arte, nada é arte. Ele falava e a gente brincava com esse assunto 

na aula. 

No inicio eu perguntava: o que é que eu estou fazendo aqui? Um curso 

de arte, que papo chato. Eu toco, eu sou músico, eu ganho dinheiro com 

música. Eu já trabalho com isso, já dou aulas... esse assunto não  tem nada a 

ver... 

 Esse início acabou sendo um martírio para mim. Mas de repente, tudo 

começou a fazer sentido, tudo estava ligado. Descobri que a solução estava 

em mim:  tinha que me esforçar para procurar fazer um vínculo com a música. 

Lembro que em uma das aulas, meu professor de psicologia da arte disse que 

a aproximação dos pontos é que despertava os sentimentos.  Você se depara 

com vários pontos que separados, mas existia uma possibilidade que nesses 

pontos separados havia tanta emoção quanto os pontos juntos. Na mesma 

hora eu fiz uma analogia com o sistema de escala musical. Ou seja, quando a 

música tinha muitos semitons, por exemplo o chorinho, ela se torna  mais 

melancólica, porque as notas são juntas, são mais espremidinhas, e elas 

despertam um sentimento maior do que se fosse música contemporânea, 

música atonal. Ela desperta um sentimento ou uma sentimentalidade, (não sei 

se essa palavra existe), maior. Eu acabei me adaptando a esse curso que era 

de arte, e eu tive que me virar para fazer uma analogia cotidiana com a música. 

Essa estratégia até enriqueceu o meu fazer artístico, meu pensar artístico e 

meu trabalho com a arte. 

Artisticamente falando, acredito que toque um pouco menos do que 

aqueles que fizeram uma trajetória musical dentro da normalidade; 

frequentaram um Conservatório, tiveram aulas particulares, fizeram um 

bacharelado com bastante tempo para estudar o instrumento que escolheram. 

Como não nasci em berço de ouro, não tive tempo para estudar 

adequadamente o instrumento; eu tinha que trabalhar e estudar o que diminui o 

tempo de estudo. A pessoa que nasceu com uma renda mais favorável, 

poderia só se dedicar ao estudo, e quem sabe se dar melhor no que diz 

respeito a performance artística. Comecei com aos doze anos, um pouco tarde 



para o estudo de um instrumento.  Isso faz com que até hoje tenha que me 

esforçar bastante para poder tocar e estar num nível musical interessante. 

Mesmo assim acredito que toco melhor do que alguns indivíduos que tiveram a 

mesma trajetória que eu. 

Enquanto profissional das artes, graças a oportunidade que tive na Casa 

de Apoio, posso dizer sem qualquer pretensão que eu sei lidar melhor com os 

educandos do que aqueles que trilharam um percurso “normal” de aulas de 

música.  Uma vez que o individuo teve aulas de música na escola particular ele 

não vai querer dar aula. Ele vai ser direcionado pelos pais a trabalhar numa 

coisa que gere mais dinheiro, e não para ser professor de arte. Eu faço essa 

comparação com as pessoas que vieram de baixo, assim como eu. Também 

acho que existe uma questão política que afasta os mais endinheirados da 

docência artística. O poder público nunca favoreceu os que realmente se 

interessam por arte. Nas escolas, de forma geral os professores não são 

devidamente preparados para o ensino de artes. Se são, não recebem 

incentivos para trabalhar e para incentivar os seus alunos.  Não são 

incentivados a irem mais a fundo na matéria de artes, uma vez que é vista 

como um lazer, como um passa tempo na sala. Cito como exemplo o meu caso 

em relação à escola; era fácil conciliar a Casa de Apoio e a escola, isso  

porque na escola pública você não tem que estudar muito, não tem que se 

preocupar tanto quanto numa escola particular, onde se não  que estudar você 

não passa de ano. Na escola pública não!  Basta comparecer e ter um pouco 

de boa vontade. Em relação a arte, dificilmente se conseguirá avançar no 

sentido de fazer o educando experimentar o encontro com a arte,  uma vez o 

poder público dificilmente  viabiliza  materiais adequados para se trabalhar, 

fazendo  o professor refém de materiais como jornal, sulfite ,  papel de ceda, 

lápis de cor , o que vai restringir a gama de possibilidades artísticas que o 

professor pode trabalhar com os educandos, por mais boa vontade que o 

professor tenha. Uma vez que a escola tenha materiais adequados para 

fornecer ao educando certamente a arte acontecerá. A matéria-prima é algo  

extremamente necessário no fazer da arte...  como uma professora vai poder 

dar aulas de pintura se não tiver pinceis? Se não tem tinta? Se não tem tela? 



Havendo disponibilidade de materiais, além de boa formação do 

professor, a arte, o processo artístico vai acontecer. Você juntou duas coisas 

fundamentais: a capacidade do professor, com a disponibilidade de materiais. 

Isso vale para qualquer disciplina: artes plásticas, música, teatro. Como o 

professor dará aulas de teatro se não houver um espaço adequado pra 

trabalhar com as artes cênicas? Como se trabalha teatro espaço barulhento, 

apertado? Tem que ter espaço, material, vontade política e formação do 

professor. A aula de artes hoje nas escolas é um mero lazer.  É funcional, é só 

para fazer bandeirinha. Mas se a arte for feita de maneira correta ela vai 

transpor,  ela vai ser transformadora na vida do educando.  O que encontrei 

tempos atrás na Casa de Apoio, foi justamente a somatória desses elementos: 

materiais e espaço adequados, professores capacitados, continuidade nas 

propostas pedagógicas, e acima de tudo foi lá que tive a oportunidade de 

começar a dar aulas. Foi lá que aprendi a dar aulas. 

 Na verdade a Casa de Apoio é um celeiro onde se formam arte-

educadores em música. Quando eu vim trabalhar em Guarulhos, mais dois 

alunos da Casa de Apoio também vieram: o Victor e o Matheus. Alugamos uma 

casa, e ali podíamos conviver, trocar idéias sobre o projeto. Íamos dar aulas 

juntos nas escolas. Não ficávamos dando aula na mesma sala, mas íamos para 

a mesma escola, e isso era extremamente rico. Sempre podíamos trocar idéias 

e acabava aprendendo muito. Tínhamos a oportunidade de dar aulas no 

mesmo projeto, o que fazia que qualquer questionamento pudesse ser 

resolvido coletivamente; nós arte-educadores e o Maestro. Isso era algo que 

me dava uma vantagem na faculdade, ou seja ter começado a dar aulas cedo, 

no caso na Casa de Apoio. De repente, eu me vi dando aula, e me vi 

aprendendo na raça. Se o futuro educador não tiver possibilidade de dar aula 

desde o inicio de sua formação, essa real vivência, talvez possa se apresentar 

como um dificultador na atuação do educador.  No caso do arte-educador isso 

é mais complexo: ele é o artista e o educador. É fundamental que ele seja 

artista praticante e executante de sua arte, porque senão ele não vai saber lidar 

tão bem quanto o artista. Vivi isso na pele: quando eu parei de tocar e só dava 

aula, os alunos começaram a aprender menos, eu comecei a me deparar com 

situações diferentes, uma problemática diferente do que quando eu estava 



estudando, do que quando eu tava tocando. Quando eu voltei a tocar eu me 

dava melhor com aula. Eu sabia necessariamente o que eles precisavam para 

poder se desenvolver na arte. Quando o artista vai dar aula, ele não pode parar 

de fazer arte, ele tem que estar dentro da arte, porque senão ele começa a se 

deparar com muita teoria e pouca prática. 

O que a música me proporcionou é que em pouco tempo eu tive 

oportunidade, graças a Deus de vivenciar um monte de lugares diferentes. 

Quando eu vim para Guarulhos, o dia a dia era extremamente diferente do que 

na Casa de Apoio. De repente surgiu o convite para ir trabalhar na Fundação 

CASA43, através de uma indicação do Maestro. Imaginei imediatamente que 

seria um local diferente de tudo o que já havia vivenciado. Até aquele momento 

eu só tinha dado aulas para crianças, apesar de ser que elas dissessem terem 

irmãos na Fundação CASA. Também ouvia sobre as atitudes que levaram seus 

irmãos à Fundação CASA: roubo, tráfico... Minha primeira impressão é que 

daria aulas para os irmãos, ou quem sabe até os pais daquelas crianças que 

atendia nas escolas. Cheguei assustado, pensei encontrar um monte de 

marginais. Imaginei algo como um hospício, um manicômio. Estava assustado. 

Depois de uma semana já acabei me acostumando. Lá dentro não era muito 

diferente da escola do estado onde estudei. Talvez só tivesse um pouco mais 

de regras. A única diferença é que lá eu não era mais estudante, agora era 

professor, com o mesmo tamanho, ou até menor que os meninos, o que 

causou bastante estranhamento no início.  Depois que eles viram e 

entenderam a proposta a coisa ficou mais tranquila. Não só os meninos, mas o 

estranhamento inicial gerado acontecia por parte dos gestores, dos diretores, 

coordenadores. Depois que eles assimilaram a proposta da música, ficaram 

tranquilos, e confiaram no meu trabalho. Eu sou agente educacional. O agente 

educacional fornece material educativo e apresenta práticas pedagógicas. 

Diariamente das 19:00 h. às 21:30 h. eu dou a minha oficina de violino e de 

samba.  

No começo os meninos agiam com estranhamento. A partir do momento 

que você vai para um lugar onde as pessoas já tem uma opinião formada, 
                                                            
43 Fundação Centro de Atendimento Socio-educativo ao Adolescente (CASA) 

 



ainda mais de uma prática que geralmente era feito pela elite, existe um 

distanciamento. Os instrumentos populares, tem uma aceitação maior. O 

violino é uma novidade estranha. Na Fundação CASA comecei com poucos 

meninos, e aí esses meninos viram o que eram capazes de fazer, tocavam.  

Tocavam bem por sinal porque a faixa etária que assimila mais rápido é o 

adolescente.  Acredito que a partir dos doze anos eles tem mais facilidades, 

principalmente anatômicas. A partir do momento que esses primeiros meninos 

aprenderam e começaram a tocar lá, os demais começaram a se motivar até 

que chegou uma hora que eu estava dando aula para metade da Fundação 

CASA. Isso é extremamente gratificante. Acho que é o trabalho mais 

gratificante na área da educação, o da transformação. Ainda mais na Fundação 

CASA, porque a hora que o “moleque” é desinternado ele te agradece pelo que 

você fez lá dentro da instituição. Alias, toda aula tinha um menino que me 

chamava de mestre; ele foi embora.  Graças a Deus acho que não está no 

mundo das drogas; ele era traficante. Toda aula ele me agradecia pelo 

conteúdo que eu havia ensinado para ele: “valeu professor pelo conteúdo que 

você me passou”, eu falava, não precisa me agradecer: “não professor eu 

agradeço”. 

Os alunos chegaram a fazer uma apresentação, mas faltava o 

microfone. Se não me engano foi no dia dos pais. Eles se apresentaram, mas 

aconteceram alguns empecilhos; isso porque o cronograma não foi bem 

estruturado pelo pessoal, e estava meio desorganizado, o que causou uma 

chateação nos meninos. Eles estavam ansiosos para demonstrar o que sabiam 

para os outros. Conseguimos tocar. Os outros meninos acharam legal. A partir 

daquele momento começaram me ver os meninos que tocavam com outros 

olhos. Isso também se estendeu para o pessoal da coordenação. Depois teve a 

apresentação no Teatro Padre Bento. Inicialmente íamos tocar para primeira 

dama do município, mas ela não apareceu. Era num baile da terceira idade. 

Acabamos tocando para a comunidade, o que foi legal também. Para os 

meninos foi uma atividade extremamente importante: elevou a auto-estima e 

eles adoraram.  

Avaliando minha trajetória formativa e profissional percebo que apesar 

de minha pouca idade, e recente conclusão do ensino superior (dezembro de 



2009) acumulei várias experiências. Eu comecei cedo.  Tinha um foco e sabia o 

que queria. Esse foco pode ter se desviado em algum momento. Sempre achei: 

eu quero trabalhar com música. Vou continuar trabalhando com música por 

mais obstáculo que tenha vou continuar trabalhando. No futuro, minha opção 

profissional pode não dar certo, mas eu vou ter a música como hobby, porque 

acho que é um dos melhores hobbys que se pode ter. Mesmos nos momentos 

decisivos optei pela música: o primeiro momento foi na oportunidade de 

começar a dar aula e ganhar três vezes menos do que eu ganhava enquanto 

restaurador de arte, mas era o que eu queria fazer, era mais prazeroso para 

mim. O outro decisivo foi quando eu tive a oportunidade de vir para Guarulhos. 

É impossível não citar o valor de ganhar  mais. É impossível não citar essa 

questão do dinheiro para uma pessoa que precisa do dinheiro pra sobreviver e 

que vem de uma família de baixa renda.  

Em pouco tempo a música me proporcionou várias experiências e o 

encontro com vários locais: comecei na Casa de Apoio, e sempre que posso 

toco na orquestra dos alunos. Depois eu vim para Guarulhos, para trabalhar no 

projeto Violino nas Escolas. Arranjei uma escola de música, onde comecei a 

dar aulas: semanalmente eu ia a Santo Andre, o que me proporcionou outra 

experiência legal também. Dei aula no Colégio Adventista. Dava aula para 

quem queria aprender realmente. Depois do Colégio Adventista teve a 

Fundação CASA além das aulas particulares que dou. Ainda sempre sobra um 

tempo para fazer um cachê em algum casamento ou outro evento. Para 

professor de música sempre tem uma aulinha particular para dar, ou um 

casamento para tocar. E continuo tocando.  

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO V 

UMA POSSIVEL ANÁLISE 

 

 

5.1 As cordas que atam as histórias de vida de arte-educadores: 
uma possível análise 

Com o objetivo de angariar elementos que respondessem aos 

questionamentos fundantes da pesquisa que abordam a formação do arte-

educador em música e a relevância da disciplina educação artística em sua 

trajetória formativa, foram entrevistados dois arte-educadores, o Prof. Victor 

Hugo Muñoz e o Prof. Anderson José Freitas. Além das duas entrevistas serve 

de subsídio à pesquisa uma auto-biografia, construída no decorrer da pesquisa 

pelo autor desse trabalho. Os três indivíduos abordados atuaram como arte-

educadores no Projeto Violino nas Escolas, da Secretaria Municipal de 

Educação de Guarulhos no período entre 2003 à 2009. Outra característica 

comum aos três indivíduos encontra-se no processo de iniciação musical dos 

dois entrevistados, terem acontecido no mesmo espaço – Casa de Apoio-

Vida44, tendo aulas de música com o autor da pesquisa. 

 

5.1.1 Quem é o arte-educador; interessando à pesquisa saber 
origem, meio social: 

De forma geral o arte-educador apresenta-se como um individuo oriundo 

de famílias de baixa renda, que em especial tiveram sua escolarização na rede 

pública de ensino: 

Marcio: percebo um fosso enorme entre meu cotidiano escolar de uma 

escola pública da periferia de Guarulhos e o Conservatório que se preocupava 

com uma formação técnica de excelência. 

                                                            
44 A Casa de Apoio – Vida, é uma entidade filantrópica situada no municio de Cotia, grande São Paulo. 



Anderson: Estudava em uma escola pública do Estado, o Ary Bozan. Lá 

permaneci até o colegial, quando me mudei para Guarulhos. 

Apesar de se tratar de épocas diferentes, além de cidades distantes e 

completamente distintas (o Anderson estava em Cotia e eu em Guarulhos) 

percebe-se uma similaridade no perfil das escolas: públicas, situadas na 

periferia das cidades.  

No caso do Victor, o fato que torna sua realidade um pouco distinta 

encontra-se no fato de ter frequentado uma escola particular, também do 

município de Cotia nos anos iniciais: eu frequentei o ensino básico num colégio 

particular, mas foi muito pouco tempo. Uns três anos do ensino básico no 

Colégio Madre Iva.  

A realidade sócio-familiar do Victor permitiu-lhe durante três anos 

frequentar uma escola particular; fato que foi mudado na sequência 

convergindo para a escola pública como os demais indivíduos: Na época meu 

pai conseguia pagar para mim e para minha irmã...  depois  mudei para o Dom 

Orione, que era uma escola pública... cheguei para estudar  no terceiro ano, 

onde permaneci até me formar no colegial. 

No que tange os aspectos sócio-econômicos que envolveram os arte-

educadores pesquisados constata-se que eminentemente tratam-se de 

indivíduos inseridos em famílias de baixa renda. Esse fato pode ser aferido 

quando se aborda a questão da aquisição dos instrumentos:  

Marcio: mesmo diante dos apertos financeiros inerentes à qualquer 

família de baixa renda com três filhos e um único provedor, sempre tivemos 

irrestrito apoio por parte do meu pai, no que se referia às questões escolares e 

extra-escolares, incluindo a linguagem musical... no natal de 1980 ganhei meu 

primeiro instrumento: um violão Di Giorgio que até hoje tenho em minha 

memória o cheiro do verniz novo que ele tinha... meu pai juntou umas 

economias e minha mãe vendeu a máquina de costura para poder adquirir 

aquele piano antigo. Foi assim que compramos o primeiro piano.  

Victor: mesmo assim o violino ainda era um pouquinho caro para minha 

família. De repente ele encontrou uma pessoa que fabricava violinos, e todo 

mês ele dava algum dinheiro para essa pessoa fazer o meu violino. Meu pai 



mensalmente dava uns cinquenta reais para a construção do violino. Somente 

depois de seis meses é que o violino estava pronto; 

Anderson: se a aquisição do violino dependesse da minha família, isso 

seria bem complicado; ainda mais com o nosso orçamento da época; acho que 

a professora de catequese percebeu tudo isso! Como nasci numa família de 

classe baixa precisava de dinheiro para poder fazer o que eu queria que era a 

música. 

Nos três casos, as restrições econômicas podem ser aferidas  através 

dos aspectos que envolviam as dificuldades na aquisição do instrumento. Essa 

era dimensão exata para a criança ou adolescente de um processo de 

exclusão que se encontrava na relação desejar/possuire consequente falta de 

recursos. 

 

5.1.2 Onde o arte-educador despertou o gosto pela arte? 

Dificilmente o processo de familiarização com o fazer artístico se dará de 

forma espontânea. Somente a partir de uma situação de exposição, de 

estimulação essa possibilidade será desenvolvida. No caso dos indivíduos 

entrevistados, estes deixam claro, os aspectos que envolveram o meio sócio-

cultural-religioso nesse processo: 

Marcio: Recordo-me das músicas que eram cantadas juntamente com 

outras crianças na igreja, e ainda de minha mãe executando alguns hinos em 

seu acordeom com o fole cheio de remendos causado pelas traças... fui o 

causador de inúmeros momentos vexatórios que provocaram vários transtornos 

à minha mãe, pois era comum ao ouvir os músicos tocando na hora dos cultos, 

levantar-me do banco onde estava sentado e sair correndo para colocar as 

mãos nos instrumentos enquanto  os mesmos tocavam. 

Victor: Eu acho que comecei a me interessar por música em minha 

própria casa... minhas fontes de informações musicais estava em minha 

família... meu pai sempre ouvia muita música... minha outra referência musical 

foi minha mãe... um dia durante uma faxina esse violão reapareceu; minha mãe 

começou a tentar relembrar o que ela tinha aprendido... nessa hora que  eu vi 



que esse violão existia em minha casa, e quis saber o que era... foi quando ela 

começou a me ensinar o pouco que sabia. 

Anderson: Minhas primeiras recordações musicais estão ligadas à minha 

família que sempre teve acesso à música. Sempre gostaram de dançar... meu 

primeiro encontro prático com a música aconteceu na igreja... eu já tinha uma 

convivência lá onde sempre era convidado para tocar o pandeirinho na hora da 

missa.  

 

5.1.3 Onde o arte-educador teve sua iniciação artística? 

Marcio: Foi aí que comecei a ter aulas com o Germínio, o rapaz que 

tocava na igreja e que se prontificou em me dar aulas... meu pai rapidamente 

tratou de arranjar uma escola de música para mim. Aos sábados como 

trabalhava até a hora do almoço, levava minha irmã Vivi e eu para a escola do 

Professor Manuel... Na cidade que morava (Guarulhos) existia um 

Conservatório “público”... acabei sendo bem classificado entre os primeiros da 

lista, o que fez com que logo na primeira chamada já começasse a ter aulas 

práticas de piano. 

Victor: ...comecei a pegar o violão sozinho, de forma autodidata, 

tentando tocar a partir dos fundamentos que a minha mãe me passado e ainda 

me amparando por algumas revistinhas de música compradas em bancas de 

jornal. Meu pai na época viu que eu estava gostando daquilo, e percebendo 

meu interesse viabilizou que tivesse aulas com um professor... Motivado pelo 

meu amigo comecei a fazer aulas na Casa de Apoio; em pouco tempo já 

estava participando da orquestra. 

Anderson: Um dia, como num conto de fadas, chegou uma pessoa na 

escola onde estudava e tocou uma música no violino que me encantou. Esse 

momento acabou me despertando o gosto pela música. A partir do convite do 

Maestro que tocou lá na escola, para fazer aulas gratuitas de música em uma 

entidade próxima da escola que estudava... As aulas aconteciam numa ONG 

próxima a escola... a Casa de Apoio. 

Em todos os casos os entrevistados estudaram em escolas ou entidades 

públicas de música. No caso do Anderson e do Victor aconteceu na Casa de 



Apoio, uma entidade filantrópica sem fins lucrativos do município de Cotia. No 

caso do autor esse processo inicialmente acontece no contato com uma 

pessoa da igreja, segue para uma pequena escola (Professor Manuel) e depois 

avança para o conservatório da cidade de Guarulhos. Mais adiante nota-se que 

tanto o Anderson quanto o Victor também fizeram aulas de música no mesmo 

conservatório onde estudou o autor. No relato do Victor nota-se que mesmo 

decorridos praticamente vinte anos entre o período que o autor estudou e o de 

sua atuação, pouca coisa avançou no que dizia respeito a proposta 

pedagógica, fundamentada exclusivamente na técnica: 

Victor: resolvi me submeter ao processo de seleção do conservatório 

municipal... o ensino tradicional de música, que continha aulas individuais, e 

ainda aulas de teoria musical,era extremamente desmotivante para o aluno . 

Mesmo no nível básico do instrumento, o professor tradicional exige coisas 

muito técnicas e muito desestimulantes que inibem a continuidade do aluno. Eu 

vi muitos adultos desistirem, o que dirá a criança. Eu vi um policial da guarda 

municipal de Guarulhos desistir porque o professor o humilhou, o chamou de 

ignorante, tudo isso porque o aluno não conseguiu executar da maneira 

precisa; a resposta do professor foi desqualificando o aluno: “você não serve 

para fazer isso, vai procurar outra coisa, não aparece mais aqui”,... a palavra foi 

bem essa: “não aparece mais aqui, você não serve”,... o aluno desistiu...  se o 

adulto é tratado assim, imagina a criança, que na primeira experiência é 

desestimulada?...  os motivos que levavam a um afastamento da música 

estava no fato do aluno ter que passar por um processo de seleção, o que não 

faz sentido. Se o aluno queria aprender música e de pronto já eram exigidos 

vários conceitos, você não precisa aprender, porque você já sabe. É claro que 

já é uma exclusão de uma grande maioria da população que não teve acesso à 

essas informações.  

Marcio: Aos poucos fui entendendo os perversos mecanismos de 

exclusão estabelecidos ali no conservatório, mesmo sendo mantido pelo poder 

público municipal. O primeiro mecanismo tratava-se da prova de seleção de 

candidatos. A idade mínima de ingresso no conservatório era 10 anos, porém 

sem limite de idade máxima para adentrar ao estabelecimento. Crianças, 

jovens, adultos e idosos eram submetidos igualitariamente à prova de aptidão. 



Indivíduos com ou sem experiência na questão musical eram submetidos à 

testes, que os conduziam à uma ordem classificatória que garantia o acesso às 

aulas práticas de música... Para cada nível havia um programa que deveria ser 

rigorosamente cumprido e apresentado publicamente. 

 

5.1.4 Quais aspectos foram motivantes na aprendizagem artística e 
culminaram na continuidade do processo de aprendizagem? 

Somente a conciliação proporcionada pelo fazer artístico e o prazer 

experimentado nesse momento, seriam potencialmente capazes de garantir a 

continuidade de processo de aprendizagem artística. Não obstante, até não 

muito tempo atrás era comum que de alguma forma as famílias mais 

abastadas, preocupadas em manter um determinado status social,  

impusessem às crianças a aprendizagem técnica da arte, focada 

principalmente no ensino da música (atingindo meninos e meninas) e do balé 

(exclusivamente para as meninas). Nota-se um número significativo de 

indivíduos que se submeteram a intermináveis horas focadas no mecanicismo 

técnico, após concluírem os conservatórios acabavam criando verdadeira 

algerisa pela fazer artístico... fechavam o piano, guardavam as sapatilhas e 

entregavam seus diplomas às famílias... No caso dos indivíduos analisados 

foram aferidos os seguintes aspectos responsáveis pela motivação e 

consequente continuidade na arte: 

Marcio: Desde muito cedo tocava na igreja. Submeter-me ao repertório 

erudito era funcional. Podia aproveitá-lo nos prelúdios e poslúdios dos cultos 

dominicalmente. As horas empreendidas às escalas e métodos em detrimento 

de um repertório mais envolvente, auxiliava-me na execução do repertório mais 

complexo desenvolvido pelo coral; era o espaço para me apresentar na igreja 

que me instigava à continuidade dos estudos em música.  

Victor: Outro aspecto que acabou me motivando, foi o fato de tocar na 

orquestra dos alunos da Casa de Apoio; na época tinha um grupo legal. Acho 

que umas vinte pessoas faziam parte da orquestra. Em pouco tempo já 

estávamos fazendo algumas apresentações. Tinha amigos do bairro que 

tocavam na orquestra. De repente a dificuldade inicial não existia mais. Foi 



uma experiência bem tranquila... A primeira apresentação que fiz com a 

orquestra Casa de Apoio, foi na própria entidade...  Meu pai e as pessoas que 

vieram assistir a apresentação não acreditaram quando nos viram tocar; as 

pessoas que vieram assistir também ficaram admiradas... As apresentações 

começaram na Casa de Apoio, e logo depois já estávamos tocando fora.  

Anderson: Era o primeiro violino da orquestrinha da Casa de Apoio; e 

isso era muito gratificante para mim, e que me incentivava a estudar ainda mais 

e mais. A Casa de Apoio promovia apresentações abertas à comunidade em 

datas comemorativas; dia das mães, dia dos pais...  era uma oportunidade de 

mostrar para a comunidade o que havia sido desenvolvido. Naquele momento, 

os familiares se orgulhavam dos filhos, sabiam do que os filhos eram capazes 

de estar desenvolvendo. 

O próprio depoimento do Victor sintetiza os aspectos fundantes que 

garantem a continuidade do processo de aprendizagem musical:  “Sem dúvida 

as apresentações geravam uma boa experiência; mexe com a sua auto-estima, 

e é uma excelente estratégia pois gera no aluno a vontade de continuar. No 

primeiro momento você tem medo de errar, de se expor... vou errar, vou 

acertar...  depois da apresentação você tem uma sensação de dever cumprido; 

as pessoas aplaudem, te parabenizam e aquilo te motiva à continuidade, 

porque realmente o estudo musical ele tem que ser continuo. Essas 

apresentações funcionavam como um agente motivador para que você 

continuasse... o legal, se eu errei numa determinada apresentação, vou estudar 

mais para a próxima... nem sabíamos se teríamos outra oportunidade, mas 

sempre havia a expectativa de continuidade para poder corrigir. O encontro 

com o violino funcionou desse jeito, motivado para sempre estudar. Era uma 

experiência muito boa para quem estudava música na Casa de Apoio”.  

Nos três casos, a questão implícita no fato de se criar ambientes para as 

apresentações musicais foi o elemento motivante para o desenvolvimento da 

aprendizagem musical e consequente continuidade desse processo nos 

indivíduos analisados. Diferentemente do narrado referente prática cotidiana do 

conservatório, que em muitas vezes se mostrava descontextualizada do aluno 

de música, privilegiando a técnica em detrimento do prazer implícito no fazer 

musical (“o professor tradicional exige coisas muito técnicas e muito 



desestimulantes que inibem a continuidade do aluno”  Victor). A proposta de 

aprendizagem a que Anderson e Victor foram submetidos, prezou pelo 

sentimento experimentado a partir das apresentações e a necessidade do 

desenvolvimento técnico que culminariam em uma melhora da performance em 

uma eventual apresentação futura (“Essas apresentações funcionavam como 

um agente motivador para que você continuasse... o legal, se eu errei numa 

determinada apresentação, vou estudar mais para a próxima... nem sabíamos 

se teríamos outra oportunidade, mas sempre havia a expectativa de 

continuidade para poder corrigir”, Victor). Para o autor, por mais desmotivante 

que fosse o foco da aprendizagem, condicionado ao desenvolvimento técnico, 

esse, poderia converter o empenho técnico em sua performance que se dava 

na igreja. 

 

5.1.5  Em que medida a disciplina artes ou educação artística 
durante o ensino fundamental, contribuiu e motivou (ou não), a sua 
formação e sua trajetória como arte-educador?  

Atualmente existe uma exigência que condiciona o acesso ao ensino 

superior da docência em artes (licenciatura), ao desenvolvimento técnico da 

linguagem artística por parte dos candidatos. Essa prática artística é aferida no 

momento do vestibular, tornando-se um fator excludente daqueles interessados 

na docência em artes, porém sem um desenvolvimento técnico artístico.  Se as 

escolas tem aulas de artes em suas matrizes curriculares, interessa saber dos 

entrevistados quais foram suas vivências com a arte durante a educação 

básica, e se esse ensino de artes teria contribuído para o ingresso no ensino 

superior. 

Marcio: A arte na escola(no período fundamental) se restringia a 

desenhos mimeografados (quando tinha  álcool, sulfite ou estêncil), tinta feita 

de terra ou outro pigmento natural que não envolvesse custos, colagens com 

papel picado e o desenho geométrico... Nesse período (colegial) a arte se 

restringiu às aulas de desenho técnico... se o espaço para a arte dentro do 

ensino fundamental era extremamente limitado, no colegial técnico era 

inexistente. 



Victor: Eu lembro que a professora pedia muitos trabalhos artísticos. 

Tinha que fazer releituras de obras de arte. Toda semana nos mandava 

trabalhos. Eu acho que nunca entregava as coisas, o que fazia que sempre 

ficasse faltando algum trabalho. Nós fazíamos trabalhos artísticos, mas tudo 

voltado à pintura, tudo voltado às artes plásticas. Não tinha nada relacionado 

como o próprio PCN que propõe teatro, dança. Essas coisas nunca existiram. 

Tudo era voltado para artes plásticas, trabalhos em tela, em folha. 

Anderson: Estudava em uma escola pública do Estado, o Ary Bozan. Lá 

permaneci até o colegial, quando me mudei para Guarulhos. Nessa escola, 

durante esse período meu contato com a arte se dava só através do desenho. 

O fazer artístico em si em sala de aula era restrito só as artes plásticas, 

desenho. O máximo que avancei em artes, foi numa releitura de um quadro. 

Releitura, não interpretação. Releitura de um quadro da Tarsila do Amaral.  

De acordo com os depoimentos, a relação com o fazer artístico na 

escola restringia-se basicamente no campo das artes-plásticas. Mesmo 

havendo uma diferença temporal entre o período em que o autor frequentou a 

escola (entre as décadas de 70 e 80) e o período em que os demais 

entrevistados frequentaram (década de 90) existe uma coincidência no 

procedimento  que se refere ao ensino de arte. Outro aspecto comum nos 

depoimentos refere-se aos escassos recursos como revela o depoimento de 

Anderson em outra passagem: “em relação a arte, dificilmente se conseguirá 

avançar no sentido de fazer o educando experimentar o encontro com a arte,  

uma vez o poder público dificilmente  viabiliza  materiais adequados para se 

trabalhar , fazendo  o professor refém de materiais como jornal, sulfite ,  papel 

de ceda, lápis de cor, o que vai restringir a gama de possibilidades artísticas 

que o professor pode trabalhar com os educandos, por mais boa vontade que o 

professor tenha. Uma vez que a escola tenha materiais adequados para 

fornecer ao educando certamente a arte acontecerá. A matéria-prima é algo  

extremamente necessário no fazer da arte...  como uma professora vai poder 

dar aulas de pintura se não tiver pinceis? Se não tem tinta? se não tem tela? 

Havendo disponibilidade de materiais, além de boa formação do professor, a 

arte, o processo artístico vai acontecer . Você juntou  duas coisas 

fundamentais: a capacidade do professor, com a disponibilidade de materiais . 



Isso vale para qualquer disciplina: artes plásticas, música, teatro. Como  o 

professor dará aulas de teatro se não houver um espaço adequado pra 

trabalhar com as artes cênicas? Como se trabalha teatro espaço barulhento, 

apertado ? tem que ter espaço, material, vontade política e formação do 

professor. A aula de artes hoje nas escolas é um mero  lazer.  É funcional, é só 

para fazer bandeirinha. Mas se a arte for feita de maneira correta ela vai 

transpor,  ela vai ser transformadora na vida do educando”.    

Nota-se que diante desse quadro apresentado pelos entrevistados em 

que se apresenta o ensino da arte nas escolas, dificilmente educando 

encontrará subsídios que: a) desenvolva o gosto pela arte, pelo fazer artístico e 

por outras manifestações que avancem além das artes-plásticas; b) que 

ofereça subsídios técnicos, capazes de promover o individuo ao ensino 

superior. Sendo assim, a formação do individuo só poderá ser garantida nos 

espaços além da escola, a exemplo de Anderson e Victor, a Casa de Apoio e 

do autor o conservatório municipal. 

 

5.1.6 Em que momentos da educação básica, promoveram-se 
encontros significativos com a linguagem musical? 

De acordo com os entrevistados existe um distanciamento da linguagem 

musical no ambiente escolar. Sendo assim o encontro com a música torna-se 

inviável dentro da escola. 

Marcio: Na escola o mais próximo que chegava da linguagem musical 

acontecia nas festas juninas e numa ocasião quando tive que decorar o Hino 

Nacional, e saber o significado de cada palavra. Havia uma chamada oral, e o 

professor mandava cantar individualmente. Durante a execução ele ia 

marcando quanto erros havia e num determinado momento ele mandava parar; 

aí perguntava o sinônimo de determinada palavra. As minhas palavras foram: 

fúlgidas e lábaro, nunca mais esqueci... Na escola onde fiz o colegial havia um 

velho piano num deposito. Depois de muita conversa com a direção, um amigo 

e eu conseguimos autorização para  a utilização do piano. Meu amigo tinha 

uma banda e cantava bem. Nas aulas vagas a turma ia para aquele depósito e 

ali passávamos o tempo executando Beatles, Led Zepelin e Queen. De 



qualquer forma esse movimento artístico dentro da escola era insignificante 

para a gestão do estabelecimento.  

Victor: Um amigo que tinha um violão... mas não era nada oferecido pela 

escola; era uma coisa que acontecia ali em “OFF”  entre nós, alunos. Um trazia 

um violão, outro trazia outro instrumento e a gente fazia a nossa brincadeira. 

Se tenho alguma lembrança da presença da música na escola, se não me 

engano no quinto ano, fiquei de recuperação em artes. Tirei nota baixa e iria 

reprovar de educação artística. A professora me pegou com mais dois alunos 

que estavam lá com as notas baixas e fez um acordo conosco: “se vocês 

decorarem o Hino Nacional” eu mudo a nota de vocês. Eu sei que nós ficamos 

todo dia cantando o hino, e com isso acabei aprendendo. Todo dia ela fazia 

com que nós cantássemos o Hino Nacional, e não podia errar a letra. Nós 

estudávamos ouvindo um CD. Para não dizer que não houve música na escola, 

esse episódio foi o único que me recordo dentro da matéria de arte. 

Anderson: em 2003 e 2004, lá na Granja Vianna na escola do estado, a 

professora de artes cantava. Cantava bem por sinal. Não tinha formação 

nenhuma em canto, mas adorava cantar. Então ela convidava aos alunos que 

tinham alguma formação musical, que sabiam tocar algum instrumento a se 

apresentarem com ela. Então eu a acompanhei junto com outro aluno que 

tocava teclado. Ele fazia aula particular de música. A gente chegou a 

acompanhar a professora algumas vezes. Mas também, em toda a sala de aula 

que tinha mais ou menos quarenta alunos, era só meu amigo e eu que 

participávamos. Eu porque fazia aula na Casa de Apoio, e ele porque tinha feito 

aulas particulares. Mas também nossa experiência com a música na escola 

não passou disso. Uma apresentação no dia dos pais, e uma em outra 

festividade da escola. 

Além da coincidência na duvidosa conduta dos educadores na 

implementação da música na sala de aula através do Hino Nacional (se é que 

fosse possível avançar musicalmente, além dos atributos cívicos e no fato de 

decorar sinônimos)  nota-se uma similaridade na forma clandestina que a 

música se apresenta no ambiente escolar; mesmo em diferentes momentos 

históricos, nos três depoimentos a música só acontece fora dos rígidos padrões 

da sala de aula:  



Marcio: Nas aulas vagas a turma ia para aquele depósito e ali 

passávamos o tempo executando Beatles, Led Zepelin e Queen.  

Victor: Um amigo que tinha um violão... mas não era nada oferecido pela 

escola; era uma coisa que acontecia ali em “OFF”  entre nós, alunos. Um trazia 

um violão, outro trazia outro instrumento e a gente fazia a nossa brincadeira. 

Anderson: em toda a sala de aula que tinha mais ou menos quarenta 

alunos,  era só meu amigo e eu que participávamos... mas também nossa 

experiência com a música na escola não passou disso. Uma apresentação no 

dia dos pais, e uma em outra festividade da escola. 

 

5.1.7 Como arte-educador desenvolveu o gosto docência; 

Nos depoimentos fornecidos pelos arte-educadores percebe-se que o 

interesse pela docência surge a partir da oportunização, fomentada por um 

agente externo. A docência em música não surge do desejo e nem do 

movimento criado pelo estudante de arte, mas sim estimulado por outro 

individuo, além de uma necessidade de geração de renda para o adolescente. 

Marcio: não poderia deixar de citar a participação de minha professora 

de piano nesse processo... Aos treze anos, ela me sugeriu que começasse dar 

aulas de música. Acho que ela tinha a percepção das contingencias financeiras 

que predominavam sobre minha família... A partir dos treze anos, eu já 

ganhava um dinheirinho com as aulas de música que dava. A medida que fui 

crescendo, cada vez tinha mais alunos.  

Victor: passado alguns anos como aluno da Casa de Apoio, surgiu um 

convite para estar auxiliando no estudo dos alunos iniciantes. Continuava  

fazendo aula de violino e simultaneamente auxiliava os iniciantes com o pouco 

que sabia ... Depois de um ano, acabei assumindo uma turma. Foi assim: essa 

turma é sua, a partir de agora você vai dar aula.  Eu comecei sozinho a ter que 

me virar ali. Na verdade eu já possuía  um conhecimento,  já era capaz, mas eu 

tinha um pouco de insegurança... Foi quando surgiu a proposta de assumir 

uma turma da Casa de Apoio e receber um salário. 



Anderson: aos quatorze anos, ou seja dois anos após que ter iniciado 

nas aulas de violino da Casa de Apoio,  eu me vi com necessidade de trabalhar 

para poder ajudar no orçamento doméstico... nesse período me vi forçado a 

faltar constantemente na aula de violino. Acho que nesse momento o Maestro 

percebeu o meu distanciamento e talvez o quanto era importante a minha 

continuidade no violino. Foi quando ele (o Maestro) me ofereceu uma vaga lá 

na Casa de Apoio para dar aulas de música.  O que encontrei lá atrás na Casa 

de Apoio, foi justamente a somatória desses elementos: materiais e espaço 

adequados, professores capacitados, continuidade nas propostas pedagógicas, 

e acima de tudo foi lá que tive a oportunidade de começar a dar aulas. foi lá 

que aprendi a dar aulas. 

Nota-se nos três casos, que após o estímulo para atuação docente com 

consequente remuneração,  uma vez inserido nesse contexto existe um 

prosseguimento automático que culminam em outro momento com o 

aperfeiçoamento didático e técnico do individuo. 

 

5.1.8 Onde se deu a formação técnica e didática do arte-educador; 

As entrevistas revelam que após a exposição a uma experiência 

docente, surge uma eminente necessidade de aprofundamento de sua 

performance. Isso não significa somente a ampliação técnica musical, mas uma 

formação que garantisse a proximidade com os elementos didáticos e 

pedagógicos. 

Marcio: acabei convencido pelo meu pai e pela minha professora que o 

ensino superior na área da música era uma opção interessante. Um dos 

argumentos usados pela professora era uma vez que eu gostava de fazer 

arranjos orquestrais, deveria tentar o bacharelado em regência e composição 

ao invés do bacharelado em piano... Para minha surpresa fui aprovado nas 

duas instituições de ensino no curso de regência...  A faculdade estava tão 

distante do meu cotidiano que pensei em desistir. Sabia que tinha uma 

bagagem musical considerável, mas sabia também da dificuldade de 

articulação dos conteúdos musicais com aquelas pessoas. Tinha um domínio 

técnico e uma dificuldade na comunicação, faltava-me saber como ensinar. 



Naquela altura dos acontecimentos o curso que mais se aproximava da minha 

realidade e da minha necessidade era a educação artística. Como já havia 

cumprido todo o programa relacionado à linguagem musical no curso de 

regência, se fizesse uma complementação pedagógica em um ano estaria 

formado. Em 1995, prestei o vestibular e iniciei na educação artística, 

mantendo paralelamente o curso de regência”. 

Victor: veio então uma outra preocupação: estava trabalhando numa 

instituição de educação mas não tinha formação didática. Tinha formação 

técnica-musical, mas não tinha formação pedagógica, didática e tudo mais... 

Estava trabalhando e definitivamente só trabalhava com música... Eu vi uma 

boa oportunidade em  fazer um curso dentro da área que estava atuando; não 

perderia nada, só estaria ganhando... se mais tarde não desse certo, tudo 

bem... mas faria um curso relacionado à minha atividade profissional. Eu 

comecei a faculdade, e foi muito importante estar cursando algo que se 

relacionava com a área que trabalhava. Eu fiz o curso de educação artística 

com habilitação em música, que hoje é chamado de educação musical, foi 

mudado até pela para atender a lei (11.769/08). 

Anderson: nesse período estava tão envolvido dando aulas que resolvi 

fazer o curso superior de educação artística com habilitação em artes. Isso 

porque como trabalhava em Guarulhos, e não existia nenhum curso em música 

o que mais se aproximava era a habilitação em artes... A faculdade influenciou 

bastante na minha formação, e ajudou com certeza. Percebi uma possibilidade 

de começar  a pensar a arte de uma maneira mais abrangente e ainda  qual o 

potencial transformador que ela pode fornecer ao educando. Foi lá (na 

faculdade) que eu pude constatar porque eu fazia arte e no caso música, e que 

isso serviria para alguma coisa na transformação da sociedade.  

Diferente do depoimento de Anderson e Victor, onde suas trajetórias o 

conduzem diretamente a licenciatura em artes, no depoimento do autor nota-se 

que mesmo diante de uma experiência relacionada à docência, esta acontecia 

inicialmente individualmente, a exemplo de sua formação no conservatório, o 

que fez com que inicialmente se conduzisse ao bacharelado de regência: 

“Queria ir para a Europa e me tornar maestro de uma grande orquestra”. 

Somente depois das experiências relacionadas à arte-educação promovidas 



nas comunidades do interior do Estado de São Paulo e no município de 

Diadema é que surge a opção pela licenciatura: “E foi ali entre a carência 

daquelas comunidades e a felicidade de pessoas realizadas através do contato 

com a arte que meu objetivo profissional foi mudado. Entre a competição e a 

realização, escolhi a segunda possibilidade... Encontrei uma nova possibilidade 

de inteiração com a arte. Muito mais do que formar o técnico (intenção do 

bacharelado), na licenciatura a preocupação era da promoção de uma 

aproximação do educando com a linguagem artística. 

 

5.1.9 Em que medida as suas experiências durante sua formação 
artística influenciam ou incentivaram a sua práxis como docente? 

As entrevistas demonstram que a formação está intimamente 

relacionada á práxis. No caso do arte-educador as marcas de sua iniciação 

musical apresentam-se expressas  intimamente ligadas ao cotidiano de sua 

atuação docente.  

Marcio: Diferentemente da forma que fui concebido artisticamente dentro 

do conservatório, onde encontrei uma formação focada exclusivamente na 

performance musical, hoje me realizo na afirmação inversa de tudo o que 

vivenciei no que tange minha formação musical. Vivo constantemente na 

negação, subversão do ensino tradicional da arte, destinado eminentemente a 

dois tipos que historicamente constituíram-se como ideais na aprendizagem 

artística: aqueles dotados com facilidades a que chamam de dom, ou aqueles 

privilegiados economicamente; em ambas circunstancias a arte sempre 

permeou. E na subversão dessas convicções cristalizadas que envolvem o 

ensino da arte e consequentemente da música, as experiências que tenho 

vivenciado provam que realmente a arte é possível irrestritamente, e mais: 

transforma. 

Victor: Em meu caso o Maestro Marcio foi o meu professor, mas a acima 

disso temos uma relação de amizade e muitas coisas que eu vi acontecer 

durante a minha trajetória que levo para minha vida se devem a meu processo 

de aprendizagem. Experiências que vi acontecer, atitudes não só ligadas à 

questão técnica do violino, não só profissional, mas vezes pessoais ... eu 



sempre acabei me espelhando muitas coisas na postura do Maestro, no 

trabalho e no jeito de conduzir a s coisas. Sendo assim acho que os meus 

alunos, com certeza também me observam, e de alguma forma serão 

marcados pela minha conduta: tento errar o menos possível, pois sei que 

acabo sendo referência. Através de minha trajetória compreendo a importância 

que o grupo adquire na aprendizagem da música e ainda mais na vida do 

individuo. Hoje reconheço como docente a importância do grupo: as vezes o 

próprio grupo cria uma linguagem de aprendizado. 

Anderson: Enquanto profissional das artes, graças a oportunidade que  

tive na Casa de Apoio,  posso dizer sem qualquer pretensão que eu sei lidar 

melhor com os educandos do que aqueles que trilharam um percurso “normal” 

de aulas de música. 

Anderson e Victor, reconhecem em seu processo de aprendizagem 

elementos que repercutem em sua práxis: “...sei lidar melhor com os 

educandos...” de acordo com Anderson; e ainda de acordo com o Victor:  “...eu 

sempre acabei me espelhando”. 

Para o autor, suas experiências atuais constituem um processo de  

negação frente ao  processo de formação técnica que foi submetido: “hoje me 

realizo na afirmação inversa de tudo o que vivencie no que tange minha 

formação musical. Vivo constantemente na negação, subversão do ensino 

tradicional da arte”. 

 

5.1.10 É possível desenvolver o gosto pela docência em artes nos 
educandos; 

Estão expressos nos relatos de Anderson e Victor, aspectos que 

acenam com a possibilidade de se desenvolver nos educandos o gosto pela 

docência. Este, pode ser um fator que conduz a uma esperança frente a 

escassez de arte-educadores, incluindo aqueles que trabalham com a questão 

musical. 

Victor: hoje eu consigo enxergar a preocupação que estava embutida na 

proposta onde aprendi na Casa de Apoio e ainda no projeto Violino nas 

Escolas, que se preocupou com o desenvolvimento interno dos alunos muito 



mais do que com o palco.  E essa proposta certamente fará uma educação 

diferente para seus alunos. O mais gratificante desse processo é encontrar 

com indivíduos que foram alunos dessas escolas, frutos desse projeto e que 

atualmente são meus colegas de trabalhos. Eu me comunico constantemente 

com os meninos; o Rafael da primeira turma do Dorcelina, hoje me mandou 

uma mensagem: “eu vou fazer um solo... estou tocando na Orquestra de 

Guarulhos... na Camerata Experimental... vou solar no final do ano!” isso é 

mais do que gratificante. É saber que todo aquele trabalho que foi feito nas 

escolas, deu resultado. Não é só esse caso, eu sei de outras pessoas também 

que estão seguindo esse caminho da música. 

Anderson: na verdade a Casa de Apoio é um celeiro onde se formam 

arte-educadores em música... Avaliando minha trajetória formativa e 

profissional percebo que apesar de minha pouca idade, e recente conclusão do 

ensino superior (dezembro de 2009) acumulei várias experiências. Eu comecei 

cedo.  Tinha um foco e sabia o que queria. Esse foco pode ter se desviado em 

algum momento. Sempre achei: eu quero trabalhar com música. Vou continuar 

trabalhando com música por mais obstáculo que tenha vou continuar 

trabalhando. 

 

5.2 Uma análise entre o tecnicismo e uma experiência estética. O 
contraponto entre um processo de ensino de arte tradicional, a Casa de 
Apoio e o projeto Violino nas Escolas 

Exaustivamente já foram citado alguns aspectos do processo de 

aprendizagem artística através do processo tradicional, focado na performance 

do individuo. Entre suas características encontra-se o individualismo, a 

promoção dos indivíduos hábeis em detrimentos de outros menos dotados 

artisticamente, motivos de uma consequente exclusão artística. Os aspectos 

que contrastam com essa proposta tradicional, largamente difundido nos 

conservatórios, pôde ser aferido no projeto Violino nas Escolas, da secretaria 

municipal de Guarulhos. Frente a essas informações, encontram-se alguns 

dados nas entrevistas que explicitam essas ações. 

 



5.2.1 A prova de seleção 

 No projeto Violino nas Escolas bem como na Casa de Apoio, não existia 

seleção de alunos. Nas escolas, o violino era oferecido irrestritamente a todos 

os alunos dentro de uma sala de aula . Nos conservatórios costumeiramente se 

estabelecem processos de seleção de alunos.  

Marcio: a idade mínima de ingresso no conservatório era 10 anos, porém 

sem limite de idade máxima para adentrar ao estabelecimento. Crianças, 

jovens, adultos e idosos eram submetidos igualitariamente à prova de aptidão. 

Victor: Nas escolas da rede pública municipal, atendíamos os alunos a 

partir do terceiro ano do ensino fundamental, a partir dos oito anos... a 

receptividade dos alunos era sempre uma característica de cada escola onde 

trabalhei.  

Anderson: as aulas de violino aconteciam durante o período de aula das 

crianças. Na verdade elas não faziam aula de educação artística. A arte já 

estava na aula. Elas tinham uma oportunidade a mais de contato com a arte 

através da aula de violino. Semanalmente elas tinham aula durante uma hora e 

com certeza isso fazia diferença no dia a dia da criança na escola. 

 

5.2.2 Tocar um instrumento 

 No processo de formação do autor estabelecido no conservatório, 

devido ao grande contingente de interessados, após a prova de aptidão os 

alunos faziam aulas teóricas e depois de acordo com a ordem classificatória 

iniciavam no instrumento. Diferente desse processo tanto no projeto Violino nas 

Escolas quanto na Casa de Apoio, imediatamente o aluno já estabelecia 

contato com o instrumento.  

Marcio: inicialmente os alunos que eram aprovados no exame de 

seleção, porém obtiveram baixa pontuação no teste não tinham acesso à aula 

prática instrumental, e tinham somente contato com a parte teórica, salvo a 

aula de coral que também era obrigatória. A medida que surgiam vagas para as 

aulas práticas (o que implicava na desistência de outro aluno), os alunos 



iniciavam na prática instrumental. No caso dos instrumentos mais procurados 

no Conservatório (piano e violão) essa espera podia durar anos.  

Victor: conheci o instrumento, foram passados nomes das partes, alguns 

conceitos históricos do instrumento, a primeira impressão, e logo em seguida 

começamos a tocar. No primeiro dia a gente já começou a experimentar aquele 

som. 

Anderson: a surpresa dos educandos, acredito que tenha sido igual a 

minha; nossa é de verdade! Um negocio tão mágico que você não tem noção 

que um dia vai conhecer. Primeiro, os alunos tinham medo; quando pegavam o 

violino ficavam inseguros, o que é que eu faço com isso? Mas depois que 

aprendiam como segurar o instrumento, e tocavam as primeira notas, todos 

juntos, se sentiam maravilhados, e a auto-estima subia na hora. É fantástica a 

reação que eles tem na hora que eles conseguem fazer a primeira nota.  

 

5.2.3 O coletivo 
 Nos relatos do autor sistematicamente o processo de aprendizagem se 

apresenta individualmente. Na Casa de Apoio e no Projeto Violino nas Escolas 

a proposta só se realiza coletivamente. 

Marcio: esse processo de apresentação pública já era antagônico em 

sua essência, pois se os alunos só tinham aulas individuais, em que momento 

seriam promovidas situações que proporcionariam ao aluno se apresentar  

publicamente? 

Victor: era engraçado porque individualmente o som não acontecia, só 

acontecia em grupo... Outro aspecto que acabou me motivando, foi o fato de 

tocar na orquestra dos alunos da Casa de Apoio; na época tinha um grupo 

legal. Acho que umas vinte pessoas faziam parte da orquestra. Em pouco 

tempo já estávamos fazendo algumas apresentações. Tinha amigos do bairro 

que tocavam na orquestra... Ainda fazendo um paralelo, é que o ensino 

tradicional de música, que continha aulas individuais, a ainda aulas de teoria 

musical, era extremamente desmotivante para o aluno. 

Anderson: é fantástica a reação que eles tem na hora que eles 

conseguem fazer a primeira nota. E a primeira música então nem se fala, o 

IAIAOU, VELHO CHICO TINHA UMA FAZENDA... 



 

5.2.4 Os instrumentos 
Mais um processo de exclusão das classes menos favorecidas, que se 

encontra narrado pelo autor encontrava-se no fato relacionado à aquisição dos 

instrumentos e materiais; pré-requisito para inserção no conservatório. Tanto 

na Casa de Apoio quanto no projeto Violino nas Escolas, os instrumentos eram 

disponibilizados, visando promover a aproximação do aluno com a linguagem 

musical. 

Marcio: na época (década de 80) havia consórcios para a aquisição de 

instrumentos, como era o caso do piano. Os métodos em sua maioria eram 

importados, com preços cotados em dólar, vendidos em lojas no centro de São 

Paulo. Um dia soubemos de um homem que tinha um piano antigo guardado 

nos fundos de uma igreja. Fomos lá numa noite para conhecer o instrumento. 

Foi amor a primeira vista. Meu pai juntou umas economias e minha mãe 

vendeu a máquina de costura para poder adquirir aquele piano antigo. Foi 

assim que compramos o primeiro piano. 

Victor: na época eu não tinha violino. Meu pai e as pessoas que vieram 

assistir a apresentação não acreditaram quando nos viram tocar; as pessoas 

que vieram assistir também ficaram admiradas... Guarulhos me possibilitou 

uma experiência muito gratificante, que era o momento do encontro entre a 

criança e o instrumento: você colocava o violino nas mãos deles, e parecia algo 

de outro mundo... era uma alegria. 

Anderson: depois disso, ela só me deu o violino, quando peguei um 

instrumento emprestado com o Maestro, fui lá na igreja e apresentei o que eu 

sabia tocar.   

 

5.2.5 As apresentações 

Um aspecto que torna completamente diferente a abordagem do ensino 

tradicional de música da proposta empreendida no projeto Violino nas Escolas 

e na Casa de Apoio,  encontra-se justamente nas apresentações. Na prática 

coletiva qualquer exercício por mais elementar que seja torna-se numa 

atividade aberta, pública. Esse fato é diferente da abordagem tradicional 

estabelecida na relação exclusiva aluno-professor. 



Marcio: semestralmente o aluno obrigatoriamente era submetido ao que 

chamavam de avaliação pública. Para cada nível havia um programa que 

deveria ser rigorosamente cumprido e apresentado publicamente. Não 

importava se o aluno, queria ou não se apresentar publicamente, o que 

importava que  se o aluno fosse reprovado em dois semestres consecutivos os 

três alternados ele perderia a vaga no conservatório. A avaliação pública 

normalmente acontecia na biblioteca da cidade. Ali havia um anfiteatro com 

piano. Estabelecia-se uma banca com cinco professores que emitiriam um 

parecer sobre a performance do aluno. Todos os alunos eram convocados para 

aquele momento... Senhoras que eram obrigadas a se sentar diante do piano, 

para se apresentar mesmo a contra gosto, muitas vezes apresentando o 

mesmo repertório que acabara de ser apresentado por um aluno de dez anos 

que estava iniciando no primeiro semestre. Outros alunos passavam mal, 

suavam, desmaiavam. Tudo em função da avaliação pública.  

Victor: sem dúvida as apresentações geravam uma boa experiência; 

mexe com a sua auto-estima, e é uma excelente estratégia pois gera no aluno 

a vontade de continuar. No primeiro momento você tem medo de errar, de se 

expor... vou errar, vou acertar...  depois da apresentação você tem uma 

sensação de dever cumprido; as pessoas aplaudem, te parabenizam e aquilo 

te motiva à continuidade, porque realmente o estudo musical ele tem que ser 

continuo. 

Anderson: elas viam de suas casas numa ansiedade imensa. Muitas não 

dormiam durante a noite. Sonhavam com o violino. Quando eu era um menino 

e tinha excursão para o  Playcenter sentia a mesma expectativa; só que nesse 

caso ela era exclusivamente educacional. A questão é mais humana, mais 

sentimento, mais emoção, não divertimento. Quando chegavam ao local onde 

iriam se apresentar, já estava tudo preparado; esperavam nossa vez numa 

expectativa enorme. Geralmente a gente finalizava as apresentações porque o 

violino era a menina dos olhos (frase da secretária da educação da época). 

 

5.3 Constatações 



Os depoimentos dos arte-educadores expõem de forma clara que o 

ensino da arte pode apresentar-se de forma significativa, rompendo com o 

estigma de matéria secundária nas matrizes curriculares, passando de peso-

morto a lastro, capaz de influenciar diretamente na estrutura atualmente 

cristalizada das escolas brasileiras como exemplificado na experiência ocorrida 

nas escolas municipais de Guarulhos, através do projeto Violino nas Escolas. 

Mesmo em situações onde historicamente o ensino da arte mostrou-se 

inviabilizado, seja por questões sociais ou econômicas, destinando-se a 

determinados segmentos da sociedade, os relatos explicitam que o processo 

de aprendizagem artística pode se realizar, mesmo nas mais adversas 

situações.    

5.3.1 Constatando possibilidades através da arte 

Os dados contidos nos depoimentos dos arte-educadores abordam 

inicialmente indivíduos oriundos de famílias de baixa renda e que através da 

arte conquistaram outras possibilidades profissionais, diferentes daquelas 

trilhadas por seus pares: de peso-morto a lastro profissional. 

Marcio:   Seminário Presbiteriano Independente, Secretaria de Estado da 

Educação, Secretaria de Estado da Cultura, Prefeituras de Diadema, 

Itapecerica da Serra, Guarulhos, Infraero, Projeto Felicidade, Cultura Inglesa, 

Colégio Claretiano, Colégio São Luiz, Colégio 8 de Maio, UMESP... 

Victor: só através dessas experiências que começaram na Casa de 

Apoio é que pude vivenciar tantas outras que me levaram a tantos locais. Eu 

trabalhei na Casa de Apoio, nas escolas públicas de Guarulhos, no projeto da 

Infraero, na prefeitura de Barueri,,do Colégio 8 de Maio, na Companhia das 

Letras, no Colégio Canadá, Colégio Julio Mesquita,  Centro de Juventude de 

Pirituba, Centro de Juventude de Santa Cecília, Colégio Senemby, Projeto 

Felicidade... 

Anderson: em pouco tempo a música me proporcionou várias 

experiências e o encontro com vários locais: comecei na Casa de Apoio, e 

sempre que posso toco na orquestra dos alunos. Depois eu vim para 

Guarulhos, para trabalhar no projeto Violino nas Escolas. Aí arranjei uma 

escola de música, onde comecei a dar aulas: semanalmente eu ia a Santo 



Andre, o que me proporcionou outra experiência legal também. Dei aula no 

Colégio Adventista. Dava aula para quem queria aprender realmente. Depois 

do Colégio Adventista teve a Fundação Casa além das aulas particulares que 

dou. 

 

5.3.2 Constatando outros territórios por onde a arte permeia 

Novas possibilidades de inteiração onde a linguagem musical se 

expressa, são aferidas através dos depoimentos dos arte-educadores.   

Questões históricas que sedimentaram o ensino tradicional de música e que 

acabam gerando barreiras que dificilmente são rompidas, são possibilitadas 

através de uma outra abordagem sobre o ensino da música passando de peso-

morto a lastro na consolidação das relações pessoais e interpessoais: 

Marcio: foi no Projeto Felicidade que pude vivenciar outras situações 

proporcionadas pelo encontro com a linguagem musical que iam muito além do 

simples fato de executar um instrumento, e que em muitos casos acabavam 

evidenciado através da força de vontade que os alunos do Projeto Felicidade 

apresentavam, superando dificultadores que iam muito além das questões 

econômicas, um fato comum na grande maioria dos locais onde havia atuado 

até aquele momento.  De forma recorrente os alunos do Projeto Felicidade me 

mostravam que podia se aprender música em qualquer circunstancia, que em 

muitos casos aconteciam até mesmo na falta de algum membro mutilado por 

força da doença.   

Victor: depois quando eu fui trabalhar no Projeto Felicidade, que atendia 

crianças com câncer eu pude ver que a música podia auxiliar outras coisas 

além do resultado sonoro. Quando vamos fazer música criamos uma 

expectativa de obter um resultado sonoro, lá a questão era muito mais 

profunda. Com essas crianças com câncer era impressionante,o que poderia 

ser proporcionado através da música: apesar da doença, tratamento, remédio, 

internação e de repente já não podiam mais fazer aula. Passado tudo isso 

quando o aluno voltava ele dizia que a música fez falta. 

Anderson: acho que é o trabalho mais gratificante na área da educação, 

o da transformação. Ainda mais na Fundação CASA, porque a hora que o 



“moleque “ é desinternado ele te agradece pelo que você fez lá dentro da 

instituição. Aliás, toda aula tinha um menino que me chamava de mestre; ele foi 

embora.  Graças a Deus acho que não está no mundo das drogas; ele era 

traficante. Toda aula ele me agradecia pelo conteúdo que eu havia ensinado 

para ele: “valeu professor pelo conteúdo que você me passou”, eu falava, não 

precisa me agradecer: “não professor eu agradeço”. 

 

5.3.3 Uma constatação de mudança possibilitada pela arte 

A análise da trajetória formativa dos três arte-educadores apontam para 

uma mudança de paradigmas possibilitadas através do encontro com a arte - 

de peso-morto a elemento transformador: 

Marcio: se o elemento motivador dessa pesquisa foi uma afirmação de 

uma docente, de uma escola que trabalho: a música mudou a vida desse 

menino”, hoje mais do que nunca tenho a convicção que realmente a arte 

muda, altera, converte, transforma. 

Victor: Hoje eu consigo enxergar a preocupação que estava embutida na 

proposta onde aprendi na Casa de Apoio e ainda no projeto Violino nas 

Escolas, que se preocupou com o desenvolvimento interno dos alunos muito 

mais do que com o palco.  E essa proposta certamente fará uma educação 

diferente para seus alunos. O mais gratificante desse processo é encontrar 

com indivíduos que foram alunos dessas escolas, frutos desse projeto e que 

atualmente são meus colegas de trabalhos. 

Anderson: os efeitos práticos dessa questão eu pude vivenciar enquanto 

eu dava aula. Os professores sempre agradeciam, dizendo que a postura do 

educando melhorou na sala de aula, que agora ele (educando) se interessa 

mais pela matéria, que sabe se concentrar mais. Se eu parar para falar tudo 

que a arte pode, o que a arte melhora no educando a gente vai passar aqui a 

tarde inteira falando. Foi extremamente rico, não só para o educando, como 

também para mim. Hoje eu encontro com os alunos por aí, e eles falam o que a 

arte representou em suas vidas, a música, o violino em si; a diferença no que 

ele é hoje. Ele é mais sensível, ele vê o mundo com outros olhos. Ele aprende 

de outra maneira, ele sabe enxergar o que ele aprende de outra forma.  



 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após o desenvolvimento da análise das entrevistas, nota-se que o 

problema do ensino da arte na escola encontra-se numa encruzilhada; se 

tecnicamente ela não se realiza (no que se refere ao desenvolvimento das 

habilidades artísticas) tampouco no que se refere ao desenvolvimento de uma 

experiência que estimule a criatividade e o prazer suscitado no fazer artístico: 

“na experiência estética experimenta-se o objeto a nível dos sentimentos” 

(Duarte-Júnior 1985, p.62). Essa realidade em que se apresenta o ensino da 

arte nas escolas se dá em oposição à diretrizes contidas no PCN– Arte45, no 

item 2.2 sobre a abrangência do ensino da arte: “no transcorrer do ensino 

fundamental, o aluno poderá desenvolver sua competência estética e artística 

nas diversas modalidades da área de Arte (Artes Visuais, Dança, Música, 

Teatro), tanto para produzir trabalhos pessoais e grupais quanto para que 

possa, progressivamente, apreciar, desfrutar, valorizar e julgar os bens 

artísticos de distintos povos e culturas produzidos ao longo da história e na 

contemporaneidade”. Nota-se a existência de um fosso entre o proposto no 

PCN e a realidade: nos depoimentos dos arte-educadores percebeu-se que a 

disciplina educação artística ou artes mostrou-se inócua em sua formação. 

Sendo assim o estímulo pelo desenvolvimento da aproximação com a arte que 

culminou com a docência não teve início dentro da escola; esse aspecto 

poderia justificar o número reduzido de arte-educadores brasileiros. O ensino 

da arte nas escolas estabelece um ciclo vicioso que culmina com o desestímulo 

a atuação artística e a docência em artes: não se educa na arte e nem para a 

arte, sendo assim não se forma público, artistas e tampouco arte-educadores.  

A palavra “poderá” existente no PCN – Arte: “o aluno poderá”, na 

realidade das escolas brasileiras não aparece como uma garantia de 

desenvolvimento de “sua competência estética e artística nas diversas 

modalidades da área de Arte”; mas a palavra “poderá” é encarada apenas 

como uma possibilidade utópica, frente uma proposta dissimulada de ensino de 
                                                            
45 PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais. 



artes que permeia as escolas brasileiras. A Lei 11.769/08 só agravará ainda 

mais essa situação daquilo que se entende por arte e que tem se apresentado 

nas escolas, uma vez que não se promoverá uma ampliação de carga horária 

nas matrizes curriculares existentes, fazendo com que numa eventual 

implementação da disciplina que aborde a educação musical nas escolas, esta 

avance sobre a carga horária da disciplina artes, que já se apresenta um tanto 

irrisória, e mais uma vez endossa a palavra “poderá”, que necessariamente 

devia ser substituída por “deverá”. A palavra “poderá” expressa no PCN –arte, 

aponta para um futuro, que infelizmente nunca se torna presente nas escolas 

brasileiras. 

Os aspectos subjetivos que forçam a precarização do ensino da arte 

avançam em questões que estão muito além da própria escola. Sendo assim 

torna-se necessário explicitar quais seriam as forças determinantes que 

forçariam esse afastamento do fazer artístico no espaço escolar e porque não 

haveria interesse em que se efetivasse uma possibilidade de aproximação com 

a arte, tornando-se peso-morto dentro das escolas ao invés de tornarem-se 

fundamento nas matrizes curriculares. Dewey (apud Barbosa 2008) 

fundamentado na relação estabelecida entre o sistema dominante e a escola 

consegue explicitar esse mecanismo que inviabiliza o fazer artístico na escola: 

“o que a industria pode fazer pela escola? ou melhor: o que ela pode fazer da 

escola? os negócios são a força dominante da vida moderna. Evidenciam e 

moldam as atividades e os prazeres, as possibilidades e as realizações, 

mesmo daqueles que pouco se relacionam com eles –aqueles que talvez se 

vangloriem de nada terem a ver com isso” (p.23). Apple (apud Moreira, Silva 

2008), observa que no processo histórico a escola perdeu sua característica  

social, integradora, capaz de reunir e estimular minorias: “mulheres, 

professores, ativistas comunitários, legisladores progressistas, funcionários de 

governo e outros, que agiam em conjunto para propor políticas sociais-

democráticas (ainda que limitadas) para as escolas... desenvolvimento de uma 

educação bilíngue  e multicultural” (p.67). É  dentro desse modelo escolar que 

forma para o mercado, que se encontra fundamentado a proposta de ensino de 

artes nas escolas brasileiras. Giroux e Simon, (apud Moreira, Silva 2008)  

avançam na concepção de escola ideal: “as escolas são formas sociais que 



ampliam as capacidades humanas, afim de habilitar as pessoas a intervir na 

formação de suas próprias subjetividades e a serem capazes de exercer poder 

com vistas a transformar as condições ideológicas e materiais de dominação 

em prática que promovam o fortalecimento do poder social e demonstrem as 

possibilidades da democracia” (p.95); a inviabilidade de um modelo 

educacional progressista que privilegie o desenvolvimento da capacidade 

crítica dos indivíduos (onde se encontra também o lugar da arte) certamente 

será  abortada pela  sociedade moderna. Sendo assim minimizam-se os à 

educação apenas aos aspectos que instrumentalizem o aluno para um 

potencial mercado consumidor: “alunos serão educados no desempenho das 

artes somente o necessário para fornecer-lhes habilidade em apreciar o 

resultado de outros” qualquer coisa é profissional, Isto é servil” (Dewey apud 

Barbosa 2008, p.25). 

Mesmo diante dos mecanismos impostos pelo sistema dominante que 

inicialmente inviabilizam o fazer artístico no ambiente escolar, por mais obscuro 

que se mostre esse cenário, a pesquisa demonstra que existem “brechas” ou 

“lacunas” nessa “estrutura” onde afloram possibilidades que promovam o 

efetivo fazer artístico, a criatividade, o lazer, o prazer. Tanto a arte quanto a 

música são possibilidades factíveis, mas que inviavelmente só se concretizarão 

através de políticas públicas progressistas que garantam sua implementação 

de forma democrática e irrestrita.   

Através dos depoimentos dos arte-educadores percebe-se que o projeto 

Violino nas Escolas, promovido pela secretaria municipal de Guarulhos, 

possibilitou que o fazer artístico se efetivasse irrestritamente  no ambiente 

escolar, independente de pressupostos (origem social, crença no dom...) que 

normalmente abundam o ensino da arte. Partindo de uma proposta que 

promova o verdadeiro encontro com o fazer artístico certamente seus 

resultados que implicam em transformação acontecerão: “e essa proposta 

certamente fará uma educação diferente para seus alunos. O mais gratificante 

desse processo é encontrar com indivíduos que foram alunos dessas escolas, 

frutos desse projeto e que atualmente são meus colegas de trabalhos” (Victor). 



Os dois arte-educadores entrevistados (Anderson e Victor) também se 

submeteram a um processo de formação artística similar àqueles que tiveram 

acesso os alunos do projeto Violino nas Escolas (aulas coletivas que 

privilegiaram outros aspectos além do tecnicismo), exceto o que tange que a 

proposta onde se formaram os arte-educadores ter acontecido na Casa de 

Apoio ao invés da escola. Nesse processo observasse que além de terem 

sidos transformados: “A partir do momento que eu me vi tocando, eu falei eu 

sou capaz de fazer isso. Será que a postura que eu tinha de moleque era legal, 

era cabível; aí eu me encontrei numa bifurcação: será que eu continuo nesse 

caminho da molecagem, ou será que eu adquiro uma postura mais sensata; 

nada para o extremo é legal... e a minha opção foi a música”, tornaram-se 

potenciais elementos de transformação: “acho que é o trabalho mais 

gratificante na área da educação, o da transformação” (Anderson). A proposta 

desenvolvida na Casa de Apoio, focada na experiência e na fruição, cresceu se 

desenvolveu e gerou frutos que repercutiram nas escolas municipais de 

Guarulhos. As entrevistas deixam claro que para a efetivação de uma proposta 

focada tanto no ensino da arte quanto na formação de arte-educadores, torna-

se necessário atentar para a criação de oportunidades de aproximação do 

fazer artístico no caso do educando, e ainda da estimulação do artista a 

experiências que relacionem docência e arte. Os relatos acenam que encontra-

se no fundamento da formação do arte-educador a indissossiável relação entre 

teoria e prática. Através da experiência relatada no processo iniciado na Casa 

de Apoio – Vida, nota-se que a promoção do contato entre artista e a docência, 

culminou com a opção profissional pela arte-educação. Esse mesmo processo 

pôde ser observado na estimulação promovida pela professora de piano ao seu 

aluno: tais oportunidades concretizaram-se na formação de arte-educadores. 

No caso do Projeto Violino nas Escolas, observa-se uma proposta real de 

aproximação do educando com o fazer artístico, e que através dos relatos 

pode-se notar o interesse dos educandos pela continuidade da proposta 

iniciada na escola: “o Rafael da primeira turma do  Dorcelina, hoje me mandou 

uma mensagem: eu vou fazer um solo... estou tocando na Orquestra de 

Guarulhos... na Camerata Experimental... vou solar no final do ano!... isso é 

mais do que gratificante. É saber que todo aquele trabalho que foi feito nas 

escolas, deu resultado” (Victor). Implicados nesse processo encontram-se 



vontade e opção política que foquem numa proposta educacional que preze 

pela formação integral do educando, que valorize outros aspectos além 

daqueles relacionados apenas a formação e instrumentalização do individuo 

para a atuação na sociedade moderna.   

A observação da colega (“a arte transformou”) é uma constatação que, 

criando-se condições para a promoção desse encontro entre o educando e o 

fazer artístico certamente seus resultados serão visíveis: “pensando, porém 

nesses alunos que fracassam na escola – e que continuam o centro de nossas 

preocupações – pergunto-me se não seria uma forma de apoiá-los, fazer com 

que percebam que a escola tem por vocação proporcionar uma alegria 

diferente dos prazeres costumeiros também encontrados fora dela; que é esta 

vocação que justifica suas exigências, em tantos casos difíceis de suportar ; e 

que entre as alegrias culturais que a escola traz, está a alegria musical” 

(Snyders, 2008, p.14). No caso dos arte-educadores entrevistados, nota-se que 

suas trajetórias revelam evidentes mudanças conquistadas através do encontro 

com a arte: de meninos oriundos das classes menos favorecidas à arte-

educadores; indivíduos que foram transformados e que hoje são potenciais 

transformadores, tudo possibilitado por meio da arte.  
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RELATO AUTOBIOGRÁFICO DE PERCURSO FORMATIVO 

FOCO: A MÚSICA 

 

 

Desde que me conheço por gente, me lembro que dominicalmente comparecia 

à igreja, conduzido por minha mãe (D. Ana), e guiados por meu pai (S. João) 

que nos deixava ali, não adentrando ao templo. Só muito depois compreendi 

que apesar do meu pai não participar dos momentos religiosos, sua conduta 

era mais digna do que muitos que ali usavam o nome de Deus. Mas isso é só 

um anexo para exemplificar a figura compassiva do meu pai. 

Ali na igreja que tudo começou. Eu era o que poderia se chamar de inoportuno, 

ou mais explicitamente o “pentelho”, pois ao ver os músicos que ali tocavam, 

muitas vezes saía correndo de perto de minha mãe, para “tocar” junto com 

aqueles músicos. Aos cinco anos já queria tocar como eles. Fiz minha mãe 

passar muita vergonha, fugindo de suas asas exatamente na hora dos cultos, 

pondo a mão nas cordas daqueles violões enquanto eram tocados pelos 

músicos da igreja. Reconheço que atrapalhei muita gente. 

 Mas o milagre aconteceu. Um dia, em função dos transtornos que 

constantemente causava, um daqueles músicos saturados pela minha 

persistência sugeriu à minha mãe que comprasse um instrumento (violão) que 

ele me ensinaria a tocar. Eram momentos difíceis lá em casa. De qualquer 

forma mesmo com muita dificuldade meu pai me deu um violão no natal 

daquele ano. Apesar de ser um instrumento grande, desproporcional ao 

tamanho da minha mão, minha gana de tocar,  me levava a passar por cima de 

todos os obstáculos. Até hoje me lembro do cheiro do verniz daquele violão. 

(MOMENTO CHARNEIRA 1) 

Passado algum tempo lá estava eu tocando na igreja. Como era pequeno para 

entender qual era a funcionalidade religiosa daquele ato, o que importava era 

que tinha um público para me apresentar, que nunca me vaiava, e que 

normalmente me incentivava a dar continuidade àquela historia. Semana após 



semana, poder tocar uma música nova,  passou a ser mais que um desafio, 

virou algo prazeroso, acima de tudo porque envolvia superação: técnica e 

convívio social.   

Dessa forma, as coisas iam se tornando fáceis, e ansiava por novos desafios.  

Quis estudar outros instrumentos. Apesar das coisas serem difíceis 

financeiramente, meu pai e minha mãe sempre deram um jeito para que as 

coisas se resolvessem. Apesar de não ter tido respaldo familiar no sentido 

financeiro, sempre o tive no sentido do apoio às minhas pretensões musicais. 

Num determinado momento,  desejei estudar harpa. As pessoas aclamavam 

nas igrejas onde  me apresentava, pois diziam ser o som dos anjos.  

Um dia numa visita à casa de um amigo de meu pai, fiquei surpreso, pois  este 

tinha adquirido um órgão para suas filhas. A possibilidade de poder tocar 

naquele instrumento mudou mais uma vez a minha vida. Foi maravilhoso. 

Parecia que já tocava a muito tempo. Na verdade usei o mesmo mecanismo da 

harpa, a mesma técnica da mão esquerda e mão direita e deu certo. Na maior 

cara-de-pau, naquele mesmo domingo me apresentei na igreja. Na verdade 

constato aqui duas lições:  

Primeira: a cegueira provocada pela ignorância,  te libertam das amarras 

estabelecidas pelo formalismo acadêmico e te levam a vôos altíssimos, que 

outros humanos um pouco mais esclarecidos não teriam coragem de arriscar, e 

constato que essa experiência é bastante saudável; 

Segunda: experimentei na prática que em terra de cego quem tem um olho é 

rei. Aquelas singelas notas eram sinfonias aos ouvidos daqueles fiéis. 

Naquele momento desejava estudar piano. Tinha dez anos. Fui prestar um 

concurso no conservatório municipal da cidade de Guarulhos para tentar uma 

vaga, e consegui. Não sei como pude ser aprovado. Para que conseguisse ter 

o piano, minha mãe não hesitou em vender sua máquina de costura para 

somar à outras economias para a aquisição do instrumento. (MOMENTO 

CHARNEIRA 2) 



A estada no conservatório foi um dos momentos mais difíceis na minha 

formação, pois lidava o tempo todo com a âncora afundada no do lodo 

 romântico tardio daquela escola, ante a liberdade que queria ter para criar, e 

poder tocar aquilo que gostava naquele momento. O repertório erudito era a 

única possibilidade de expressão artística daquele local, sendo inimaginável  

outras possibilidades musicais  que  fugissem a esse modelo.  

Outro movimento perverso havia naquele lugar. Como se tratava de um órgão 

público, havia uma política excludente, de quanto menos aluno, mais tempo 

disponível. Tratava-se de uma escola, dirigida por funcionários públicos no pior 

sentido da palavra. Músicos frustrados, que não foram felizes nos palcos, e por 

questões de sobrevivência aventuravam-se na missão de ensinar. Mesmo  

assim minha vontade de aprender, mesmo diante dos obstáculos me levou a 

prosseguir.  

Depois de um determinado período, em função  da acomodação de horários 

dos docentes do conservatório, tive a oportunidade  de  continuar estudando 

piano com uma professora chamada Rosely Iglésias, que  não se limitou  à  

mecanicidade    que  o  repertório  impunha ,  mas  pela primeira  vez  naquele  

local,  percebi  um movimento que transpunha os limites técnicos. Percebi um 

diferencial naquela proposta, que acima de tudo valorizava o afetivo na relação 

ensino-aprendizagem. (MOMENTO CHARNEIRA 3) 

A sensibilidade social que a professora possuía, levou-a a perceber a óbvia 

falta de recursos que me cercava, tornando-me diferente dos adolescentes que 

frequentavam aquele local, que insisto, apesar de ser um órgão público, em 

função das características e práticas pedagógicas já mencionadas 

anteriormente, eram explicitamente destinadas à elite Guarulhense. 

Diante disso, como já possuía um certo avanço técnico, a professora sugeriu 

que começasse a dar aulas particulares de piano. Nunca havia pensado nisso. 

Nunca ninguém havia me dito que aquele conteúdo que dominava, podia ser 

transmitido para outras pessoas, e além de tudo poder ganhar algum dinheiro 

com isso. Em pouco tempo já possuía um número considerável de alunos, que 

me garantiam uma certa renda, e me impulsionavam à maior dedicação ao 

piano. Ter uma renda, era uma alavanca para a continuidade dos estudos. 



Apesar da possibilidade de ganhar algum dinheiro coma linguagem musical, 

me deparava sempre com a impossibilidade de fazer carreira em música. 

Achava que para ser alguém na vida, deveria fazer engenharia, ou arquitetura. 

Qualquer coisa, menos ser músico. Parece controverso, porque já ganhava 

algum dinheiro com a música, mas tinha verdadeira repulsa pela idéia de seguir 

carreira. Dois motivos me levavam a pensar em outras possibilidades, o 

primeiro era as poucas possibilidades mercadológicas na área cultural que o 

Brasil oferecia naquele momento. A segunda era que diante de tantos maus 

exemplos daquele conservatório não conseguia me imaginar desenvolvendo 

algo como aqueles concertistas mal-sucedidos que se intitulavam professores. 

Minha opção diante dessa repulsa em ser um músico profissional, levou-me a 

fazer um colegial técnico em eletrônica, pois era o movimento que me 

conduziria à engenharia. Foi um dos momentos mais difíceis de minha vida. 

Tudo conspirava contra. Meus desenhos técnicos eram horrorosos, a ponto de 

pagar, para que alguns amigos os fizessem para mim. Meus circuitos 

eletrônicos eram autênticas bombas. Verdadeiros fracassos, virando uma 

unanimidade, pois perigosamente todos explodiram nas experimentações. 

Realmente essa não era  minha futura profissão. (MOMENTO CHARNEIRA 4) 

Mais uma vez um milagre aconteceu. Meu pai com toda sensibilidade e 

serenidade que Deus lhe deu, sem o menor precedente, para minha mais 

absoluta surpresa me sugeriu que fizesse  faculdade de música.  Fiquei 

estarrecido, pois jamais esperava  essa  proposta, especialmente  partindo  do 

meu pai.  Parece coincidência,  mas  no mesmo período, minha professora 

começou a fomentar a mesma possibilidade. Como era a música que me dava 

algum dinheiro, resolvi então prestar o vestibular para o bacharelado em 

regência e composição. (MOMENTO CHARNEIRA 5) 

Para minha absoluta surpresa, apesar de ter vindo do sistema público de 

ensino, fui aprovado na USP, UNESP e Faculdade Santa Marcelina. Em função 

do corpo docente disponível  minha opção foi estudar na FASM (Faculdade 

Santa Marcelina). Meu pai na sua sabedoria e simplicidade me alertou que não 

teria dinheiro para pagar a faculdade. Porém como já trabalhava com as aulas 

de música, não hesitei em fazer ali meu curso. 



Meu sonho de me formar em regência estava associado à imagem de me 

tornar maestro de uma grande orquestra sinfônica, principalmente que fosse 

fora do Brasil. Quem sabe a Sinfônica de Berlim, ou a Filarmônica de Chicago. 

Porém como a vida segue caminhos que não esperamos, um furacão 

estremeceu os fundamentos da minha certeza profissional. Fui convidado para 

desenvolver um trabalho de coral na Favela Naval em Diadema, logo após o 

mesmo espaço ficar conhecido na mídia em função das agressões que policiais 

promoveram contra integrantes da comunidade. 

Lá estava eu. Sempre gostei de desafios, mas foi ali que os meus sonhos 

ruíram. (MOMENTO CHARNEIRA 6)  

Para que deixar o país se aqui mesmo tanta gente queria ter contato com a 

linguagem musical, e que o sistema elitista e excludente afastou dos locais de 

formação musical? Comecei ali a tomar gosto pela prática musical em grupo, 

pelas possibilidades transformadoras que a arte promovia e o prazer que as 

pessoas tinham naquela prática. Quanta diferença daquele local formal onde fui 

"adestrado" artisticamente. Pessoas que sorriam enquanto cantavam, e que se 

contentavam com tão pouco. 

Apesar de dominar a linguagem técnica, sentia que ainda algo me faltava para 

acessar aquelas pessoas. A música era o veículo, mas como dirigi-lo? Foi 

então que percebi a falta de uma formação didática que possibilitasse transpor 

a barreira técnica. Resolvi ingressar na faculdade de educação  artística, para a 

complementação pedagógica que me faltava.  Desenvolvi os dois cursos 

simultaneamente (Regência e a educação artística) me formando em 1995 e 

1996. 

Outras possibilidades de atuação profissional acabaram afirmando minha 

opção em trabalhar com arte-educação, me levando à experiências que 

pessoalmente foram fantásticas. O desenvolvimento de corais sob uma lona de 

circo em cidades do interior de São Paulo, a orquestra de sem-terras no Pontal 

do Paranapanema,  a orquestra e o  coral  da  FEBEM, entre outros trabalhos 

me fizeram acreditar que bastava um pouco de arte para que muita coisa fosse 

transformada. 

Em 1997 tive a oportunidade de estudar uma metodologia que me atraía e me 



soava bem. Conhecer de perto as propostas Zoltán Kodäly na Hungria. Para lá 

fui, obstinado em conhecer um pouco mais do milagre húngaro, que 

proporciona a todas as crianças a possibilidade de passar por uma 

alfabetização musical, tendo a música como matéria obrigatória, inserida na 

matriz curricular das escolas. Uma proposta fundamentada na música folclórica 

e tendo como instrumento básico para o desenvolvimento dessa proposta a 

voz. Foi lá que constatei que é possível, inserir a arte de forma tão ostensiva, 

não mecanizada, mas humanizada, que não tem uma finalidade funcional 

(formação de músicos), mas propõe uma aproximação da linguagem artística 

através da música, e da valorização do folclore nacional. 

Ainda em 1997, em pesquisa na Universidad de Ciências de la Educación de 

Cádiz, na Espanha, tive a oportunidade de me aprofundar nos estudos de 

ensino coletivo instrumental, apesar de antagônico à minha formação musical, 

individualista que fui submetido durante meu estudo de piano, tive a convicção 

de ganho pedagógico que a linguagem musical tinha quando desenvolvida 

coletivamente. O prazer de se tocar coletivamente, acabava vencendo as 

barreiras impostas pela técnica. (MOMENTO CHARNEIRA 7) 

Ao regressar ao Brasil, voltei a trabalhar nos projetos coletivos dos excluídos. 

Normalmente os profissionais da música destinavam-se aos centros urbanos, 

menosprezando as zonas periféricas ou que teoricamente oferecessem risco. 

Esse sempre foi o meu alvo, pois constatei que quanto menos oportunidade, 

mais valor se dá quando uma possibilidade lhes é oferecida. Um exemplo disso 

foi a abertura de Festival de Inverno de Campos do Jordão em 1999, onde 

tivemos a oportunidade de mostrar o talento da orquestra e do coral da 

FEBEM. 

O choque foi constatar que quando se está a serviço de um projeto sócio-

cultural ligados ao poder público, especialmente esses que dão mais 

visibilidade (FEBEM, sem-terra, Jd. Ângela), os mesmos são tratados como 

papeis que recorrentemente são amassados e jogados ao lixo, especialmente 

logo após momentos eleitorais, pouco importando sua continuidade. Nesses 

casos entende-se e justifica-se a revolta de quem pôde experimentar o pirulito,  

e esse lhe é tirado na sequência. 



Diante dessa constatação, e crente da possibilidade transformadora que já 

havia experimentado, resolvi investir minhas últimas economias na compra de 

trinta violinos. Percebi que muitas empresas tinham interesse no 

desenvolvimento de projetos sócio-culturais. As dificuldades em se conseguir 

patrocínio junto às empresas não estavam na manutenção de projetos, mas 

sim na compra de equipamentos, que não faziam parte de sua natureza 

comercial. Naquele momento anunciava o meu rompimento com o poder  

público.  Minha meta:  trabalhar pelo público  sem depender  diretamente  do 

mesmo poder-público. (MOMENTO CHARNEIRA 8) 

A Sociedade de  Cultura Inglesa, aceitou o patrocínio de uma entidade no 

município de Cotia. Ali iniciamos os trabalhos de ensino de violino para  cerca 

de cem crianças que se dirigiam para aquele local para aprender música 

coletivamente. Como o violino não faz parte do cotidiano da maioria dos 

brasileiros, nosso local de difusão da linguagem aconteceu a partir das escolas 

públicas da região. Em pouco tempo mais de trezentos alunos já faziam parte 

daquele projeto. 

 A proposta começou a se desenvolver também em escolas particulares que 

gostavam da idéia de ter sua própria orquestra. Com isso cada vez mais 

ampliava o acervo instrumental. A parceria com as escolas particulares foi 

extremamente importante naquele momento, pois acontecia uma ação típica de 

Robin wood, retirando-se dos mais abastados para se investir nos projetos nas 

comunidades menos favorecidas.  

Em 2000 a  INFRAERO (empresa brasileira de infra-estrutura aeroportuária) 

responsável pela administração dos aeroportos, resolveu implementar ações 

sócio- culturais no entorno do aeroporto Internacional de São Paulo - 

Guarulhos, destinado à crianças e adolescentes. Nasce ali o projeto Afinando o 

Futuro, onde tive a oportunidade de trabalhar. Em pouco tempo os mesmos 

meninos, pedintes, engraxates, delinquentes que eram expulsos do saguão do 

aeroporto pelos seguranças, ali retornavam para mostrar a sua arte. Várias 

apresentações foram feitas pela orquestra do projeto. Lugares inacessíveis 

outrora, que se fechavam para aqueles meninos, agora estavam de portas 

abertas. Aqueles aviões que passavam sobre suas cabeças eram os mesmos 



que os levavam para se apresentar em outros aeroportos. Os mesmos 

seguranças que os repeliam daquele espaço, eram os mesmos que aplaudiam 

de pé a orquestra. 

A transformação daquele grupo dependia de uma única oportunidade, que se 

tornava realidade naquele momento. Por questões burocráticas fui afastado do 

projeto que mais uma vez, como estava atrelado a uma empresa pública, tinha 

lá seus mecanismos de contratação por edital, e acaba privilegiando quem 

oferece mais por menos, não se levando muito em consideração o histórico, 

qualidade, relacionamento inter-pessoal... 

Em uma das apresentações, tivemos a oportunidade de receber como 

convidada a vice-prefeita de Guarulhos, a Profa. Eneide , que na ocasião 

também era secretária municipal de educação. Naquele momento havia uma 

reformulação do modelo pedagógico do município. Fui convidado então para o 

desenvolvimento de uma proposta de aula de violino para crianças de rede 

pública municipal, sendo que essas aulas fariam parte da matriz curricular dos 

alunos. E assim começamos. (MOMENTO CHARNEIRA 9) 

Em abril de 2003 o projeto foi implementado na primeira escola da rede, EMEF 

Sofia Fantazzini, localizada no bairro dos Pimentas, região periférica de 

Guarulhos. Em maio do mesmo ano, as crianças tiveram a oportunidade de 

fazer sua primeira apresentação na Semana de Educação de Guarulhos. A 

convite da secretária, o projeto foi estendido a mais quatro escolas. Dois 

movimentos interessantes surgiram naquele momento: pró e contra. Os 

apoiadores da proposta entendiam a necessidade da promoção da linguagem 

artística entre os educandos da rede, visando interdisciplinalidade, elevação de 

auto-estima dos educandos e da comunidade, e acima de tudo garantia de 

direitos que foram negados durante toda a história brasileira. O outro grupo 

(contra) argumentava que o implemento da arte, especificamente do violino, 

tirava o foco principal da proposta escolar que era a alfabetização, e entendia a 

arte como uma acessório extra curricular. Como o processo de iniciação à 

linguagem musical já estava deflagrado de forma irreversível, outras 

escolas passaram a solicitar o projeto, ampliando a necessidade por mais 

multiplicadores da linguagem musical.  



Surgiu então duas possibilidades: a implementação da Camerata da educação, 

dentro do programa de formação permanente, destinado aos educadores da 

rede pública municipal, vindo de encontro a uma reivindicação dos mesmos. 

Outra possibilidade foi a contratação dos alunos mais adiantados 

tecnicamente, oriundos do projeto da Cultura Inglesa, mencionado 

anteriormente. Essa opção pela contratação dos mesmos vinha de encontro a 

necessidade de geração de renda dos jovens músicos, e acima de tudo porque 

foram concebidos musicalmente dentro dessa nova forma de  pensar o ensino 

da linguagem musical antagônica ao modelo formal.  

 Outra questão que merece destaque foi o fato dos alunos que estavam 

encerrando o quarto estágio de rede municipal, desejar repetir (reprovar) de 

ano para continuar tendo aula de música, pois tinham a consciência que 

deixando o quarto estágio da rede municipal, e se dirigindo à quinta serie da 

rede estadual, a proposta de música estaria encerrada em função da rede 

estadual não contemplar essa linguagem. Sensibilizada com esse fato, a  

secretaria municipal de educação resolveu estimular a continuidade da 

proposta aos sábados nas escolas. Esse movimento permitiu que os alunos 

mesmo que encerrando seus estágios, e mudando de escola, pudessem 

continuar  seus estudos musicais, iniciando assim a Orquestra Pimentinhas 

(nome dado por ser iniciada no Bairro dos Pimentas em Guarulhos). 

Em 2004, o projeto violino nas escolas já era oferecido em dez escolas 

municipais, além do Centro de Formação de Educadores 

Adamastor,  atendendo cerca de cinquenta educadores que nunca tiveram a 

oportunidade de aprender música anteriormente, e que passaram a integrar a 

Camerata da Educação, além da Orquestra Pimentinhas. 

A proposta ainda foi levada ao EJA (Educação de Jovens e Adultos), fazendo-

me acreditar realmente na possibilidade de transformação de paradigmas 

através da música. Adultos descrentes em si mesmos, desmotivados pelas 

circunstancias da vida, de repente, reencontrando-se através da possibilidade 

de aprender um instrumento.  

Outro fato que sempre me incomodou foi que mesmo oferecendo a 

possibilidade de aprender um instrumento, a aquisição de um violino para a 



maioria dos educandos era uma barreira intransponível, fazendo com que o 

contato do educando com o instrumento acontecesse exclusivamente na sala 

de aula. Um dia fui agraciado com um sonho que mudou essa realidade para 

muitos educandos. Sonhei que estava tocando em um instrumento de bambu. 

Pela manhã não fui trabalhar, para materializar o que sonhei. Batizei-o de 

taquarino, o violino de taquara. Em função do baixo custo e da facilidade para 

sua confecção os próprios alunos começaram a fabricá-los, fazendo com que a 

partir daquele momento pudessem ter um instrumento para estudar em casa. A 

proposta acabou fazendo com que os próprios educandos ensinassem outras 

crianças a fazer e a tocar o taquarino, estimulando outros elementos da 

comunidade à linguagem musical. (MOMENTO CHARNEIRA 10) 

Atualmente cerca de  três mil educandos são atendidos pelo projeto violinos na 

escola. Atuam nesse projeto cinco arte-educadores, oriundos do projeto sócio-

cultural da Cultura Inglesa, duas educadoras da rede pública municipal que 

fizeram sua iniciação musical no programa de formação permanente da 

secretaria municipal de educação. 

Vale salientar que foi um pré-requisito estabelecido por mim, que para  os 

alunos do projeto da Cultura Inglesa manterem suas atividades como monitores 

em Guarulhos os mesmos deveriam aderir à faculdade de educação. 

Atualmente três arte-educadores já encerraram seus cursos em educação 

artística, e um deverá encerrar em 2009. Outros cinco jovens devem iniciar 

seus cursos na universidade em 2009. 

A cada dia, constato os benefícios que a música trás aos elementos que atuam 

nessa jornada. Educandos com um novo horizonte que se desvenda sob seus 

olhos, famílias lisonjeadas e realizadas através de suas crianças, comunidades 

com sua auto-estima revigorada, educadores que encontraram na música uma 

nova possibilidade para argumentar com seus educandos. Toda essa 

transformação deflagrada a partir da prática coletiva, o que prova o poder das 

relações humanas.  

  

Indicação de Professores para eventuais entrevistas e Históricos: 



- Fernanda Bonavoghi Demazo: arte-educadora, mãe e professora de música 

desde o útero dos meus filhos Gabriel e Maria Luiza;  

- Victor Hugo Muñoz : arte-educador, formado em educação artística. Foi aluno 

do projeto da Cultura Inglesa. Iniciou seus estudos de violino em 2000. 

Atualmente, é formador na secretaria municipal de Guarulhos. Atua como 

professor de musicalização na Prefeitura Municipal de Barueri e no Colégio 8 

de Maio - Itapecerica da Serra; 

- Profa. Cleide: professora coordenadora da primeira escola onde o projeto 

violino nas escolas foi implantado. Migrou do grupo "contra" o projeto, e passou 

a reivindicar que a proposta fosse oferecida aos educadores; 

- Profa. Inês: coordenadora de uma das maiores escolas da rede pública 

municipal de Guarulhos. Faz parte da Camerata de Educadores e concluiu pós- 

graduação em 2008, tendo com Trabalho de Conclusão de Curso o tema 

Música na Escola; 

- Profa. Raquel de Paula: Educadora da rede municipal de Guarulhos, que teve 

sua formação musical através do programa de formação permanente. Atua 

como arte-educadora em uma das escolas; 

- Profa. Thais Ciochetti: Educadora da rede municipal, que teve sua formação 

musical através do programa de formação permanente. Atua como arte-

educadora em uma das escolas municipais de Guarulhos; 

- Giséle Escalice, arte-educadora em artes-plásticas, faz parte da camerata da 

educação (violoncelo). Fez parte da primeira turma do programa de formação 

permanente. Atuou na EJA como professora de violoncelo. 

 

 Filmes que marcaram:  

 

- O Piano (quanta falta faz um instrumento para um músico) 

- Ensaio de orquestra; 



- Adorável professor; 

- Música do coração; (mais ou menos minha história) 

- Minha Amada Imortal; 

- Amadeus; 

- Encontro Marcado; 

 

 

Observações ao relato autobiográfico do Márcio Demazo  

(S.B. Campo, 30.03.2009) 

  

 

1. Momentos Charneira 

• I – Ganhar o violão, p. 1 

• II – Entrada no Conservatório, p. 2 

• III – A Professora Rosely Iglesias, p. 2 

• IV – A escola Técnica, p. 3 

• V – Seu pai sugere fazer a Faculdade de Música, p. 3 

• VI – Favela Naval em Diadema (trabalho com os oprimidos), p. 3 

• VII – Ano de 1997: Hungria (Zoltán Kodäly) e Espanha, p. 4 

• VIII – A compra de 30 violinos com o próprio dinheiro, p. 4 

• IX – O convite da Secretária de Educação de Guarulhos, p. 5 

• X – O taquarino, p. 6 



2. Os pares de opostos percebidos por você 

• Criatividade X Formalismo Acadêmico (p. 1) 

• Repertório Erudito X Desejo (p. 2) 

• Professores (=concertistas mal‐sucedidos) X Profissionais que vivem e se 

realizam da/na música (p. 2) 

• Arte como “integradora” X Arte como acessório “extra”‐curricular (p. 5) 

3. Temas relevantes, para pesquisar, que aparecem no relato 

• Criatividade X Formalismo Acadêmico 

• Aprendizagem da Música no Coletivo, o trabalho com grupos (Freire e 

Pichón‐Riviére) 

• Arte e trabalho com os oprimidos (crianças e jovens) 

• Formação de professores e musicalização 

• Arte (música) e processo de construção do 

conhecimento/desenvolvimento do ser humano como pessoa 

4. CURIOSIDADES A SEREM CONSIDERADAS 

• Jung, o desejo da criança e a repercussão na vida adulta 

• O que é Romantismo? 

• Tuneu, Tarsila e outros mestres (Maria Angelica Albano) 

• O trabalho coletivo (Militão e Hargreaves; Paulo Freire, Pichón‐Rivière e 

Gayotto) 

• Novos paradigmas e educação (Maria Cândida de Moraes e Saturnino 

de La Torre) 

 



5. Dúvidas: 

• Harpa e órgão 

• Ensinar música coletivamente (Hungria, Guarulhos) 

• Como era o esquema do Robin Wood? 

6. Pergunta para aprofundar: 

O que significa para você trabalhar com as crianças e os jovens carentes 

(oprimidos)? 

• Do ponto de vista existencial; 

• Do ponto de vista pedagógico; 

• Do ponto de vista político; 

• Do ponto de vista ético;  

• Do ponto de vista técnico; 

• Do ponto de vista estético; 

• Do ponto de vista social. 

 

 

 

 

 

 

 

 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O projeto de pesquisa para a dissertação de mestrado denominado “LASTRO OU PESO‐

MORTO? Um estudo sobre arte‐educadores e a relevância da disciplina educação artística 

em suas trajetórias formativas”, visa estudar a trajetória formativa de arte-educadores, que 

atuam com a linguagem musical.  

A pesquisa visa aferir se os aspectos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Artes, são possíveis de ser desenvolvidos na educação básica e ainda verificar a relevância da 

disciplina artes ou educação artística em suas trajetórias formativas. 

 

ESCLARECIMENTOS 

1) A participação dessa pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 

3) A participação na pesquisa não possibilitará desconforto ou risco ao participante por 

se tratar de entrevista, aplicação de questionário e análise de orientações e diálogos 

que terá apenas a intenção de verificar os conteúdos pertinentes à pesquisa, 

relacionados à formação de educadores. 

 

 

São Bernardo do Campo, 15 de setembro de 2010. 

 

_________________________________________ 

Mestrando Marcio José Demazo 

 

Consentimento do Arte-Educador 

 

__________________________________ 

Victor Hugo Muñoz 

 

__________________________________ 

Local, dia, mês e ano 



TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O projeto de pesquisa para a dissertação de mestrado denominado “LASTRO OU PESO‐

MORTO? Um estudo sobre arte‐educadores e a relevância da disciplina educação artística 

em suas trajetórias formativas”, visa estudar a trajetória formativa de arte-educadores, que 

atuam com a linguagem musical.  

A pesquisa visa aferir se os aspectos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – 

Artes, são possíveis de ser desenvolvidos na educação básica e ainda verificar a relevância da 

disciplina artes ou educação artística em suas trajetórias formativas. 

 

ESCLARECIMENTOS 

1) A participação dessa pesquisa é de livre escolha com a garantia de sigilo de 

identificação dos sujeitos que se dispuserem a participar e, ainda, retirar seu 

consentimento em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma. 

2) A pesquisa não envolverá nenhum tipo de custo para os participantes. 

3) A participação na pesquisa não possibilitará desconforto ou risco ao participante por 

se tratar de entrevista, aplicação de questionário e análise de orientações e diálogos 

que terá apenas a intenção de verificar os conteúdos pertinentes à pesquisa, 

relacionados à formação de educadores. 

 

São Bernardo do Campo, 15 de setembro de 2010. 

 

_________________________________________ 

Mestrando Marcio José Demazo 

 

Consentimento do Arte-Educador 

_________________________________________ 

Anderson Aparecido de Freitas 

_________________________________________ 

Local, dia, mês e ano 

 

 


