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INTRODUÇÃO 

 

Ao se tratar de educação, percebemos que as palavras guardam marcas 

da sua história e da sua origem. Etimologicamente, educação possui origem 

na palavra educar, do latim educare (educatĭo,ōnis), uma forma derivada de 

educere que contém a ideia de conduzir. Essa condução se relaciona com os 

principais fundamentos da concepção da criação humana e que, na 

perspectiva da psicologia histórico-cultural de Vygotsky (1998) enfatiza o 

potencial da catarse e, no caso da música, a libertação de sentimentos 

reprimidos,capaz de desenvolver consciência por meio de transformação 

qualitativa, reelaboração e libertação dos sentimentos, o que permite a 

compreensão da vida, podendo levar a processos de transformação (de si, da 

sociedade etc.). 

Pressupomos que ato de conduzir pode nos levar a lugares ainda 

desconhecidos e inexplorados. Trazer à luz a apropriação destes lugares pode 

proporcionar uma aproximação com as diferentes formas de observamos e 

manipularmos elementos sonoros produzidos nessa catarse, permitindo a 

expansão expressiva por meio da imaginação, que permite transformar o 

meio e dessa forma “ampliar as experiências do homem” (VYGOTSKY, 2014, 

p. 15). Essas experiências se materializam quando a linguagem musical serve 

como elemento de desenvolvimento humano, que, inicialmente é externo e, 

gradualmente, torna-se um elemento mediador interno do processo de 

conhecimento e dessa forma conduz a novas possiblidades. 
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Com os aportes da cartase, entendida como transformação qualitativa 

dos sentimentos, ratifica-se a importância da música na formação dos 

sujeitos. É compreender como os elementos musicais foram organizados pelo 

compositor para que a música ganhe sentido, indo além do aprendizado da 

teoria musical contida na obra e partindo da percepção auditiva e da 

aproximação com outras formas de linguagem para só então formular 

conceitos teóricos retornando à obra como um todo, e assim, passar a ser 

compreendida com maior clareza, sendo “a verdadeira natureza da arte 

sempre implica algo que transforma, que supera o sentimento comum” 

(VIGOTSKY, 1998, p. 307).  

 

A EDUCAÇÃO MUSICAL E A EXPERIÊNCIA QUE NOS PASSA 

 

Podemos considerar que a imaginação permite transformar o meio e 

diferentes contextos das sociedades e, com isso, ampliar experiências que na 

ampla perspectiva de Larrosa (2004, p. 18), “É o que nos passa, o que nos 

acontece, o que nos toca”. 

Os sentidos práticos e os sentidos intelectuais são frutos da experiência 

de cada um e, como resultado, nossas vivências é algo que não podemos 

particionar, mas sim representá-las, e quando esta se vincula a algo que se 

identifica, materializa-se produzindo uma representação identitária. Essa 

representação identitária pode estar vinculada às experiências do passado e 

que por isso atribuímos significado em relação a nós mesmos. 

Tal processo de identificação quando representado na educação musical, 

permite gerar novas possibilidades de compreensão da música, que passam 

pela compreensão de como a música está organizada em sua estrutura e 

como a compreendemos. As experiências sensoriais proporcionadas pelo fazer 

musical pode nos fazer percebê-la como texturas e metáforas, conforme os 

diferentes contextos socioculturais que elas ocorrem (SWANWICK, 2003). 

As percepções ocorridas no fazer musical são pessoais e singulares, pois 

a forma como cada um atribui significados à sua experiência, remete às 
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concepções sócio-histórica e assimilação do mundo próprias. Diferentes 

experiências sensoriais ocorrem durante a recriação musical, pela atribuição 

de uma ressignificação ao material sonoro, pois o ato de tocar um 

instrumento está imbuído de significado pessoal, deixando de ser somente 

execução de notas musicais convencionadas pelo sistema musical. 

Percebemos que costumes e convenções variam de uma cultura para 

outra e por esse motivo pode subjetivamente contrastar com o que está 

convencionado pelo autor da música, evidenciando que a influência dos 

costumes sonoros, produz uma escuta diferente, consequentemente, uma 

execução diferente. Partindo desse pressuposto, percebemos que isso 

influencia diretamente e indiretamente na representação de cada um como 

sujeito, tanto individual, como nos coletivos. 

Esta atividade pode ser dividida em duas partes: a atividade 

reprodutora e a atividade criadora. A linguagem e o pensamento surgem e se 

configuram durante o processo de desenvolvimento histórico da consciência 

humana. Ambos são produtos do processo de formação do sujeito, de modo 

que a relação entre eles surge, transforma e cresce em conformidade com o 

desenvolvimento deste. Essa relação é um processo, é desenvolvimento: o 

pensamento culmina na palavra, possuindo movimento, fluidez e 

desempenhando uma função. 

Por esse motivo, a criatividade também pode ser considerada como um 

produto que não pertence apenas aos sujeitos, mas aos sistemas sociais que 

julgam o que é criativo. Percebe-se a necessidade de situar, investigar e 

localizar em qual ambiente social, cultural e histórico a criatividade é 

reconhecida como produção criativa ou não. 

Torna-se assim, fundamental que o educador musical viabilize tais 

processos criativos e que estes sejam manifestados nos coletivos, 

oportunizando aprendizagens criativas enriquecedoras. Na aprendizagem 

criativa, o ensino da música, de responsabilidade do educador musical, pode 

fazer uso de abordagens imaginativas para a aprendizagem seja, de fato, 

significativa e interessante para os estudantes. 
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A EDUCAÇÃO NÃO FORMAL EM AMBIENTES DE ENRIQUECIMENTO 

CULTURAL  

 

Sobre a educação musical em diferentes contextos, entendemos como 

esta pode ser tratada em ambientes de aprendizagem na perspectiva da 

educação não formal, de criação de conteúdos e significados desenvolvidos 

em processos participativos, relevando os saberes construídos nesses 

ambientes culturais. 

A educação não formal engloba categorias e conceitos que se 

estabelecem em um campo de disputas pelo significado e demarcação do 

campo de atuação. Por trás de cada uma dessas terminologias, certamente há 

autores referenciais, há formas de ver o mundo, de conceber o processo de 

mudanças e de transformação social - como processos educativos. 

A educação não formal abrange ainda dimensões que possibilitam a 

participação política dos sujeitos, tanto nos movimentos sociais quanto na 

esfera pública e contribuem para o desenvolvimento de aspectos que 

comumente pertencem à educação formal como dimensões linguísticas, 

sociais e cognitivas. Essa perspectiva emancipatória que a educação não 

formal se fundamenta, exerce um processo sociopolítico, cultural e 

pedagógico de formação para cidadania no individuo para interagir com o 

outro na sociedade (GOHN 2015, 2010). 

Percebemos o importante papel da educação não formal no contexto da 

educação musical, sendo necessário ter um olhar dedicado à formação dos 

educadores nessa área, explicitando objetivos e funções desta educação, o 

que pode ocorrer por meio da sistematização das metodologias utilizadas e da 

construção de novas metodologias, podendo identificar os saberes 

apreendidos e produzidos durante as vivências constituídas “em momentos de 

situações-problemas, desafios a serem enfrentados e superados” (GOHN 

2015, p. 17) nos coletivos. É comum encontrarmos ambientes heterogêneos, 

requerendo ações educacionais correspondentes a estes contextos. 
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Partindo do pressuposto da valorizarmos nossa diversidade, percebemos 

um enriquecimento cultural que nos desafia a aprimorar nosso dialogo de 

forma mais abrangente nos diferentes contextos educacionais, a fim de 

permitir um maior intercâmbio entre as práticas convencionais do ensino da 

música e uma pedagogia alternativa com bases na educação não formal em 

projetos sociais. 

 

CONSIDERAÇÕES  

 

A música tem o poder de libertar e transcender os paradigmas 

conservadores que impedem a liberdade da criatividade. Por meio da prática 

em conjunto é possível trocar ideias e transformar os conteúdos propostos 

pelo educador musical, propiciando a descoberta do prazer da expressão 

musical. 

Esta relação dos sujeitos com o saber nesses espaços revela as 

potencialidades que há neles por estes favorecer os locais de ensino como 

espaço de formação, pois podemos levar em conta a singularidade de cada 

sujeito, como este se apropria efetivamente dos saberes e como se dá sua 

participação no processo de reprodução social. Charlot (2000) enfatiza isso 

quando afirma que “a relação com saber é a relação com o mundo, com o 

outro, e com ele mesmo, de um sujeito confrontado com a necessidade de 

aprender” (p. 80). Essa a relação da criança/adolescente com o saber, faz 

com que o espaço de aprendizagem seja considerado também como de 

formação, havendo contribuição significativa de cada um que participe dele. 

Segundo Gohn (2006) “há na educação não formal uma intencionalidade 

na ação, no ato de participar, de aprender e de transmitir ou trocar saberes.” 

(p. 29). 

Sob essa perspectiva podemos considerar que há oportunidade de se 

construir um novo olhar sobre a educação não formal brasileira, 

representando um fôlego renovado para as culturas esquecidas, promovendo 

esperança de aprendizado para classes sociais carentes, ampliando o diálogo 
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social para a construção de saberes e abolição de preconceitos. 
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