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RESUMO 
 
 
MACHADO, Roberto Stepheson Anchiêta Machado. O ensino de música na Escola Municipal 
Barão de Santa Margarida: um estudo de caso. Rio de Janeiro, 2008. Dissertação (Mestrado em 
Música) – Escola de Música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
 
 

O propósito deste estudo de caso é descrever e analisar os processos de ensino-
aprendizagem musical desenvolvidos no período de 2004 a 2007 nas Oficinas de Música da 
Escola Municipal Barão de Santa Margarida, instituição da Rede Municipal de Educação da 
Zona Oeste do Rio de Janeiro que atende alunos do segundo segmento do Ensino Fundamental. 
Considerando que antes de ingressar na escola o aluno já dispõe de uma bagagem cultural 
relevante, o projeto de música teve como propósito propiciar ao educando uma aprendizagem 
musical ampla, levando-o a conhecer novas concepções musicais, a perceber a pluralidade 
cultural, além de fomentar práticas socioeducativas que ajudassem tanto no seu desenvolvimento 
escolar como na formação de cidadania. Isto ocorreu através de ações que incluíram a 
aprendizagem de instrumentos musicais e canto, prática de conjunto, laboratórios musicais, troca 
de experiências, vivência de gêneros e estilos musicais diversificados, atividades audiovisuais, 
concertos e shows didáticos, passeios culturais, gravações fonográficas, gravações de programas 
de TV e participação em eventos de música e de dança. Os dados colhidos em entrevistas 
realizadas com alunos das oficinas, professores e funcionários da Escola em 2007 e 2008, e 
também em materiais colhidos ao longo do projeto – partituras, áudios, vídeos, registros 
fotográficos, outros depoimentos, levantamento de participantes, levantamento de apresentações 
e atividades do grupo investigado –, confirmaram a importância do projeto ao dar ao educando a 
oportunidade de reconhecer e aproveitar suas potencialidades, estimulando-o a criar, a participar, 
a desenvolver seu senso crítico, autonomia, auto-estima, relações interpessoais, a melhorar seu 
desempenho em relação aos outros componentes curriculares da instituição de ensino, ajudando-
o a assumir-se como sujeito responsável por sua própria transformação, da sua Escola e do seu 
meio. Tais aspectos influenciaram não apenas o alunado, mas também se refletiram nos docentes, 
através de ações interdisciplinares motivadas pelas oficinas e desencadeadas em toda a 
comunidade escolar envolvida. A pesquisa chama a atenção para a importância do espaço 
artístico-musical, ao mesmo tempo em que reflete sobre a Educação Musical na escola regular. 
Aborda ainda temas relacionados à identidade cultural, sob a ótica de Stuart Hall, passando pela 
modernização, globalização, cultura, e as influências desses elementos no discurso musical; 
discorre e fomenta reflexões sobre o ensino da música, trazendo ponderações de pedagogos e 
pesquisadores da área em questão, como José Wisnik, Regina Márcia Santos, Violeta Gainza, 
além de pensamentos e pesquisas de Paulo Freire e de outros nomes importantes para a Educação 
como Jean Piaget; finalmente, com base em nomes como Keith Swanwick e Murray Schafer, faz 
considerações a respeito da composição musical como componente significante na Educação 
Musical, principalmente por exteriorizar os pensamentos musicais do educando, por lhe permitir 
adentrar efetivamente em uma prática musical e por lhe dar voz no espaço escolar. 
 
 
Palavras-chave: educação musical. ensino da música. ensino público. fazer musical. composição 
musical. 



 
 

x

ABSTRACT 
 
 
MACHADO, Roberto Stepheson Anchiêta Machado. O ensino de música na Escola Municipal 
Barão de Santa Margarida: um estudo de caso. Rio de Janeiro, 2008. Dissertação (Mestrado em 
Música) – Escola de Música, Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2008. 
 
 

This case study describes and analyzes the processes of musical pedagogy that were 
developed between 2004 and 2007. The research was done at the Oficinas de Música da Escola 
Municipal Barão de Santa Margarida, a public institution of education in the city of Rio de 
Janeiro. In that school, students belong to the second segment of fundamental education. 
Considering that a student has already some kind of cultural knowledge and experience, the 
objectives of the music project were to offer the student a wide range of musical learning, thus 
giving him or her the knowledge of new musical conceptions, in order to perceive the cultural 
plurality, as well as to foment social educational practices that would help in his or her 
development. Through the research, the gained experience came from learning musical 
instruments, singing, performing in chamber groups, exchanging experiences, confronting a 
diversity of musical genres, and participating in cultural tours, didactic shows, and music and 
dance events. The data were collected through questionnaires that were answered by students, 
teachers and employees from the school in 2007 and 2008. To confirm the importance of the 
workshops, other materials were collected, such as scores, audio files, videos, pictures and 
interviews. They provided the pupils the opportunity to both recognize and take advantage of 
their potential. The students were stimulated to create, to participate, and to develop critical 
sense, autonomy, self-esteem and interpersonal skills, as well as to improve their ability to deal 
with all the other school subjects. In doing so, the aim was to build a better and more responsible 
person through individual and environmental  transformation. Such aspects greatly influenced 
the students and reflected on the involvement of both teachers and the whole school community. 
In addition, this work brings out themes related to cultural identity, modernization, globalization, 
culture, and the influences of these elements in the musical discourse. The research presents and 
foments some reflections on music teaching and makes some considerations about musical 
composition as a significant component in music education as well. 
 
 
Keywords: music education. teaching music. public teaching. music creation. music 
composition. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Nenhuma arte tem um efeito tão profundo e imediato como a música, do 
mesmo modo que nenhuma arte nos revela, tão imediata e 
profundamente, a verdadeira natureza do mundo. 

 
ARTHUR SCHOPENHAUER 

 

 

Comumente vemos e ouvimos corais, bandas de música, grupos de flautas, grupos de 

percussão e outros tipos de conjuntos musicais, não somente em eventos propícios para as 

apresentações dessas performances, mas também em escolas regulares e em escolas 

especializadas de música voltadas, este último tipo, mais para a formação profissional. 

Acreditamos ser importante que a escola, lugar onde o educando passa um significativo 

período da sua vida, possa garantir-lhe um espaço para fazer, desenvolver e compartilhar sua 

música, não apenas com os demais colegas, mas também com os educadores e a comunidade. 

E muitos desses alunos, antes mesmo de chegarem à escola, já trazem uma considerável 

bagagem musical, seja como ouvintes ativos – dado o valor que se atribui a essa prática na 

sociedade atual –, seja como executantes de algum tipo de instrumento musical ou canto. 

Partindo também da vivência do educando, pode-se extrair o que há de melhor e, com essa 

bagagem cultural, conduzi-lo numa aprendizagem mais consistente, participativa e prazerosa. 

Vários educadores, profissionais e pesquisadores de áreas distintas como Carl Orff, 

Célestin Freinet, Edgar Willems, Émile Jacques Dalcroze, Friedrich Fröbel, Hans-Joachim 

Koellreutter, Henri Wallon, Henry Giroux, Jean Jacques Rousseau, Jean Piaget, Johann 

Pestalozzi, John Dewey, John Paynter, John Sloboda, José Pacheco, Jurjo Santomé, Keith 

Swanwick, Lev Vygotsky, Maurice Martenot, Murray Schafer, Philippe Perrenoud, Shinichi 
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Suzuki, Zoltan Kodály e, no Brasil, Anita Guarnieri, Cecília Conde, Eduardo Gramani, 

Ermelinda Paz, Esther Scliar, Gazzi de Sá, Içami Tiba, José Nunes Fernandes, Jusamara Souza, 

Liddy Mignone, Maura Penna, Moacir Gadotti, Paulo Freire, Pedro Demo, Regina Márcia 

Santos, Sá Pereira, Villa-Lobos, somente para citar alguns, apontaram, e ainda apontam, para 

uma Educação participativa, instigante, autônoma, crítica, inclusiva, contextualizada e que 

respeite e busque o prazer do educando em aprender. 

Qual seria então o motivo, ou motivos, da evasão escolar? Ou ainda, dos baixos níveis de 

desempenho? São muitos, e perpassam, por exemplo, pela violência, condição social, espaço e 

condições inadequadas, investimentos e políticas públicas insuficientes, inércia e desmotivação 

escolar, tanto dos alunos como dos profissionais da Educação. 

Sobre alguns dos temas que acabamos de levantar, Freire e, na seqüência referindo-se à 

Educação Musical em específico, Swanwick discernem: 

 
Uma das tarefas mais importantes da prática educativo-crítica é propiciar 
as condições em que os educandos em suas reações uns com os outros e 
todos com o professor ou a professora ensaiam a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico como ser pensante, 
comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz de ter 
raiva porque é capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque é capaz 
de reconhecer-se como objeto (FREIRE, 1996, p. 41). 

 

Os professores devem ser críticos, sensíveis e articulados. O primeiro 
requisito de um crítico musical é a compreensão da complexidade da 
experiência musical. Uma atividade tão rica não pode estar reduzida a 
uma única dimensão, isto é, à da “técnica” vocal e instrumental 
(SWANWICK, 2003, p. 84) . 

 

 A educadora Alícia Loureiro também aborda a temática, suscita idéias da Educação 

Musical no século XX e faz referência à influência de Pestalozzi e Fröbel (ou Froebel) em 

trabalhos de educadores e pesquisadores que mencionamos anteriormente: 
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Pestalozzi e Froebel iniciam assim um movimento de oposição à tradição 
secular, dominante no ensino de música, que se concretiza no século XX, 
com os trabalhos de Orff, Dalcroze, Kódaly, Willems, Gainza, Martenot 
e Schafer. Esses autores, tomando como base as idéias de Pestalozzi e 
Froebel, propõem uma nova metodologia para o ensino da música pelo 
qual o fazer musical, a exploração sonora, a expressão corporal, o escutar 
e perceber conscientes, o ato de improvisar e criar, a troca de 
sentimentos, a vivência pessoal e a experiência social propiciariam a 
experiência concreta antes da formação de conceitos abstratos 
(LOREIRO, 2003, p. 41). 
 

Hoje a Educação Musical está presente em várias escolas públicas e privadas do Brasil, 

assegurada também pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) № 9.394/96, 

que no Art. 26, § 2º, determina que o ensino da Arte “constituirá componente curricular 

obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento 

cultural dos alunos” (BRASIL, 2001). 

A Constituição da República Federativa do Brasil, referindo-se à Educação e à Arte, diz 

em seu Art. 206, II, que o ensino será ministrado com base na “liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber” (BRASIL, 1999). Para os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN), o ensino da Arte engloba: “Artes Visuais, Dança, Música e 

Teatro” (BRASIL, 1998a, p. 15). E a LDB esclarece em seu Art. 1º que a Educação “abrange os 

processos formativos que se desenvolvem na vida familiar, na convivência humana, no trabalho, 

nas instituições de ensino e pesquisa, nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e 

nas manifestações culturais” (BRASIL, 2001). 

Em 28 de maio deste ano a Câmara dos Deputados aprovou o Projeto de Lei № 

2.732/2008, de autoria da Senadora Roseana Sarney, que altera a LDB e estabelece a 

obrigatoriedade do ensino da música na Educação Básica (BRASIL, 2008a). Este tipo de ensino, 

não exclusivo, deverá constar nos conteúdos curriculares das instituições escolares. O Projeto foi 

sancionado pelo Presidente da República em 18 de agosto, transformado na Lei Ordinária № 
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11.769/2008 e entrará em vigor daqui a três anos, prazo que os sistemas de ensino têm para 

adequação e planejamento e, assim, atender as novas determinações. 

Avançando um pouco mais na discussão, podemos dizer que a escola se integra em algo 

muito maior, que é a comunidade onde se insere. Algumas interferem significativamente no 

percurso pedagógico e administrativo da instituição, tanto de forma positiva como até mesmo 

negativa. 

Negativamente, vemos a interferência da violência, da desestabilidade social ou familiar. 

Mas em outra via podemos observar um mundo riquíssimo a ser explorado, vivenciado, e que 

caminha com ou sem a escola, detentora estanque, até pouco tempo, do saber inviolável ou à 

margem de influências externas que não condiziam com suas propostas pedagógicas prioritárias. 

Certamente a Educação Musical vai muito além das festividades preestabelecidas no 

calendário escolar, onde os responsáveis, participantes legítimos da comunidade, podem conferir 

o trabalho realizado de/com seus dependentes em apresentações artísticas ou meramente festivas. 

Ela também diz respeito à prática musical inserida em um contexto educacional mais amplo, 

garantindo, assim, sua permanência e evolução. 

A profª. Sônia Almada nos diz que o educando, imerso numa prática bem conduzida, 

sistemática e constante, avança na compreensão do conhecimento musical, mesmo não tendo 

consciência disso. E antes de chegar à escola ele já passou por um aprendizado informal, pois 

vive “numa sociedade urbana, industrial, tecnológica, de multiplicidades culturais, que colocam 

à disposição das pessoas um universo musical muito rico e variado” (ALMADA, 2004). Em suas 

experiências cotidianas, principalmente na família, círculo de amigos e nas diferentes práticas 

culturais de sua comunidade, ele “se educa musicalmente”.  
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Para Penna (1990, p. 22), a musicalização acontece de diversas maneiras, como, por 

exemplo, “nas chamadas formas de educação não-formal, ligadas a diferentes práticas culturais 

comunitárias, como as que dizem respeito ao processo de aprendizagem das crianças numa 

escola de samba, ou dos que participam de um grupo de ciranda ou de folia de reis”. Por isso, 

continua a autora, se os “esquemas de percepção das linguagens artísticas são desenvolvidos 

pelas experiências de vida de cada um, torna-se claro que não é apenas a escola que musicaliza”. 

Contudo, é na escola que o educando constrói e interliga conceitos musicais mais 

elaborados, que lhe permitem estruturar, decodificar e formalizar de fato uma linguagem 

musical, não somente a formal, mas também a escuta e a apreciação conscientizada. 

Sobre essa inserção à estética musical, os PCN comentam o seguinte: 

 
Estabelecendo relações com grupos musicais da localidade e da região, 
procurando participar em eventos musicais da cultura popular, shows, 
concertos, festivais, apresentações musicais diversas, a escola pode 
oferecer possibilidades de desenvolvimento estético e musical por meio 
de apreciações artísticas (BRASIL, 1998a, p. 79). 

 

A Arte sempre foi um veículo de transformação e, hoje em dia, mais do que nunca, aliada 

à Educação pode ser um diferencial, ou mesmo um dos caminhos para motivar, envolver e 

manter o aluno na escola, além de ajudá-lo a tornar-se um cidadão sensível às Artes e à vida. 

Com agradáveis experiências de vida, o educando prepara-se para atuar plenamente no mundo, 

embasado e mais consciente. 

Fernandes (1997, p. 19) diz que a “Educação deve proporcionar o acesso a um 

desenvolvimento integral”, pois muitos desses aspectos de desenvolvimento “estão relacionados 

a fatores que só são desenvolvidos através de atividades artísticas”, que possibilitam uma 

“sensibilização ao meio-ambiente”, o “desenvolvimento global da personalidade” e a 

“alfabetização estética”. 
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E a escola pode e deve participar mais ativamente desses momentos. Até porque, a partir 

do instante em que o aluno nela ingressa, ela se integra à sua vida. Dessa forma, torna-se um 

membro que se deixa influenciar e ao mesmo tempo influencia, pois vínculos se estabelecem 

nessa relação. Além do que, “nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 

transformando em reais sujeitos da construção do saber ensinado, ao lado do educador, 

igualmente sujeito do processo” (FREIRE, 1996, p. 26). 

Como exemplos breves de incursão da escola na vida do educando (e vice-versa), 

podemos mencionar a participação da família/comunidade no planejamento da instituição e em 

encontros programados no calendário escolar, como reuniões de pais, para tratar de assuntos de 

interesse coletivo, inclusive fomentar e discutir projetos. Não que a família ou a comunidade 

devam determinar os encaminhamentos pedagógicos do estabelecimento de ensino. Mas a 

participação/parceria deve acontecer no sentido de que elas sejam ouvidas e incluídas de fato no 

projeto da escola, que legitimamente também é sua. 

Atualmente existem instituições administradas pelos próprios responsáveis. Porém, essa 

prática remete a outro paradigma educacional, e não é nossa intenção discutir tal temática, pois 

mereceria uma imersão cuidadosa e foge ao propósito da presente pesquisa, que está voltada para 

um grupo de música que surgiu no ano de 2004, em uma instituição escolar pública de Ensino 

Fundamental do segundo segmento, onde atuávamos como docente e também conduzíamos um 

projeto de Oficinas de Música. Condição esta que caracteriza este trabalho como um estudo de 

caso etnográfico, desenvolvido através de pesquisa participante. 

Estudo de caso é definido por Ribas (2004, p. 24) como o “estudo profundo e exaustivo 

de um ou poucos casos, permitindo um amplo e detalhado conhecimento a respeito”. E Triviños 

(1987, p. 121) complementa dizendo que o estudo de caso “baseia suas conclusões nas 
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descrições do real cultural que lhe interessa para tirar delas os significados que têm para as 

pessoas que pertencem a essa realidade”. 

Esclarece André (2005, p. 24) que para ser considerado um estudo de caso etnográfico, 

faz-se necessário que ele “enfatize o conhecimento do singular e adicionalmente que preencha os 

requisitos da etnografia. Geralmente o caso se volta para uma instância em particular, seja uma 

pessoa, uma instituição, um programa inovador, um grupo social”. 

A etnografia é definida em Ferreira (1999, p. 849) como sendo “o estudo descritivo de 

um ou de vários aspectos sociais ou culturais de um povo ou grupo social”. E por André (2005, 

p. 24-25) como “uma perspectiva de pesquisa tradicionalmente usada pelos antropólogos para 

estudar a cultura de um grupo social”. Etimologicamente, significa “descrição cultural”. 

Ela acontece quando se quer “entender um caso particular levando em conta seu contexto 

e complexidade” (ibidem, p. 29). Sendo descritiva, passa a ter “como objetivo principal a 

descrição das características de determinada população ou fenômeno e/ou estabelecimento de 

relações entre variáveis, com grande aplicação em estudo de variáveis relacionadas à conduta 

humana” (RIBAS, 2004, p. 23). 

Na pesquisa etnográfica o pesquisador passa a ser o instrumento essencial na coleta e 

análise  dos  dados.  Este  tipo de  pesquisador  pode  manter,  segundo  André  (2005, p. 28), 

“um esquema aberto e flexível que permita rever os pontos críticos da pesquisa, localizar novos 

sujeitos, se necessário, incluir novos instrumentos e novas técnicas de coleta de dados, 

aprofundar certas questões, ainda durante o desenrolar do trabalho”. 

Quanto à observação participante, a autora nos fala ainda que ela possibilita uma 

“aproximação aos sistemas de significados culturais dos sujeitos pesquisados e afastamento 

tático do pesquisador para refletir e analisar a situação”. E assim é chamada “porque se admite 
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que o pesquisador tenha sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a e 

sendo por ela afetado” (ANDRÉ, 2005, p. 26). 

Direcionada nesse rumo, esta pesquisa é uma investigação dos processos envolvidos na 

formatação, execução e resultados do trabalho de música realizado em uma escola da rede 

pública do Município do Rio de Janeiro – a Escola Municipal Barão de Santa Margarida –, que 

tinha a Educação Musical como prática cotidiana e integrada às suas plataformas educacionais, 

mas que, no entanto, se predispunha às mutações decorrentes das variantes a que a música e o 

processo educacional estão sujeitos, como trâmites, momentos pedagógicos e políticos, 

influência social e evasão escolar. 

Para efeito de nossa pesquisa, estabelecemos um recorte temporal que vai do ano de 

2004, quando oficialmente se iniciou o projeto de Oficinas de Música na Escola, até o ano de 

20071. Nosso foco de investigação foi o trabalho desenvolvido nas oficinas, ficando as aulas 

regulares como ilustração e complemento ao entendimento do trabalho pedagógico-musical 

realizado nesse período. 

Como definição de Oficina de Música, adotamos os seguintes conceitos: 

I) Prática musical e método de desenvolvimento de atividades artísticas que privilegia “o 

incentivo à criatividade através da experimentação e de uma postura não-autoritária do 

educador”, além do “interesse pelo desenvolvimento do aluno enquanto pessoa, com 

todas as potencialidades” (CAMPOS, 1988, p. 109). 

II) Metodologia que é adotada “junto ao educando, de modo que ele cresça intelectualmente, 

interligado ao crescimento da cultura de sua época”. Precisa de “permanente prática, na 

                                                 
1 Todavia, o trabalho de Educação Musical nesta instituição iniciou-se no ano de 2002, quando os professores 
Marcos Melo e Roberto Stepheson ingressaram na Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro. 
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sala de aula, da cultura e da estética de nossa época” (ANTUNES, 1990, p. 53 apud 

FERNANDES, 1997, p. 82-83). 

Paz (2000, p. 246), esclarece que o “trabalho da oficina é muito livre e não pode ser 

padronizado. A ênfase é sempre dada ao trabalho do aluno”. E Campos (1988, p. 109) nos diz 

ainda que há muitas denominações de Oficina de Música, sendo que seus “objetivos são amplos” 

e “o conjunto de valores de cada educador é quase sempre diferente dos demais”. E continua: 

 
São especificidades de cada prática, que não invalidam a existência de 
um interesse comum. Apenas colaboram para que a “metodologia” seja 
vista, não da forma convencional, como um conjunto de técnicas, mas 
sim, como uma intenção, distinta das demais pelo que há de comum em 
todas as práticas, que é própria de educadores com uma visão específica 
do ensino de música (ibidem, p. 109). 
 

A questão básica da presente pesquisa consiste em revelar/desvendar como se deu o 

processo pedagógico-musical e como se chegou ao patamar alcançado pelos alunos e, 

conseqüentemente, o trabalho musical da Escola objeto de estudo. Como um aluno da Zona 

Oeste do Rio do Janeiro se permitiu adentrar em práticas até então longínquas e bem díspares de 

sua realidade, como o maracatu pernambucano, o bumba-meu-boi maranhense e até mesmo o 

jongo da Zona Norte carioca? 

Trazer à tona questões sobre o ensino musical na escola regular certamente não é um 

assunto novo, tendo em vista o grande material educacional e musical já produzido 

academicamente com essa abordagem2. Mas se faz relevante como uma forma de propiciar 

reflexões pedagógico-musicais feitas a partir de um trabalho que apresentou resultados 

satisfatórios e que, talvez por conta desses resultados, tenha tido a possibilidade de evoluir e se 

firmar. 

                                                 
2 Cf. <http://servicos.capes.gov.br/capesdw/>. Pesquisar no portal palavras relacionadas à música e Educação 
Musical. 
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O propósito maior desta pesquisa foi realizar uma investigação dos processos de ensino-

aprendizagem – aspectos sociais e de práticas musicais – do trabalho de Educação Musical de 

um grupo em particular:  as Oficinas de Música da Barão3; analisar e interpretar os dados 

recolhidos na pesquisa de campo, para o entendimento de quais foram os pontos preponderantes 

que nortearam o trabalho de música deste estudo de caso; e refletir sobre o ensino da música na 

escola regular. 

Para atingir os objetivos estabelecidos, a metodologia seguida nesta pesquisa cumpriu as 

seguintes etapas: 

a) delimitação do tema – foco em um grupo especifico: estudo de caso do grupo de música e 

dança da Escola, pertencente à Rede Municipal de Educação do Rio de Janeiro; 

b) revisão bibliográfica – inserção em conceitos que norteiam a pesquisa (identidade 

cultural, autonomia, composição musical e outros envolvidos na pedagogia musical), 

buscando uma fundamentação teórica relevante; 

c) pesquisa de campo – levantamento dos participantes do projeto; aplicação de entrevistas 

semi-estruturadas (gravadas e posteriormente transcritas) com alunos, professores e 

funcionários não-docentes da Escola; aplicação de questionários aos professores das 

oficinas e membros da Secretaria Municipal de Educação do Rio de Janeiro (SME); 

coleta de materiais diversos úteis à investigação, como registro das apresentações, etapas 

e gravações (CDs e vídeos) das oficinas, registros fotográficos, partituras, documentos 

junto à Direção da Escola e SME/Projetos Culturais, depoimentos prestados no primeiro 

ano do projeto e ao longo dos anos (2004 até o primeiro semestre de 2008), e 

depoimentos de pessoas que tiveram contato com o grupo e que trouxeram dados 

                                                 
3 Barão é como todos na comunidade escolar local se referem à Escola Municipal Barão de Santa Margarida, e será 
como doravante também nos referiremos a esta instituição. 



 
 

31

relevantes à pesquisa; 

d) análise dos dados – após a coleta de todos os dados, realização de análise qualitativa-

quantitativa do material colhido para descrição, contraposição, cruzamento de 

informações e mapeamento do trabalho de música do grupo investigado. 

 
Toda prática educacional tem como premissa ser reflexiva. E é saindo da prática, 

imergindo na reflexão e voltando para a prática, que o professor pode sedimentar e validar suas 

ações, pois renova sua competência, além de adquirir autoconfiança, preponderante à 

continuidade de sua tarefa. 

Freire (1996) lembra que a reflexão na prática educativa não é igual à prática comum de 

refletir. A prática reflexiva – do professor – depende de um aprimoramento e discernimento 

crítico, além de precisar ser um hábito deliberado. Voltada para a ação educativa, é a melhor 

forma de ajudar o profissional em um exercício constante de aprender a aprender. Acontece em 

diferentes níveis de consciência de quem a realiza, mas certamente há sempre um pensar sobre 

uma ação praticada. Toda ação enraíza-se numa intenção para poder ser realizada, portanto, é 

através da intenção que a prática inicia o seu processo de tornar-se reflexiva. 

E sobre como é importante o educador ter consciência dessa prática (sua prática) para que 

haja um crescimento profissional, Freire (ibidem, p. 39) nos diz ainda o seguinte: 

 
O próprio discurso teórico, necessário à reflexão crítica, tem de ser de tal 
modo concreto que quase se confunda com a prática. O seu 
“distanciamento” epistemológico da prática enquanto objeto de sua 
análise, deve dela “aproximá-lo” ao máximo. Quanto melhor faça esta 
operação tanto mais inteligência ganha da prática em análise e maior 
comunicabilidade exerce em torno da superação da ingenuidade pela 
rigorosidade. 
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Para que seja possível promover as interpretações e análises dos dados recolhidos nesta 

pesquisa, mostraremos os conceitos que estarão fundamentando nossas reflexões. São eles: 

identidade cultural; autonomia; e composição musical. 

Na revisão bibliográfica abordamos Stuart Hall (2000, 2005) e sua visão de identidade 

cultural; Paulo Freire (1993, 1996, 2005) e sua assunção de autonomia e ensinamentos sobre a 

prática educacional; e Keith Swanwick (1979, 1991, 1993, 1994, 2003) e sua concepção de 

composição como prática pedagógico-musical e ensinamentos sobre o ensino musical. Todavia, 

outros autores nos ajudaram a entender o universo pesquisado e foram citados ao longo da 

pesquisa, entre eles Christopher Small, Jean Piaget, Murray Schafer, Violeta Gainza et al. 

Swanwick, além dos conceitos e aspectos relacionados à música, permeará todos os outros. 

Antes da definição de identidade cultural, é pertinente estabelecer o conceito de 

identidade que, em Ferreira (1999, p. 1071), é o “conjunto de caracteres próprios e exclusivos de 

uma pessoa: sexo, defeitos físicos, impressões digitais, etc.”. É também o “aspecto coletivo de 

um conjunto de características pelas quais algo é definitivamente reconhecível, ou conhecido”.  

Hall (2000, p. 106) afirma que “identidade é, pois, um processo de articulação, uma 

suturação, uma sobredeterminação, e não uma subsunção”. Diz-nos ainda que “é realmente algo 

formado, ao longo do tempo, através de processos inconscientes, e não algo inato, existente na 

consciência no momento do nascimento”. 

O autor chama a atenção para o fato de que ela “permanece sempre incompleta, está 

sempre ‘em processo’, sempre ‘sendo formada’” (ibidem, p. 38). Para Hall, ela “surge não tanto 

da plenitude da identidade que já está dentro de nós como indivíduos, mas de uma falta de 

inteireza que é ‘preenchida’ a partir de nosso exterior, pelas formas através das quais nós 

imaginamos ser vistos por outros” (idem, 2005, p. 39). E também pontua: 
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Psicanaliticamente, nós continuamos buscando a “identidade” e 
construindo biografias que tecem as diferentes partes de nossos eus 
divididos numa unidade porque procuramos recapturar esse prazer 
fantasiado da plenitude (HALL, 2005, p. 39). 

 

Logo, identidade cultural é a conexão entre indivíduos e seu meio, que se modifica 

continuamente e, por isso, assume diferentes estados, revelados historicamente, nas constatações 

de diferentes sociedades ou mesmo em determinados grupos de indivíduos (idem, 2000, 2005). 

E o que seria cultura? Em Ferreira (1999, p. 591), encontramos que cultura “é o conjunto 

de características humanas que não são inatas, e que se criam e se preservam ou aprimoram 

através da comunicação e cooperação entre indivíduos em sociedade”. Também diz respeito a 

“parte ou aspecto da vida coletiva, relacionados à produção e transmissão de conhecimentos, à 

criação intelectual e artística”. 

Cultura, segundo Woodward (2000, p. 41), “tem suas próprias e distintivas formas de 

classificar o mundo”. Sendo que é “pela construção de sistemas classificatórios que a cultura nos 

propicia os meios pelos quais podemos dar sentido ao mundo social e construir significados”.  

Autonomia, uma questão deveras importante na Educação, é a capacidade que um 

indivíduo adquire de considerar pensamentos, decisões e formas de agir de qualquer natureza. É 

um traço psicológico que, estimulado, contribui significativamente na aprendizagem. 

Assim como Hall, que foi visto anteriormente e indica para o processo permanentemente 

incompleto da formação da identidade de uma pessoa, Freire (1996) aponta que a autonomia tem 

que ser pensada com referência à característica inconclusa do ser humano. Para o autor, é tendo 

consciência de si e do mundo, no sentido de não estar concluído, que o sujeito continua sua 

história num movimento de busca e desenvolve capacidades para gerar por si próprio a sua 

educabilidade. Em suas palavras: 
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Ressaltamos inicialmente a sua condição de ser histórico-social, 
experimentando continuamente a tensão de estar sendo para poder ser e 
de estar sendo não apenas o que herda mas também o que adquire e não 
de forma mecânica. Isto significa ser o ser humano enquanto histórico, 
um ser finito, limitado, inconcluso, mas consciente de sua inconclusão 
(FREIRE, 1993, p. 17). 
 

Ainda segundo este autor, o “respeito à autonomia e à dignidade de cada um é um 

imperativo  ético  e  não  um  favor que podemos ou não conceder uns aos outros” (idem, 1996, 

p. 59). A Educação deve ser vista como uma “prática da liberdade, ao contrário daquela que é 

prática da dominação [...], assim como também a negação do mundo como uma realidade 

ausente dos homens” (idem, 2005, p. 81). 

Com o pesquisador e educador musical Swanwick (2003, p. 66-67), podemos transportar 

as considerações acima para o âmbito da Educação Musical: 

 
Cada aluno traz consigo um domínio de compreensão musical quando 
chega a nossas instituições educacionais. Não os introduzimos na 
música; eles são bem familiarizados com ela, embora não a tenham 
submetido aos vários métodos de análise que pensamos ser importantes 
para seu desenvolvimento futuro. Temos que estar conscientes do 
desenvolvimento e da autonomia do aluno, respeitando o que o 
psicólogo Jerome Bruner chama de “as energias naturais que sustentam a 
aprendizagem espontânea”: curiosidade; desejo de ser competente; 
querer imitar outros; necessidade de interagir socialmente. Não podemos 
nos eximir de compreender tudo o que está envolvido com esses 
aspectos. (Grifo nosso) 

 

Por fim, abordamos a composição no processo pedagógico-musical. Esta permite que o 

aluno exteriorize seus pensamentos musicais e lide com a criatividade, pois oferece a 

possibilidade dele experimentar e apreender conceitos musicais imersos nesse tipo de prática. 

Pensamos que composições são diferentes, assim como as identidades são diferentes e 

dinâmicas, pois a Educação Musical, provinda de um processo educacional maior, deve estar 

comprometida com a construção da cidadania, com anseios socioculturais, além de buscar, 



 
 

35

segundo Schafer (1991, p. 59), a “habilidade criativa dos jovens”, procurando “descobrir todo o 

potencial” para que eles mesmos possam produzir suas músicas: autonomia musical. No entanto, 

“no nosso sistema de educação musical, a música criativa é progressivamente difamada e passa a 

não existir”. 

Cremos, assim como Schafer, que a composição é uma forma válida de experiência 

criativa imprescindível à construção do discurso musical do educando, e que, como conseqüência 

do processo criativo, possibilita produzir “algo com significado e movimento” (ibidem, p. 45). 

Dessa forma, pretendemos, com os pressupostos referendados nesta introdução e nos 

capítulos que se seguem, abrir diálogos, embasar nossa pesquisa e refletir sobre o ensino da 

música na escolar regular, além de revelar os caminhos percorridos na efetivação de um projeto 

de música realizado com alunos do Ensino Fundamental. Iniciamos, pois, explanando sobre a 

construção do discurso musical. 

..



CAPÍTULO 1 
 

A IDENTIDADE CULTURAL NA CONSTRUÇÃO DO DISCURSO MUSICAL 
 

  

A música é a linguagem universal – não precisa ser traduzida: é assim 
que a alma do artista te fala ao coração. 

 
BERTHOLD ALIERBACH 

 

Talvez a música seja o meio primário de expressão, pois ela é o passo 
inicial na experiência e na história do homem. 

 
WILLIAM FAULKNER 

 

 

Os avanços tecnológicos e sociais acontecem cada vez mais rápidos. E, com a mesma 

rapidez com que são gerados e discernidos, são dissipados quase que instantaneamente em todo o 

globo terrestre. Como, então, a Educação pode ficar alheia a isso tudo? Digamos que nos dias de 

hoje isso é quase impossível. Claro que pode e deve haver um filtro nessa avalanche de 

informações, algumas errôneas e estereotipadas. 

Sendo assim, até mesmo para que possamos proteger-nos, é preciso saber o que está 

acontecendo à nossa volta e, particularmente falando, nos embrenharmos em questões 

relacionadas à música e à Educação Musical que inferem na construção do saber e do sujeito, e 

que, obrigatoriamente, perpassam pela construção de identidade cultural, pela autonomia, pela 

multiculturalidade e demais conceitos e abordagens – sociais e metodológicas – que se 

relacionam com a nova era e com uma nova Educação, esta, nem tão nova assim.  

Há quase cem anos, no início do século XX, “o suíço Émile Jacques Dalcroze, o 

verdadeiro pai do ensino renovador de música” (PAZ, 2000, p. 10), provocou uma revolução no 
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ensino musical com seu trabalho denominado Euritmia. Nele, explorou o ritmo através do corpo, 

o que influenciou e impulsionou a abertura de novas frentes. 

O início do século anterior, segundo Paz (1995, p. 13), “foi o grande marco do 

surgimento e evolução das doutrinas pedagógico-musicais”. No seu decorrer e seguindo tal 

tendência, surgiram pedagogos e pesquisadores inovadores, como Carl Orff, que “contribuiu 

muito para a ampliação e solidificação do ensino musical”, Zoltán Kodály, John Paynter e 

Murray Schafer (idem, 2000, p. 10). 

Ao longo de sua história, as sociedades modificam-se e dão novas formas ao modo de 

pensar e agir dos povos no sentido cultural, social e político. Ajustando-se ao perfil e 

direcionamento econômico de cada período, elas coexistem sob um ciclo incessante de evolução, 

cada situação e momento permeando especificidades históricas que influenciam pessoas e as 

conduzem conforme a realidade vigente, construída pelas relações anteriores. Há profundas 

transformações tecnológicas e sociais, estabelecendo novas relações e tomadas de decisões, 

levando o sujeito a assumir, por conseguinte, também novas identidades na pós-modernidade4. 

A respeito das modificações sociais e da crise de identidade do indivíduo por conta das 

modificações, Hall (2005, p. 7) comenta: 

 
[...] as velhas identidades, que por tanto tempo estabilizaram o mundo 
social, estão em declínio, fazendo surgir novas identidades e 
fragmentando o indivíduo moderno, até aqui visto como um sujeito 
unificado. A assim chamada “crise de identidade” é vista como parte de 
um processo mais amplo de mudança, que está deslocando estruturas e 
processos centrais das sociedades modernas e abalando os quadros de 
referência que davam aos indivíduos uma ancoragem estável no mundo 
social. 

 

                                                 
4 Período que teve início no século XX devido às transformações que aconteceram na civilização ocidental, como o 
surgimento da TV, os avanços da medicina e da comunicação de massa e reconstrução do Velho Mundo após a 
Segunda Guerra (FERNANDES, 1997). 
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As tecnologias se firmam como um fator substancial na conformação da sociedade pós-

moderna, principalmente no que se relaciona aos processos de comunicação, presentes nas mais 

distintas áreas. Os meios eletrônicos, por exemplo, foram significativos ao diminuírem distâncias 

e aproximarem pessoas no tempo possibilitando novas conexões. 

Sobre a identidade na pós-modernidade, Hall (2005, p. 13) afirma que ela 

 
[...] torna-se uma “celebração móvel”: formada e transformada 
continuamente em relação às formas pelas quais somos representados ou 
interpelados nos sistemas culturais que nos rodeiam [...]. É definida 
historicamente, e não biologicamente. O sujeito assume identidades 
diferentes em diferentes momentos, identidades que não são unificadas 
ao redor de um “eu” coerente. Dentro de nós há identidades 
contraditórias, empurrando em diferentes direções, de tal modo que 
nossas identificações estão sendo continuamente deslocadas. 

 

Os deslocamentos, então, ultrapassam os limites territoriais, “integrando e conectando 

comunidades e organizações em novas combinações de espaço-tempo, tornando o mundo, em 

realidade e em experiência, mais interconectado”, de fato, mais globalizado (ibidem, p. 67). Na 

verdade, “explora a diferenciação local. Assim, ao invés de pensar no global como ‘substituindo’ 

o local, seria mais acurado pensar numa nova articulação entre ‘o global e o local’” (p. 77). 

O autor aponta ainda que a “modernidade, em contraste, não é definida apenas como a 

experiência de convivência com a mudança rápida, abrangente e contínua, mas é uma forma 

altamente reflexiva de vida” (ibidem, p.15). Todavia, esta poderosa globalização 

 
[...] não parece estar produzindo nem o triunfo do “global” nem a 
persistência, em sua velha forma nacionalista, do “local”. Os 
deslocamentos ou os desvios da globalização mostram-se, afinal, mais 
variados e mais contraditórios do que sugerem seus protagonistas ou seus 
oponentes. Entretanto, isto também sugere que, embora alimentada, sob 
muitos aspectos, pelo Ocidente, a globalização pode acabar sendo parte 
daquele lento e desigual, mas continuado, descentramento do Ocidente 
(ibidem, p. 97). 
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Para Harvey (2006, p. 80), a “globalização pode ser vista como um processo, como uma 

condição ou como um tipo específico de projeto político”. E que essas “diferentes abordagens” 

não excluem necessariamente uma às outras. 

Não é nossa intenção e foco desta pesquisa entrar em tal temática, mas podemos 

exemplificar como detentores de projetos políticos de influência global o G85, a Organização das 

Nações Unidas (ONU), o Fundo Monetário Internacional (FMI), o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID) e a política internacional norte-americana, todos eles interligados 

político-economicamente. Podemos destacar ainda o Greenpeace e as organizações não-

governamentais (ONGs), hoje espalhados no mundo todo, como projetos políticos internacionais 

também influentes. 

É esta situação que estamos vivenciamos na sociedade atual, resultado das contínuas 

transformações e articulações. Além do maquinário e da tecnologia à nossa disposição, há cada 

vez mais um volumoso acúmulo e dissipação instantânea de informações e dados que chegam 

praticamente em todas as áreas do conhecimento, inclusive na Educação e, conseqüentemente, na 

Educação Musical. 

Instigando-nos e fazendo com que nos voltemos para uma nova Educação, Freire (1996, 

p. 41-42) refere-se à identidade cultural como algo “de que fazem parte a dimensão individual e 

a de classe dos educandos”. Diz ainda que esse universo “não pode ser desprezado” e que ele “é 

absolutamente fundamental na prática educativa progressista”. 

No entanto, a utilização das tecnologias de informação na Educação não deve ser 

considerada meramente como uma mudança tecnológica. Pelo contrário. A separação 

hierarquizada  entre  o  tecnológico  e  o  social,  em  termos  da  concepção  de  mudança,  é  

                                                 
5 Grupo que reúne líderes de oito países desenvolvidos: Alemanha, Canadá, EUA, França, Itália, Japão, Reino Unido 
e Rússia. 
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algo que difere e,  assim  como  a globalização, é um fato sentido por todos. E nesse contexto, 

“os meios de comunicação assumem, assim, um papel fundamental, ao refletirem e afetarem de 

modo significativo as relações sociais e a constituição de identidades, impactando e, muitas 

vezes, determinando os modos de ser, pensar e agir” (RIO DE JANEIRO, 2007, p. 11). 

Sobre o que acabamos de levantar, mas voltando-se para o campo da música, Swanwick 

(2003, p. 115) afirma que 

 
[...] é um risco somente se esquecermos que a microtecnologia é uma 
ferramenta e não um fim em si mesma. É muito fácil mecanizar 
progressivamente a imaginação humana fora da existência e usar loops e 
padrões pré-gravados, os quais, embora possam servir aos propósitos de 
certas espécies instantâneas do fazer musical, certamente não 
desenvolvem um âmbito expressivo ou uma sensibilidade estrutural. Mas 
o computador pode ser também usado para estimular os processos 
composicionais e facilitar a notação e a edição. Ele também pode traduzir 
metáforas visuais da música em som. 

 

Para o autor, a “música começou a mudar rapidamente uma vez que a transmissão 

eletrônica, a gravação e a geração de sons se tornaram possíveis”, permitindo, a partir da 

manipulação desse material, “uma abertura de novas possibilidades” (idem, 1993, p. 25-26). 

Araújo (2006, p. 64), referindo-se à globalização e à tradição, esta última questionada 

enquanto categoria, traz um exemplo de apropriação e hibridismo musical-cultural devido ao 

entrelaçamento de contrastes sociais. Para tanto, discorre: 

 
Evidentemente, os ditames da economia política no mundo globalizado 
têm se encarregado de expor a inconsistência de tais distinções, tornando 
amplamente conhecidos exemplos de inesgotáveis sínteses culturais 
operadas em diferentes contextos. Assim, uma “tradição” como a da 
música hindu pode admitir “inovações” como o violino ocidental, capaz 
de acomodar contornos melódicos que se desviam da escala temperada 
sedimentada na experiência auditiva ocidental, submetendo-se a valores 
de longa duração considerados essenciais à prática musical local e 
criando até mesmo uma nova “tradição”. 
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Frith (2003) nos diz que a música pode assumir as mais diversas funções sociais e ser 

empregada, por exemplo, em jogos, danças, trabalhos, guerras, cerimônias, terapias e práticas 

tradicionais. 

Voltando-se novamente para a globalização e tentando agora mostrar outro lado, 

tomamos como exemplo a World Music. Esta, segundo Stokes (2003), não é uma questão tão 

simples, pois remete a implicações da música e músicos sobre o globo – noção de encontro 

global –, hegemonia de grandes corporações de entretenimento, status quo, além de aspectos 

ideológicos inseridos, sendo que em algumas ocasiões podem surgir complexos e turbulentos 

casos de negociação. 

E o que poderia ser a música do mundo? Essa é uma pergunta que, certamente, não é 

passível de uma única resposta. No entanto, assim como a própria arte, música é música – a arte 

que se exprime pelos sons –, seja de entretenimento ou funcional. Senão, caímos no abismo de 

categorizá-la ainda mais e incorremos no risco de atribuir-lhe dispensáveis dicotomias, valores e 

status suspeitos e inverossímeis: a melhor música é aquela, a pior é aquela, a perfeita, imperfeita, 

erudita versus popular. É, a priori, uma arte, e fala (toca), nesse sentido, por si mesma, 

despertando em cada um de nós determinados estados de espírito, além de possíveis outros 

atributos, até mesmo discutíveis, pois variam sob aspectos múltiplos, como hábito, cultura, 

espontaneidade, gosto e religiosidade. 

A respeito da implicação da dicotomia música boa e música ruim e sua manipulação, 

Nettl (2002, p. 83)  comenta que há tanto uma como a outra. “Mas o fato de que algumas 

estações de rádio que se especializam em música artística ocidental chamam a si mesmas de 

‘rádios de música boa’  demonstra  as atitudes genéricas do estabelecimento clássico”. E 
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Swanwick (2003, p. 39) nos fala que a “música é ‘boa’, ‘certa’ ou ‘oportuna’ dependendo de 

quão bem ela funciona em ação, como práxis”. 

É o caso das rádios FMs, especializadas em música. Sua programação é montada para 

atingir públicos (clientes) específicos, tanto no sentido artístico como no comercial. Para Neves 

(1984, p. 38), o sucesso da rádio FM “deve-se em grande parte a sua habilidade em combinar 

interesses e costurar música e locução num discurso sempre alegre e ritmado, que define um 

estilo de comunicação” (grifo nosso). E que além desse discurso, “as rádios também integram 

uma comunidade em concorrência, um sistema comercial, que abre novas ramificações do 

significado do sucesso” (p. 39). 

Para a nossa dissertação, voltada para a música na escola regular, Small (1999), no texto 

“El musicar: un ritual en el espacio social”, contribui com perspectivas importantes para que 

possamos entender um pouco mais a função da música, além de responder ao anseio do 

educando em poder vivenciar uma nova música, voltada, principalmente, para o seu universo 

sonoro-musical. 

O autor faz questionamentos a respeito da música, que nos auxiliam a refletir sobre, por 

exemplo, “qual a sua função na vida humana”, e pergunta-se, sem chegar a respostas definitivas, 

“o que é música” (SMALL, 1999). São, pois, questionamentos importantes para pensarmos no 

âmbito da Educação Musical. 

Small transita pela filosofia, pela sociologia, e mesmo não se intitulando um musicólogo 

ou etnomusicólogo, percorre pela musicologia e estética musical. Na sua busca, remete-se aos 

pensamentos de Platão, Kant, Hegel e Schopenhauer. Prefere, como ele mesmo diz, “pensar 

como músico que pensa em sua arte” (ibidem). Estudou em Londres, e naquele momento 
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manteve contato com a música – ou cultura – de vanguarda, principalmente as de Boulez, 

Stockhausen e Berio. 

Inicialmente, o autor coloca que “todo ser humano nasce com o dom para música”; 

depois que “a música é uma linguagem comum”. Traz ainda temas como: a fusão de culturas – 

natureza da união de culturas –; a relação entre a música e o ritual; a valorização de uma 

determinada cultura musical; o efeito da alfabetização sobre a música; a natureza da 

improvisação; a decadência da música dita clássica do século XX; os efeitos da globalização da 

música sobre uma cultura musical; e, como bem diz o título do texto, “O musicar: um ritual no 

espaço social” (SMALL, 1999). 

Esse ritual se traduz como os efeitos da música em todos nós, pois, queira-se ou não ela 

está em nosso cotidiano, e todos têm o dom para música. Não há necessidade de excessivas 

explicações abstratas para a música, pois esta é inerente em nossas vidas e identidades culturais. 

Tais posições e questionamentos emergem da prática de Small como músico e educador musical 

atuante. 

Comungamos com Swanwick (2003, p. 45) quando nos diz que fazemos parte desse 

conglomerado e que o “discurso musical, embora inclua um elemento de reflexão cultural”, 

possibilita a “refração cultural” e nos permite “ver e sentir de novas maneiras”. Para o autor, não 

“recebemos cultura, meramente. Somos intérpretes culturais”. A música, então, 

 
[...] é intrinsecamente social, não no sentido determinístico de 
representar ou “refletir” a sociedade, mas porque qualquer forma de 
discurso depende, sobretudo, da negociação dentro de sistemas de 
significados compartilhados. Estilos musicais distintos são mantidos e 
desenvolvidos pelo dar-e-receber entre comunidades interpretativas sem, 
necessariamente, estar totalmente determinada pela cultura dominante 
(ibidem, p. 42). 
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E essa música, como afirma Swanwick (2003, p. 40), “não somente possui um papel na 

reprodução cultural e afirmação social, mas também potencial para promover o desenvolvimento 

individual, a renovação cultural, a evolução social, a mudança”. Penna (1990, p. 20) afirma 

também que a música “sendo uma linguagem artística, organizada e estruturada culturalmente, é 

um fato histórico e social”. 

O que acontecerá é incerto. Até porque, como nos fala Wisnik (1989, p. 204), não “se 

sabe o que será triado, no futuro, do grande fluxo da música do século XX. Séculos muito menos 

convulsionados pela explosão das quantidades, não souberam”. Para o autor, que destaca ainda a 

universalização musical, o “nosso deslocamento perante a música do século quanto a seu 

significado futuro não é propriamente novidade”. E continua: 

 
A história é oscilante, feixes de ondas em fases e defasagens superpostas, 
periodicidades e a-periodicidades, ruído branco onde cabe a nós 
descobrir e inserir sentido. A universalização da obra é em grande parte 
um efeito a posteriori, que o nosso tempo debilita precisamente por ter 
esgotado o futuro, como já esgotara, a custa de repeti-lo exaustivamente, 
todos os quadrantes do passado (ibidem, p. 204). 
 

E então, ao repassarmos a história, podemos constatar que a música, juntamente com seus 

agentes e penetração, contribuiu e ainda contribui significativamente na mudança de costumes de 

pessoas, grupos, ou até mesmo de gerações inteiras. 

Foi o caso, por exemplo, da atuante geração de músicos, demais artistas, estudantes e 

intelectuais das décadas de 1960 e 1970 no Brasil, período de instabilidade política e de 

repressão por parte da Ditadura Militar instalada. Muitos artistas foram presos, torturados, 

mortos, tiveram suas obras censuradas ou foram levados ao exílio. Todavia, nessa leva, surgiram 

nomes como Caetano Veloso, Capinam, Chico Buarque, Geraldo Vandré, Gilberto Gil, Rogério 

Duprat, Tom Zé e Torquato Neto. Geraldo Vandré em 1964, com a música Pra não dizer que 
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não falei de flores (Caminhando), influenciou milhares de estudantes e pessoas – talvez não 

deliberadamente, mas possivelmente pelo instinto contestador e transgressor do artista – no 

sentido de se mobilizarem, pois encontravam-se inconformados com a situação política6 e social 

que o país atravessava. 

A música de Vandré (1997) dizia o seguinte: 

 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
Somos todos iguais braços dados ou não 
Nas escolas, nas ruas, campos, construções 
Caminhando e cantando e seguindo a canção 
 
Vem, vamos embora que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer 
Vem, vamos embora que esperar não é saber 
Quem sabe faz a hora não espera acontecer 
 

É certo que a música brasileira é algo reconhecível e parte indissolúvel de nosso 

patrimônio cultural, de nossa identidade. Não somente a folclórica, mas todas as que marcaram 

nossos pensamentos, nossas lembranças, que atravessaram gerações e que se conectaram às 

transformações sociais irremediáveis. 

De acordo com o Art. 216 da Constituição Brasileira: 

 
Constituem patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e 
imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de 
referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos 
formadores da sociedade brasileira, nos quais se incluem: I – as formas 
de expressão; II – os modos de criar, fazer e viver; III – as criações 
científicas, artísticas e tecnológicas; IV – as obras, objetos, documentos, 
edificações e demais espaços destinados às manifestações artístico-
culturais; os conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, 
artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico (BRASIL, 
1999, grifo nosso). 
 

                                                 
6 Em 1964 o Presidente da República João Goulart foi destituído através de um golpe militar. O regime imposto 
durou até 1985, quando foi eleito, através de voto direto, o Presidente Tancredo Neves, restabelecendo a democracia 
no Brasil. 
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Swanwick (2003, p. 116) nos diz ainda que “o futuro da espécie humana depende da 

capacidade de seus membros de realizar transformações metafóricas, de fazer a pergunta ‘e se?’, 

de ir além da replicação cultural, rumo a uma renovação cultural”. Sobre o papel da música, nos 

fala que ela “tem sua parte a desempenhar nesse discurso, nessas conversações que definem o 

que é o ser humano”. 

Por isso, a música, participante ativa e, por que não dizer, voz de um meio social, também 

acompanha e contribui significativamente com muitas das mudanças desse meio, ora 

interferindo, ora se deixando levar pelos ditames vigentes, ora ajudando-nos a refletir, ou então 

simplesmente propiciando emergir visões e anseios que por vezes se perdiam no vácuo do 

tempo. 

Claro que mudança não é sinônimo de qualidade, assim como nem tudo que é novo ou 

revisitado corresponde às nossas necessidades educacionais, sociopolíticas, culturais, visionárias 

ou meramente de entretenimento. Mas, por ser inevitável, é preponderante procurar entender e 

acompanhar com atenção algumas dessas modificações que interferem diretamente no ensino da 

música. 



CAPÍTULO 2 

 

O ENSINO DA MÚSICA NA ESCOLA REGULAR 
 
 

 

Vagar, andar, ir... Simplesmente passar por onde a vida possa nos levar 
e, de repente, vemos e nos vemos por uma janela e diante dela, num 
momento absoluto, admiramos a paisagem... E que paisagem! 

 
ROBERTO STEPHESON 
 
 
Nós também esperamos – embora não possamos nunca estar seguros de 
que isso se concretize – que os alunos possam ser “in-formados” pela 
experiência. Esse é o propósito final da educação musical. 

 
KEITH SWANWICK 
 

Nas condições de verdadeira aprendizagem os educandos vão se 
transformando em reais sujeitos da construção do saber ensinado, ao 
lado do educador, igualmente sujeito do processo. 

 
PAULO FREIRE 

 

 

2.1 - Novos paradigmas 

 
A partir do que foi exposto no capítulo anterior, consideramos que o educando já dispõe 

de uma identidade cultural – bagagem cultural – relevante, seja por influência familiar, da mídia 

ou de suas relações cotidianas. Sendo assim, “traz consigo um domínio de compreensão musical 

quando chega a nossas instituições educacionais” (SWANWICK, 2003, p. 66). 

O conhecimento dos meios de comunicação e expressão torna-se fundamental para o 

homem moderno e incide inevitavelmente na aprendizagem atual. Aprendizagem esta que, assim 

como a globalização e a mídia vistos por uma compreensão mais simplificada, são dinâmicas e 
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estão constantemente se modificando e se atualizando, adentrando, pois, nas mais distintas áreas 

do conhecimento, devido à rapidez na transferência de dados e ao fácil acesso a eles. Estas 

modificações, mídia e globalização, ao mesmo tempo em que encurtam distâncias – de espaço e 

tempo –, acabam por transformar cada vez mais a humanidade em uma “aldeia global7”. 

Quando se fala em Educação, vem logo à mente o desejo de provocar mudanças. Até 

porque não se pode ficar alheio ao imenso mundo cultural que bate à porta. E a música, milenar e 

incorporada às mais diversas culturas, muitas vezes traduz esses anseios, seja ela funcional, de 

caráter religioso ou mesmo de entretenimento. 

Não é que tenhamos que negar a bagagem cultural construída até o momento. Trata-se de 

entender, ou pelo menos procurar entender, o que está acontecendo, por seus vários ângulos e 

graus de complexidade. Isto é, podemos nos valer do tradicional, mas também havemos de 

procurar uma interação com as linguagens atuais, trazidas dos novos métodos educacionais, 

mídia, tecnologias, experiências, vanguardismos, e o que mais possa vir para acrescentar ou 

mesmo para refletir. 

O velho não significa obsoleto, mas o novo não pode ser negado, sob pena de se perder e, 

por ironia, tornar-se obsoleto e inaplicável. Freire (1996, p. 35) nos fala que é “próprio do pensar 

certo a disponibilidade ao risco, a aceitação do novo que não pode ser negado ou acolhido só 

porque é novo, assim como o critério de recusa ao velho não é apenas o cronológico”. O velho 

mantém sua validade devido a tradição, e continua novo, segundo o autor, por marcar “sua 

presença no tempo”. 

 Hoje em dia, na escola regular, o aprender vai muito além do ler e escrever, saber as 

operações e cálculos matemáticos ou ter na ponta da língua a história, a geografia e os mapas de 

muitas cidades. O momento é outro, e com ele há infindáveis possibilidades. 
                                                 
7 Cf. MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 1969. 
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A Educação Artística, através das Artes Visuais (Artes Plásticas), Música, Teatro e 

Dança, propicia ao educando adentrar em novos caminhos e permite que ele tenha um espaço 

para criar e mostrar suas potencialidades, muitas vezes cerceadas e reprimidas pelo sistema de 

ensino. 

As Artes, referendadas na Carta Magna do Brasil e nos PCN, podem ser um diferencial 

na nova Educação e fomentar, além de aptidões artísticas, projetos interligados que possam 

explorar ou mesmo resgatar, por exemplo, a cultura de uma comunidade, preferencialmente 

aquela na qual a escola está inserida. Nessa interface, incide sobre a Educação a 

interdisciplinaridade ou mesmo a transdisciplinaridade8. 

Barbosa (2006, p. 8) nos ajuda a refletir quando discorre a respeito do papel da Arte na 

Educação (leia-se aqui Educação Musical): “O que a escola tem feito ultimamente é submeter a 

arte às normas e princípios das outras disciplinas, e isso mata a possibilidade de desenvolver a 

compreensão, a cognição, a percepção e o processo criador”. 

Fernandes (2004, p. 76), referindo-se à “arte como integrante da educação integral do 

homem” e aos movimentos Arte-Educação9 e Escola Nova, diz o seguinte: 

 
Esse enfoque está vinculado ao movimento artístico-filosófico-
educacional chamado Arte-Educação, levando em consideração a 
liberdade criativa, a expressão pessoal, os estágios psicológicos e as 
emoções, dando ênfase ao processo e não ao produto. Essa tendência 
liga-se às orientações da Escola Nova, em que a transmissão pura de 
conhecimento é rejeitada, enfatizando o aluno como pesquisador, que 
aprende fazendo. 

 

                                                 
8 Termo cunhado por Piaget. Para Nogueira (2006, p. 13), “é o desenvolvimento de uma axiomática comum a um 
conjunto de disciplinas. Trata-se, portanto, de um estágio ainda mais avançado que sucede a etapa da criação das 
relações interdisciplinares, e que não apenas atingiria as interações ou reciprocidades entre investigações 
especializadas, mas também manteria estas relações circunscritas a um sistema total que dilui as fronteiras estáveis 
entre disciplina”. 
9 Arte-Educação foi um movimento na reforma de ensino das artes plásticas proposto por Ebenzer Cook. Surgiu na 
Inglaterra no final do século XIX, chegando logo em seguida ao continente americano. Influenciou outras artes, 
inclusive à música (CAMPOS, 2000). 
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A Educação também se dá pela Arte e, conseqüentemente, pela música e seus inúmeros 

caminhos e conexões. Nesse sentido, o ensino da música deve acontecer de forma mais presente 

e continuada, tanto nas escolas especializadas, chamadas escolas de música, como também na 

escola regular, de preferência em toda a sua extensão. 

E a Educação Musical deve ter como intuito maior “trazer a conversação musical do 

fundo de nossa consciência para o primeiro plano” (SWANWICK, 2003, p. 50), validando-se 

enquanto Arte-Ciência e não caindo no vazio, situação que geralmente ocorre quando não se há 

objetivos a serem seguidos e alcançados, situação eminente e causa sine qua non no processo 

educacional. 

Swanwick (2003, p. 42) nos indica que “o discurso musical pode ser também uma janela 

através da qual podemos vislumbrar um mundo diferente. Com todas as formas de discurso, a 

música liga o espaço entre os indivíduos e entre diferentes grupos culturais”, podendo ir “além 

de suas relações com origens locais e limitações de função social”. E ainda nos diz o seguinte: 

 
Ela é, portanto, uma forma de pensamento, de conhecimento. Como 
forma simbólica, cria um espaço onde novos insights tornam-se 
possíveis. É significativa e válida e é um valor compartilhado com todas 
as formas de discurso, porque estas articulam e preenchem os espaços 
entre diferentes indivíduos e culturas distintas (ibidem, p. 38). 
 

O ensino da música na escola regular pode oferecer também várias possibilidades, como a 

composição e a prática musical, trazendo, além dos aspectos musicais propriamente ditos, 

anseios socioeducativos sem, no entanto, se perder enquanto fomentadora do conhecimento – 

Arte-Educação – e, por que não, ser capaz também de promover concomitantemente o prazer e o 

fazer musical. 
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Campos (2000, p. 51), então, apresenta uma proposta para o ensino da música: 

 
A nova pedagogia musical é nova porque propõe participação ativa do 
indivíduo, no seu sentido mais completo. Ideal seria que em cada aula 
sempre houvesse relação entre história da música, teoria, solfejo, 
percepção, criação, interpretação, escrita e leitura, dando, com isso, 
oportunidade ao estudante de vivenciar a música de maneira integrada, 
sem a inadequada compartimentalização tão comum na educação musical 
tradicional (característica do antigo paradigma). 
 

Santos (1998, p. 48), lembrando as proposições de Carl Orff a respeito das “práticas 

intuitivas e imediatas, em conjunto”, nos diz que esta ação dentro da escola não pode indicar 

apenas “para o campo do treinamento de habilidades técnicas”. A autora propõe “um modelo de 

planejamento de currículo e elaboração de programas inspirado na idéia de rizoma10, rede, como 

linhas de possibilidades traçadas num mapa”, de “possibilidades onde existem direções, entradas 

e saídas”, onde a ligação acontece por qualquer ponto (ibidem, p. 49). E continua: 

 
Ao falar em Estrutura de Ensino, refiro-me ao que é possível flagrar 
numa atividade de recepção do fenômeno musical (música ouvida, 
cantada, acontecimento musical assistido, partitura lida, analisada, um 
jingle presente na mídia etc.), sugerindo múltiplas possibilidades 
pedagógicas, quanto a conteúdos aí ‘contidos’ e operações sobre os 
mesmos, levando o aluno à construção de conceitos e ao entendimento de 
como se constroem sentidos inscritos socialmente – análise cotextual e 
intertextual. Refiro-me, portanto, a esquemas de trabalho que fornecem 
uma estrutura-base (virtualidade) para a prática pedagógica efetiva 
(ibidem, p. 49). 

 

Fernandes (2004, p. 80), comenta sobre o “modelo C(L)A(S)P”11, de Swanwick, que tem 

como proposta se trabalhar a composição musical em sala de aula de forma vinculada, estudos de 

                                                 
10 “[...] termo proveniente da botânica e diz dos caules e raízes que se espalham em qualquer direção. Daí o 
pensamento rizomático ser um mapa aberto, conectável em todas as dimensões e de entradas múltiplas” (SANTOS, 
1993, p. 51). 
11 Composition, literature, audition, skill acquisition, performance (SWANWICK, 1979). 
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literatura, apreciação musical, aquisição de técnica e performance12: “Aqui estão, pois, os cinco 

parâmetros da experiência musical. Três deles nos relacionam diretamente com a música (C, A, 

E) e os outros dois (T, L) têm o papel de sustentar e habilitar a atividade musical”. A junção das 

palavras forma a “sigla (T)EC(L)A”. Ainda segundo Fernandes, no “Brasil, a tradução 

(T)EC(L)A vem sendo usada por muitos autores”. 

O que vimos discutindo nos remete a muitos caminhos e, por vezes, preocupa-nos. A pós-

modernidade que estamos vivenciando será a glória dos mais fortes ou será o fim das “culturas 

mais fracas”? Ou então levará tudo isso a contínuos cruzamentos, pluralismos ou mesmo a uma 

homogeneização cultural, talvez pasteurizada, afetando inevitavelmente a Educação? Fazer o 

quê? Particularmente, qual o novo sentido e novos paradigmas da Educação Musical? Resistir, 

inovar, esperar, atualizar-se, abdicar, sucumbir? São perguntas que ainda não podemos 

responder. 

Hall (2005, p. 75-76), entretanto, nos indica uma das causas da mudança cultural que 

podemos trazer para a Educação e a Educação Musical: 

 
Foi a difusão do consumismo, seja como realidade, seja como sonho, que 
contribuiu para esse efeito de “supermercado cultural”. No interior do 
discurso do consumismo global, as diferenças e as distinções culturais, 
que até então definiam a identidade, ficam reduzidas a uma espécie de 
língua franca internacional ou de moeda global, em termos das quais 
todas as tradições específicas e todas as diferentes identidades podem ser 
traduzidas. Este é o fenômeno conhecido como “homogeneização 
cultural”. 
 

                                                 
12 “O modelo CLASP foi traduzido por Alda Oliveira e Liane Hentschke como modelo (T)EC(L)A. As atividades 
mais relevantes são composição, apreciação e performance/execução. As demais, cujas iniciais estão entre 
parênteses, literatura (L) e técnica (T), embora importantes, são secundárias” (SWANWICK, 2003, p. 70). 
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 Pensar em Educação Musical hoje em dia é dirigir-se ao real, ou pelo menos tentar, e a 

partir dele construir e alicerçar-se em uma prática que não seja somente longitudinal, ambígua e 

inaplicável. 

Isso não significa, como já dissemos anteriormente, renegar o acervo cultural construído 

até o momento. De forma alguma. Mas também, como ressaltou Campos (2000), não mais 

procede compartimentalizar rigidamente o saber, além de ficar enraizado somente no passado e 

não perceber que o presente está vivo e ávido de participar da construção do (novo) 

conhecimento. 

Campos nos lembra ainda da práxis em vigência na Educação, que se equivoca ao 

“estabelecer territórios separados e fronteiras invioláveis”, pois não mais se sustenta “dirigir toda 

a maquinaria da educação para uma produção que explore apenas a lógica, treino que minoriza a 

atividade imaginativa e o prazer sensível” (ibidem, p. 31). 

Como se daria então esta construção? Exemplifiquemos de maneira simples: o indivíduo 

nasce e, aos poucos, toma conhecimento do meio que o circunda, apreende os signos e 

significados do cotidiano13. Após vivenciá-los e internalizá-los, os expande e, só então interage 

apreendendo todo o invólucro: redes de relacionamentos, sistemas cognitivos, metáforas e 

paradigmas. Um pouco mais à frente, volta-se para eles, agora sob nova ótica, contextualizada e 

plenamente vivenciada, os reordena e os modifica. 

Através de proeminentes pesquisas com crianças e adolescentes, Jean Piaget, observando 

seus estágios de desenvolvimento cognitivo – sensório-motor, pré-operatório, operatório 

concreto, operatório formal, esquemas e demais mecanismos envolvidos no processo de 

                                                 
13 “[…] lugar social de processos, de crenças, de achar sentido comunicativo e inventivo, nos quais os participantes 
da sociedade constroem suas identidades sociais e em cujas molduras se estabelece um entendimento sobre as 
formas sociais, realizam-se interações sociais e se reconhecem processos intersubjetivos como sua parte essencial” 
(SOUZA, 2000a, p. 18). 
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construção do conhecimento, como adaptação, assimilação e acomodação, equilibração, 

maturação biológica, experiência com objetos e transmissão social –, pôde estudar o 

conhecimento e como este se forma na mente14, estabelecendo bases para uma nova teoria, 

denominada epistemologia genética ou ainda epistemologia da inovação, seja no patamar da 

inteligência, das operações lógicas, das noções de número, de espaço ou de tempo, ou ainda na 

esfera da percepção, das constantes perceptivas e das ilusões geométricas (PIAGET, 2006). 

Sua premissa era buscar a compreensão dos mecanismos que se formam na mente da 

criança, para então entender sua natureza e funcionamento no adulto. Partindo de uma teoria 

interacionista, tendo como referência o sujeito relacionando-se com o objeto e o processo de suas 

representações, Piaget deu partida para o construtivismo15, que é uma teoria conseqüente de 

construção endógena. E independentemente de acontecimentos desencadeadores externos, a 

construção emerge do sujeito, ao mesmo tempo em que segue regras e amoldam os sistemas 

culturais. No seu desenvolvimento, há uma intervenção do meio social, assimiladas ao seu 

repertório, propiciando o conhecimento a se formar e a evoluir (GRÉCO, 1984). 

Tal qual Piaget, Swanwick (1994), utilizando conceitos de acomodação e assimilação no 

Modelo Espiral de Desenvolvimento, propõe estágios de desenvolvimento16, onde através de um 

                                                 
14 Que é também uma atividade cultural e não apenas cognitiva. Sem intercâmbio social de representações, 
provavelmente não haveria Homo discens, o que pressupõe sistemas culturais de representação cada vez mais 
eficientes para esta permuta. Porém, ao se incorporarem à mente, os sistemas de representação são refeitos, 
produzem novos sistemas de memória e representação mental. E este conhecimento se constrói de várias maneiras, 
sobretudo quando se tem consciência das representações explícitas, que são a verbalização da emoção do mundo de 
fora, e implícitas, que se traduzem como a informação armazenada dentro da mente humana (POZO, 2004). 
15 Lev Vygotsky, Henri Wallon também são nomes importantes ligados ao construtivismo (enquanto corrente teórica 
empenhada em explicar como se desenvolve a inteligência humana, em contrapartida ao empirismo e racionalismo), 
assim como Emília Ferreiro e Ana Teberosky. Emília, aluna de Piaget, foi quem cunhou o termo construtivismo, 
dando subsídios para novas propostas no processo educacional e, em particular, na alfabetização de crianças 
(DEHEINZELIN, 2005). 
16 “Ela contempla o desenvolvimento da compreensão musical através do domínio cumulativo dos elementos do 
discurso musical, que correspondem aos estágios de desenvolvimento musical: Materiais Sonoros (que se 
desdobram nos níveis Sensorial e Manipulativo), Caráter Expressivo (níveis Pessoal e Vernacular), Forma (níveis 
Especulativo e Idiomático) e Valor (níveis Simbólico e Sistemático), este último representando o ápice da 
compreensão da música como forma de discurso simbólico” (FRANÇA, 2004, p. 33). 



 
 

55

gráfico em espiral é possível observar a evolução do discurso musical. O gráfico é disposto de 

forma crescente, de baixo para cima, podendo-se ainda retornar ao estágio anterior para dar 

prosseguimento ao crescimento. 

Referindo-se à representação mental da música, Wisnik (1989, p. 25) nos fala que a ela 

“não refere nem nomeia coisas visíveis, como a linguagem verbal faz, mas aponta com uma 

força toda sua para o não-verbalizável”. E que a música “atravessa certas redes defensivas que a 

consciência e a linguagem cristalizada opõem à sua ação e toca em pontos de ligação efetivos do 

mental e do corporal, do intelectual e do afetivo”. 

Sobre as respostas auditivas e mentais aos estímulos sonoros, Gainza (1988, p. 25) nos 

diz que “um objeto sonoro ou instrumento musical qualquer tende a penetrar no campo auditivo 

dos sujeitos que se encontram dentro de seu raio de ação”. Ainda segundo a autora: 

 
As diferentes pessoas, segundo sua idade, educação e estado psicofísico, 
reagirão de maneira característica, mostrando menor ou maior atração ou 
apetite pelo “alimento” sonoro que está ao seu alcance ou que lhe é 
oferecido, realizando o ato de absorção e internalização com diferentes 
graus de concentração, continuidade e finura (ibidem, p. 25). 
 

Para Gainza, o “processamento dos materiais sonoros e musicais se dá no interior do 

sujeito, de tal forma que a energia proveniente da música absorvida metaboliza-se em expressão 

corporal, sonora e verbal [...] promovendo, enfim, uma intensa atividade mental” (ibidem, p. 30). 

Dessa forma, a música – o som – exerce profunda influência nos processos psicológicos 

de um indivíduo, afetando diretamente suas ações e estado de espírito. Ficar alheio também aos 

estímulos sonoros é quase que impossível nos dias de hoje, pois os sons nos rodeiam a todo o 

momento, de inúmeras fontes, inclusive de nós mesmos. 

Interagindo, adaptando-se e modificando o meio ambiente, o ser humano conseguiu, no 

decorrer de milênios, evoluir, aprender e ser capaz de representar suas próprias representações – 
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como a sintaxe da música – e, finalmente, ter conhecimento sobre elas. Ao aprender a aprender, 

foi capaz de chegar à aprendizagem. 

Aprendizagem esta que é definida por Gainza (1988, p. 34) como “o processo pelo qual a 

conduta se modifica de maneira estável, com base nas experiências do sujeito”; por Piaget e 

Gréco (1974, p. 25)  como  sendo  à  “aquisição distinta da maturação”17;  e  em Ferreira (1999, 

p. 172) como sendo o “ato ou efeito de aprender”. Gainza (1988, p. 34) diz também que a 

“aprendizagem se concretiza com a aquisição – consciente ou não – de uma série de capacidades 

ou destrezas no campo sensorial, motor, afetivo e mental”. 

A “música e o som, enquanto energia, estimulam o movimento interno e externo do 

homem; impulsionam-no à ação e promovem nele uma multiplicidade de condutas de diferente 

qualidade e grau” (GAINZA, 1988, p. 22), levando-o a uma compreensão musical que “consiste 

na decodificação de uma estrutura” que promove “a existência e o domínio de um código”. É, 

por conseguinte, “um trabalho mental, e não meramente auditivo” (p. 54). 

Mas enquanto fenômeno físico, a sensação do som é percebida “quando as vibrações, 

produzidas pela oscilação de um material qualquer com alguma elasticidade, são transmitidas 

pelas moléculas do ar [...] e atingem o nosso tímpano” (RIO DE JANEIRO; CONSERVATÓRIO 

BRASILEIRO DE MÚSICA, 2002, p. 99). 

Sobre a conscientização e alguns aspectos da aprendizagem, Swanwick pondera: 
 

Temos de estar conscientes do desenvolvimento e da autonomia do 
aluno, respeitar o que o psicólogo Jerome Bruner chama de “as energias 
naturais que sustentam a aprendizagem espontânea”: curiosidade; 
desejo de ser competente; querer imitar outros; necessidade de interagir 
socialmente. Não podemos nos eximir de compreender tudo o que está 
envolvido com esses aspectos (SWANWICK, 2003, p. 67, grifo nosso). 

                                                 
17 “[...] desenvolvimento de regulagem endógena de mecanismos considerados como inatos e a experiência 
adquirida em função do meio (meio físico e social)” (PIAGET; GRECO, 1974, p. 34). 
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Visto toda essa abordagem, havemos de saber que o “homem manifesta, através de sua 

conduta, as múltiplas facetas de seu ser complexo” (GAINZA, 1988, p. 21) e “inconcluso”, como 

diria Freire (1996). Por isso, há de se levar em consideração o respeito às diferenças e a 

maturação do indivíduo. 

Tentar compreender as respostas psicológicas que incidem na aprendizagem, deve ser um 

encaminhamento incessante do processo educacional. Os alunos diferem uns dos outros. Como 

conseqüência, dão respostas diferenciadas e, em muitos casos, particularizadas, onde os 

resultados aos estímulos musicais – induzidos ou não – também apresentarão tais características. 

Participamos da opinião de Goulart (1987, p. 18), quando considera que uma 

“aprendizagem compreensiva requer que o professor conheça o processo de pensamento do 

aprendiz, apresente problemas que lhe pareçam interessantes e para os quais ele possa oferecer 

respostas”. 

Educar é estar em conformidade com o nosso meio, com o cotidiano e também, por que 

não dizer, é sinônimo de mudança e experimentação. No entanto, “falta à escola uma atitude de 

olhar para frente [...], de acreditar no novo, de promover aqueles que se lançam com ousadia na 

busca das transformações” (WERNECK, 1998, p. 62). 

Segundo Penna (1990, p. 20-21), as transformações na música “têm por base um padrão 

culturalmente compartilhado: um código para a organização dos sons numa linguagem artística 

que, socialmente construído, é socialmente apreendido na escola”. Ainda segundo a autora, a 

“musicalização (dentro e fora da escola) é um processo bidirecional e integrado entre o homem e 

a música” (p. 53). 

E tanto o educador como o educando podem compartilhar descobertas, até porque o 

“fenômeno musical não pode apenas ser compreendido através de seus elementos musicais, 
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sônicos, mas também através das características e das condições de quem o produz e de quem o 

ouve” (REQUIÃO, 2008). 

Um  dos  papéis  do  professor  na Educação Musical criativa deverá  ser  o  de  “colocar 

a  proposta  de  modo que haja tantas soluções quanto inteligências na sala” (SCHAFER, 1991, 

p. 380). E é de suma importância que o educador, antes de tudo, “sempre esteja certo de que o 

ensino da música vale a pena” (DALCROZE, 1915 apud SWANWICK, 2003, p. 51). 

 Souza (2000b, p. 75), referindo-se aos processos de aprendizagem musical no cotidiano, 

enfatiza que: 

 
O certo é que a opção por esse paradigma coloca em pauta a relação 
teoria e prática e o valor do conhecimento musical uma vez que a aula de 
música passa a se orientar não em objetos (na gramática da música) e sim 
nos alunos, em suas situações, problemas e interesses. A metodologia 
passa então a ser decidida em cada lugar e em cada situação específica. 
Concreto, isso significa questionar sobre os processos de socialização 
musical dos alunos, procurando conscientizar diversos conteúdos ideais 
estéticos e valores. 

 

O ensino da música na escola regular possibilita também uma reflexão a respeito do papel 

desta cultura (musical) na sociedade onde estamos inseridos. E, como já mostrou Schafer (1991), 

nos invocando para uma escuta consciente, certamente não há como escapar do fato de que, nos 

dias de hoje, a música torna-se cada vez mais presente. Haja vista as rádios, internet, celulares, 

aparelhos sonoros que estão no nosso dia-a-dia, seja na sala de aula, em casa, no lazer, trabalho, 

carro, metrô, ônibus ou mesmo em celebrações religiosas. 

Para Loureiro (2003, p. 13-14), “com o avanço da tecnologia e com a rapidez da 

informação, é possível conviver com diferentes formas de expressão artística, seja através da 

mídia ou pela participação ao vivo, em eventos culturais que ocupam os espaços, continuamente, 

em nossas cidades”. 
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Sobre a abordagem que estamos trazendo, os PCN (BRASIL, 1998a, p. 78-79) fazem 

referências e promovem questionamentos relevantes para que possamos refletir melhor a respeito 

do ensino da música na escola do novo milênio: 

 

Nas últimas décadas tem-se presenciado a profunda modificação no 
pensamento, na vida, no gosto dos jovens. Com o advento de novos 
paradigmas perceptivos, novas relações tempo e espaço, múltiplos 
interesses, poderes, modos tecnológicos de comunicação, verificam-se as 
transformações mais variadas que se processam simultaneamente, 
trazendo outras relações entre os jovens, as máquinas e os sons. O ritmo 
de pulsação excitante e envolvente da música é um dos elementos 
formadores de vários grupos que se distinguem pelas roupas que 
vestem, pelo comportamento que os identificam e pelos estilos musicais 
de sua preferência: rock, tecno, dance, reggae, pagode, rap, entre tantos 
outros. Junto a essas mudanças ocorrem outras, o que faz com que 
muitos se perguntem: como são os hábitos musicais dos jovens? Como 
está se formando o gosto musical do adolescente/jovem? (Grifo nosso) 
 

Em contrapartida, a manipulação indiscriminada do som cada vez mais intensa, em todos 

os sentidos, pode acarretar sérios problemas. Schafer faz ponderações a esse respeito e nos 

mostra como o seu uso influencia diretamente nossas vidas e bem-estar. Situação que deve ser 

vista com seriedade, tanto por parte dos músicos e educadores, como por pesquisadores, políticos 

e sociedade de modo geral. Vejamos: 

 
O ambiente sonoro de uma sociedade é uma fonte importante de 
informação. Não é preciso dizer a vocês o quanto o ambiente sonoro do 
mundo moderno tem se tornado mais barulhento e mais ameaçador. A 
multiplicação irrestrita de máquinas e a tecnologia em geral resultaram 
numa paisagem sonora do mundo, cuja intensidade cresce 
continuamente. Evidências recentes demonstram que o homem moderno 
está ficando gradualmente surdo. Ele está se matando com som. A 
poluição sonora é um dos grandes problemas da vida contemporânea 
(SCHAFER, 1991, p. 289). 
 

Questionar e procurar entender como a música e as tecnologias da comunicação atuam 

sobre o educando é uma das preocupações atualmente de muitos educadores e pesquisadores da 
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área musical. Na música, e em tudo que está à sua volta, como a Educação Musical, por 

exemplo, é preponderante buscarmos a compreensão das mudanças que já se apresentam e que se 

estabelecem no nosso dia-a-dia. 

O momento que estamos vivenciando requer, pelo menos, um olhar mais crítico por parte 

de todos os segmentos da sociedade, pois presenciamos rápidas e contínuas transformações, que 

trazem incontestáveis benefícios, mas também o inverso. 

A nosso pedido, o compositor, escritor e poeta paraense Marcos Quinan nos contempla 

com uma reflexão sobre a música na escola que consideramos pertinente às questões levantadas: 

 
Qualquer reflexão que se faça sobre aprender, descobrir, perceber, 
independente da idade, lá está o som. Desde a barriga materna, a audição 
é o primeiro sentido que percebemos. Suponho que ao lidar com o que 
ouvimos desde o começo da vida, inconscientemente, processamos a 
música no nosso cérebro. De todas as manifestações humanas, é a forma 
que mais conjuga a emoção, seja só com talento ou com a técnica; a 
música nos remete para o enlevo, para o contato atemporal com nossas 
lembranças, sonhos e aspirações. Ao juntar os sons da natureza, numa 
infinidade de maneiras de organizá-los, estamos elevando a alma humana 
a uma proximidade maior com o sublime. Nenhum ajuntamento humano 
existe sem a música, o próprio homem já nasce com a capacidade de 
reproduzir e inventar o som, de organizá-lo, de ensinar a reproduzir o que 
cria no instrumento natural que é o seu corpo e de criar, com suas mãos 
outros instrumentos para fazê-lo. O ensino da música na escola 
possibilita o autoconhecimento da sua emoção e a eleva ao coletivo. Na 
música estão os modos mais percebíveis de integração do espírito 
humano. Estimula habilidades, integração e todas as atividades coletivas 
e possibilita um processo interativo e interdisciplinar, de conhecimento 
do corpo como objeto musical, de organização motora associada ao 
ritmo, de socialização, de linguagem expressiva e de forma de 
conhecimento do mundo. Ensinar é incluir, aprender é integrar e a 
música, que já nasce dentro de nós, deve ser o fio condutor do modo de 
sermos mais livres e melhores.18 
 

E não podemos, de maneira alguma, deixar de observar, nessa avalanche e emaranhado 

de informações, uma tendência à massificação e ao simplismo (banalizações), onde os 

nivelamentos sintáticos são utilizados indiscriminadamente para quaisquer produtos ou qualquer 
                                                 
18 Depoimento concedido em julho de 2005. 
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sentido. Estes nivelamentos, relativos à superficialidade, esgotam a capacidade de comunicação 

pelo emprego excessivo de elementos que convergem para uma única tendência, uma única via, e 

descartam a possibilidade de multiplicidade. Prósperos, estes elementos se caracterizam pela 

fácil compreensão, mantendo, assim, uma rápida relação entre o que foi apresentado e o 

receptor/usuário: o ouvinte. 

Para Swanwick (1993, p. 29), um “objetivo básico da educação musical é o 

desenvolvimento de uma apreciação rica e ampla, quer o aluno se torne um músico profissional, 

um amador talentoso ou um membro sensível de platéias”. Por tudo isso, o 

 
[...] ensino musical, então, torna-se não uma questão de simplesmente 
transmitir a cultura, mas algo como um comprometimento com as 
tradições em um caminho vivo e criativo, em uma rede de conversações 
que possui muitos sotaques diferentes. Nessa conversação, todos nós 
temos uma “voz” musical e também ouvimos as “vozes” musicais de 
nossos alunos (idem, 2003, p. 46). 
 

O ensino da música na escola regular, assim com a Educação, imersos e emergidos do 

meio social, passam por profundas transformações. E isso acontece tanto no aparato técnico-

pedagógico como na forma de lidar com o educando, com o ser humano, onde novas relações se 

estabelecem. Certamente a sociedade e a escola de hoje não são as mesmas de cem, cinqüenta, 

até mesmo de dez anos atrás. Da mesma forma o campo sonoro à nossa volta. 

 Decerto, o novo e o moderno (pós-moderno) amedrontam. Mas, ao mesmo tempo, nos 

fascinam e nos renovam. Nessa incessante busca e diálogo, respostas satisfatórias hão de surgir 

e, em contrapartida, outras provavelmente não poderão ser respondidas, pelo menos de imediato. 

E isso nos impulsiona à frente, sempre. Não as respostas, mas a certeza de que nos renovaremos, 

de que estaremos sempre a aprender em uma inesgotável fonte, atingindo patamares até então 

inimagináveis. 
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2.2 - A composição no processo pedagógico-musical 

 

 
Trafegar estreitamente pelos ínfimos intervalos sonoros inebriados das 
nuances pictóricas, fundidos e entregues em harmonia ao bel prazer da 
virtude que é elevar o espírito à música! 

 
ROBERTO STEPHESON 
 
 
Os homens precisam, com instrumentos e vozes, desencadear vibrações 
que correspondam às suas vibrações internas, para que, em troca, 
recebam uma impressão musical verdadeira. 

 
HECTOR BERLIOZ 

 
 

Não é preciso procurar os ritmos variados, nem as cadências 
complexas, pelo contrário, é preciso examinar quais seriam os ritmos 
adequados a uma vida bem regrada e corajosa. Uma vez determinados, 
é preciso subordinar a cadência e a melodia ao modo de um homem se 
expressar, em vez de adaptar este à cadência e à melodia. 

 
PLATÃO 

 

 

Pensamos que a composição é uma atividade válida no desenvolvimento/construção 

musical do educando, pois ratifica conceitos apreendidos e estimula o exercício da liberdade de 

decisões musicais. Também possibilita a argumentação e tolerância, se for realizada 

coletivamente, promove a visualização de sotaques diversos, de múltiplos olhares e direciona o 

aluno – ou grupo musical – para experiências e práticas musicais. 

Trabalhar com a composição musical permite que o educando lide com novas 

experiências, dando-lhe a chance de exteriorizar seus pensamentos musicais, sua percepção do 

universo sonoro – saindo da escuridão para a luz (PLATÃO, 1985) –, além de ser um elemento 

de motivação, pois é sua criação – momento criativo – que está sendo evidenciada. 
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E composição procede de compor, que significa “formar, construir, inventar” 

(FERREIRA 1999, p. 514). Para Schafer (1991, p. 290), “somos os arquitetos dos sons e estamos 

interessados em organizar e equilibrar sons interessantes, para produzir os efeitos estéticos 

desejados”. 

Sobre a importância da composição e  as  chances  que  ela  propicia,  Swanwick (2003, 

p. 68) afirma que ela “oferece uma grande oportunidade para escolher não somente como, mas o 

que tocar ou cantar, e em que ordem temporal. Uma vez que a composição permite mais tomadas 

de decisão ao participante, proporciona mais abertura para a escolha cultural”. 

E referindo-se  aos  sotaques  e  à  inserção da música na sociedade, Swanwick (ibidem, 

p. 39) comenta: 

 
“Sotaques” diferentes são percebidos como igualmente válidos, e 
nenhum é, essencialmente, bom. Em vez disso, pergunta-se o que é bom 
para um contexto social específico. O significado e o valor da música 
nunca podem ser intrínsecos e universais, mas estão ligados ao que é 
socialmente situado e culturalmente mediado. Sob esse ponto de vista, o 
valor musical reside em seus usos culturais específicos [...]. 

 

Dentre a própria sintaxe que se propõe a expressar, a música pode evocar vários sentidos 

e, de certa forma, além da questão que estamos levantando quando nos referimos à Educação 

Musical, também pode direcionar-se à emoção. 

Emoção que, num primeiro momento, talvez possa ser sentida pelo compositor, aquele 

que seria o mais próximo e fidedigno da idéia primária. Depois essa idéia é transpassada para o 

ouvinte que, junto com a sua própria experiência, também compartilha uma nova composição. 

Seria, digamos assim, um co-compositor. Por quê? Porque este simplesmente reinterpreta a 

música, pois não tem como entrar verdadeiramente no pensamento (intrínseco) musical do 

compositor. 
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E possivelmente o ouvinte não saberia o que realmente o compositor estaria pretendendo, 

pois a música, agora sob a sua ótica, é mentalmente reeditada, repensada e recodificada. Platão 

(2000) já evocara o mundo das idéias e da verossimilhança. Segundo ele, vivemos no mundo das 

cópias. E isso tudo sem falar no intérprete. 

Schafer (1991, p. 23), referindo-se à necessidade de se trabalhar a acuidade musical e a 

atenção que devemos ter com as associações à música, comenta que temos “uma tendência para 

associar certas manifestações artísticas a certas pessoas ou grupos de pessoas, e isso, sem dúvida, 

afeta a nossa apreciação”. E continua: 

 
Imagino freqüentemente se seria possível dissociar a música dos seres 
humanos e apreciá-la assepticamente em sua forma pura. Não creio que 
seja inteiramente possível. Mas acho que às vezes é necessário 
experimentar e ver por esse lado os nossos gostos musicais e desenvolvê-
los para mudá-los. Em outras palavras, deixem a música falar por si 
mesma, não por associações (ibidem, p. 23). 
 

Hanslick (1992, p. 18) nos fala também que a “arte deve, antes de tudo, representar um 

belo. O meio pelo qual se entra em contato com o belo não é o sentimento, mas a fantasia, 

enquanto atividade de pura contemplação”. Até porque as “idéias expressas pelo compositor são, 

antes de mais nada, puramente musicais. À sua fantasia se apresenta uma bela melodia 

determinada” (p. 35).  

De qualquer forma, a música é música com ou sem emoção e demais atributos. E também 

podemos entender que o ouvinte jamais poderá captar, pelo menos pela música, o sentimento ou 

sensação vivida pelo compositor no momento da criação (e mesmo depois). Assim como as 

outras artes, a música pode aflorar sentimentos que poderão nos conduzir às mais longínquas 

estradas, musicais ou não. A música, por si só, é música, mas uma emoção pode 
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inexplicavelmente ser a mais bela das músicas já tocada ou escutada por nós, em um único 

momento, inesquecível. 

Quando nos direcionamos ao ouvinte, estamos abordando e confluindo o leigo e o 

indivíduo que guarda uma maior aproximação, acuidade ou mesmo prática com a música. 

Vamos, contudo, delimitar e tomar como eixo de construção do nosso discurso somente o 

compositor e o ouvinte, dois pólos eqüidistantes, mas que se validam e se completam. 

O prof. Marcos Nogueira, do Dpto. de Composição da UFRJ, referindo-se ao ouvinte e 

sua percepção do fenômeno musical, nos diz que a produção do ouvinte, que não depende de 

qualquer atuação física, “caracteriza-se por um conjunto de atividades perceptivas, intelectuais e 

emocionais que resultam em memórias, em conjuntos de imagens mentais fugazes e altamente 

incomunicáveis, em sentimentos e em expectativas (antecipações)”. Para o professor, quanto 

mais for o envolvimento do ouvinte com os “padrões envolvidos na elaboração e na execução 

musicais, quanto mais restritos forem, portanto, os limites para a sua interpretação, mais forte 

será a impressão de comunicação – de que algo passa, no ato da escuta” (NOGUEIRA, 2003). 

Assim como os sons que foram organizados e trabalhados pelo compositor, o ouvinte os 

reordena à medida que vai escutando e compartilhando também com os demais sons que ele, 

naquele momento, está recebendo, e que interferirão nessa nova escuta, além de toda a bagagem 

auditiva construída ao longo de sua vida e experiências. 

Para Duarte (2001, p. 87), a música é o elo entre o ouvinte e o compositor. Sua 

“materialidade se constrói nos encontros de cada audição e esta é materialmente marcada pela 

concretude do produto que se expõe como ‘acabado’, por ser resultado do trabalho do 

compositor”. A autora salienta ainda que “o ouvinte trabalha para reconstruir este produto 

baseado também em outras audições e em suas próprias percepções”. 
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E a emoção? Como esta interfere na música? Antes de darmos continuidade sobre este 

levante gerador de muitas discussões e controvérsias, trazemos um pensamento de Beethoven 

que, de certa forma, revela um pouco a alma do artista criador: 

 
Quando, à noite, contemplo arrebatado o céu e a multidão de astros que 
eternamente turbilhonam em suas órbitas, os chamados sóis e terras, 
minha alma também voa para milhões de quilômetros além dessas 
estrelas distantes, até a fonte primeira que deu origem a todas as coisas, e 
que há de criar o que há de nascer (BEETHOVEN apud HETTINGER, 
1978, p. 3). 

 
 

Por muito tempo, a tradição musical (no caso aqui, ocidental), confirmou-se tendo 

também como premissa a emoção: músicas evocativas (religiosas), descritivas, épicas, amorosas 

e até mesmo terapêuticas. E o que seria isso? O compositor, num primeiro momento, talvez 

inspirado e submerso em algum tipo de sentimento, pode ter sido levado a compor através de um 

ato, mas que fora pensado e desencadeado. Esse ato foi concebido, trabalhado, e nesse momento 

possivelmente a emoção tenha influenciado e direcionado o compositor no desfecho de sua obra. 

Porém, o estado de espírito do compositor, a sensação, a inspiração – ou falta destes – não 

necessariamente coincidem com a do ouvinte. 

No entanto o compositor pode, deliberadamente, querer provocar o ouvinte com sua 

música. Segundo Schafer (1991, p. 31), “a sucessão particular de sons que o compositor escolhe 

– sua tessitura, dinâmica, instrumentação –, tudo isso dá um certo caráter à melodia e, por sua 

vez, obtém uma certa resposta emocional dos ouvintes”. 

Muitas músicas e até mesmo teorias19, então, foram sendo criadas20 e associadas a textos 

(como libretos de óperas), festividades e até mesmo a um estado de emoção. Quer dizer, foram 

                                                 
19 No período Barroco surgiu a Teoria dos Afetos, preconizando que a música era capaz de provocar e representar 
emoções, doutrina esta seguida por vários compositores. 
20 “É claro que a emoção é encontrada, em maior ou menor grau, em quase todo tipo de música, qualquer que seja o 
período ou estilo, mas sua expressão mais forte se dá no período romântico” (BENNETT, 1986, p. 57). 
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dados sentidos a essas músicas de, por exemplo, tristeza, alegria, elevação espiritual ou amor. E 

talvez se prestasse, pelo menos no senso comum, a uma intenção de passar sentimentos. Não que 

ela, a música, não possa desempenhar esse papel, em algum momento. 

O que acontece é que, pelo hábito, foi-se formulando um pensamento sobre a música 

como emoção, ou que provavelmente pudesse passar algum tipo de sentimento. Significado este 

confundido muitas vezes com o movimento corporal ou, mais especificamente, com a dança, 

pois ao longo dos anos foram adaptadas ou mesmo compostas peças musicais para balés e 

coreografias do tipo. 

Quem dança realiza movimento e sente algo, e isso não pode ser negado. Da mesma 

forma, quando escutamos determinados sons sentimos os movimentos trazidos pelas vibrações 

sonoras. Todavia, o que acontece é que quem dança pode sentir-se feliz ou mesmo triste, 

independentemente da música que esteja escutando. 

Em contrapartida, a dança – arte do movimento – induz a uma organização rítmica 

passível de transcrição e decodificação através dos signos musicais (escrita convencional e não-

convencional). Movimentos corporais como os do sapateado podem ser escritos em uma 

partitura, ou até mesmo a coreografia de uma bailarina, por exemplo. Assim como também, 

segundo Velasco (2006), “no fluxo da música e das artes plásticas existem grandes elos de 

comunicação, de realimentação, de movimentos e ritmicidades paralelas”. 

E, a partir disso, possivelmente, a música foi recebendo essa conotação de que poderia 

alegrar e entristecer, enaltecer e evocar, pois movimento poderia significar alegria, e em outro 

pólo, inércia poderia conotar o sentido de tristeza. Da mesma forma os modos ou as tonalidades: 

maior para a alegria e menor para a tristeza. Não o significado musical, mas o uso intensificado 
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de clichês, induzindo o ouvinte – ao longo dos tempos – a intuir determinados padrões sonoro-

musicais. 

A composição permite um aprimoramento estético musical, fazendo-se necessária à 

prática pedagógica musical, não somente nas universidades e escolas de música, mas também no 

ensino regular. 

No entanto, é sabido que a teorização e o enfoque histórico são priorizados na sala de 

aula, ficando a prática e a criação musical relegadas a um plano secundário, insípido ou mesmo 

inexistente. Por isso, comungamos com Swanwick (2003, p. 68), quando nos diz que: 

 
A composição é, portanto, uma necessidade educacional, não uma 
atividade opcional para ser desenvolvida quando o tempo permite. Ela dá 
ao aluno uma oportunidade para trazer suas próprias idéias à 
microcultura da sala de aula, fundindo a educação formal com a “música 
de fora”. Os professores, então, tornam-se conscientes não somente das 
tendências musicais dos alunos, mas também, até certo ponto, de seus 
mundos social e pessoal. 
 

Ao deparar-se com o processo composicional, o educando pode revisitar os elementos 

trabalhados nas aulas, misturando-os à sua vivência musical já incorporada, confrontando-os e 

transcendendo-os. E isso ocorre propositalmente ou não, tanto na troca de experiências com os 

demais componentes de um grupo como em uma atividade de composição individual. Os 

elementos serão escolhidos e montados por ele, de acordo com o nível musical em que se 

encontra. 

Musicalmente falando e voltando-se para o ensino da música atual, Gainza (1988, p. 101) 

nos fala que “o objetivo específico da educação musical é musicalizar, ou seja, tornar um 

indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, promovendo nele, ao mesmo tempo, 

respostas de índole musical”; Schoenberg (1993, p. 27), referindo-se à composição musical, mas 

que estendemos ao ensino da música de modo geral, pois denota sentido semelhante, nos diz que 
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os “requisitos essenciais para a criação de uma forma musical compreensível são a lógica e a 

coerência”. 

Paz (1995, p. 17), trazendo as propostas de Villa-Lobos, nos fala que a música do 

compositor  “deve ser a revelação verdadeira de sua alma”; Swanwick (1979, p. 43) nos diz que 

o processo composicional permite diversas “formas de invenção musical”. E profere também que 

“tocar e compor podem complementar-se, e novos insights adquiridos em um domínio podem 

servir a outro” (SWANWICK, 2003, p. 95); a música, de acordo com Fregtman (1993, p. 60), “é 

uma capacidade inerente ao ser humano e todos podemos encontrar um veículo de expressão 

sonora autêntico”. 

Nesse conglomerado, podem ser trabalhados gêneros, ritmos, texturas, construções 

melódicas, prosódias, performances instrumentais e vocais, além de aspectos estilísticos, 

históricos e socioeducativos distintos. Tudo que possa trazer sentido e interconexões de idéias 

pedagógico-musicais significativas no trabalho de um grupo ou projeto musical, que se refletem 

na aprendizagem e na formação de um sujeito autônomo e autocrítico. 

 
Aqueles, portanto, que vêem a multiplicidade das coisas belas mas não o 
belo em si e são incapazes de seguir aquele que os guia a isso, e sabem 
ainda compreender a multiplicidade das coisas justas mas não a justiça 
em si, e assim por diante com relação a todo o resto, diríamos que esses 
possuem uma opinião sobre cada coisa, mas não conhecem nada daquilo 
sobre que a possuem (PLATÃO, s. d., p. 191). 

 

Sendo assim, partindo-se dos pressupostos abordados na introdução e nos dois primeiros 

capítulos desta pesquisa, se valida o trabalho do grupo de música da Escola Municipal Barão de 

Santa Margarida, como poderemos constatar a seguir. 

 ...........................................................................



CAPÍTULO 3 
 

MÚSICA NA BARÃO 
 

    

Assim é a música: ao te libertar, prende-te ainda mais. 
 

BERNT VON HEISELER 
 

 
Não vem, não vem que não tem 
Na escola da vida eu sou nota 100 
Não vem, não vem que não tem 
Você pode não acreditar 
Mas eu já sou alguém 

 
ALUNOS DA BARÃO 

 

 
 

3.1 - Considerações iniciais 
 

A Arte, como já foi dito anteriormente, pode ser um veículo de transformação. Como 

exemplos desse alcance, podemos mencionar o Olodum e Timbalada, na Bahia, e o AfroReggae, 

no Rio de Janeiro, que hoje são reconhecidos internacionalmente e desenvolvem importantes 

projetos sociais em suas comunidades. 

Aliada à Educação, a Arte é mais um recurso para motivar, envolver, integrar e manter o 

aluno na escola, além de contribuir para a formação do cidadão. Invoca “aspectos essenciais da 

criação e percepção estética [...] e o modo de tratar a apropriação de conteúdos imprescindíveis 

para a cultura do cidadão contemporâneo” (BRASIL, 1998a, p. 19). 

Por esse caminho, constata-se que a “dimensão social das manifestações artísticas revela 

modos de perceber, sentir e articular significados e valores que orientam os diferentes tipos de 

relações entre os indivíduos na sociedade” (ibidem, p. 19). A arte permite ainda que o educando 
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perceba, compreenda e relacione esses significados, pois tal entendimento “inclui modos de 

interação como a empatia e se concretiza em múltiplas sínteses” (BRASIL, 1998a, p. 19). 

Com uma convivência sadia e contínua, o relacionamento professor-aluno avança –

positivamente – e gera ganhos para ambas as partes. Porém, muitas vezes os educadores 

desconhecem o que se passa com o aluno. Talvez por falta de tempo, disposição, condições 

satisfatórias de trabalho, burocracia, agigantamento da máquina escolar ou ainda despreparo dos 

professores e instituições escolares. E algumas das situações e atitudes tomadas por esses 

profissionais afetam diretamente à aprendizagem e futuro do discente, tanto para o sucesso como 

para desfechos insatisfatórios. 

Não estamos dizendo que o sucesso ou fracasso do ensino depende exclusivamente do 

professor. Claro que não. O que há, sim, é um conjunto de mecanismos e situações que incidem 

nos resultados finais e que passam pelo número de docentes, condições adequadas, 

planejamento, comprometimento, investimentos e políticas públicas21
 que se façam cumprir. 

Mas é essencial, segundo Afonso (2001, p. 87-88), que tanto os docentes como os 

discentes, “tenham todas as condições para poder reconstruir quotidianamente o sentido de uma 

escola promotora das aprendizagens e dos saberes que são imprescindíveis a uma participação 

ativa, digna e com espírito crítico, numa sociedade cada vez mais complexa”. 

Constata-se isso em ocasiões como os Conselhos de Classe, quando um professor, por 

desconhecimento e talvez por falta de oportunidade devido à excessiva carga horária e número 

elevado de estudantes na sala de aula, recomenda a reprovação de um aluno. Nomeia-o de 

                                                 
21 a) A Constituição Brasileira, Art. 205, diz: “A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo 
para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (BRASIL, 1999, p. 120). 
b) “A escola pública não pode deixar de ser uma obrigação do Estado democrático e, como tal, um lugar de 
investimento prioritário, quer em termos de orçamento, quer em termos de recursos materiais e humanos, quer ainda 
no que diz respeito à formação inicial e contínua de professores e educadores” (AFONSO, 2001, p. 86). 
c) Para políticas públicas na Educação Musical, cf. <http://www.anppom.com.br/anais/anaiscongresso_anppom_200 
6/CDROM/COM/01_Com_EdMus/sessao05/01COM_EdMus_0504-089.pdf>. 
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faltoso, amparado pelo cabal e indiscutível registro no seu diário de classe, que mostra 

claramente suas faltas subseqüentes ou esporádicas, além do seu baixo desempenho escolar. 

Mas outro professor, que esteve mais próximo desse aluno, devido à convivência 

informal dos passeios e ensaios de música, descobre que ele passa por sérios problemas 

financeiros ou de doença familiar, e por isso ausentava-se da escola. 

O aluno nem sempre tem iniciativa e coragem para chegar à escola e falar de seus 

problemas particulares, como a escola também não tem a iniciativa de ir até ele. Até porque, 

muitas vezes nessa linha tênue, não há espaço e alternativas nesse sentido, além de que a escola, 

a priori, não pode assumir o papel da família. 

Dando um exemplo dessa inter-relação escola-aluno, por vezes inseparável, o professor 

das Oficinas de Música da Barão Marcos Melo lembra o seguinte episódio: 

 
Certo dia, eu estava no pátio da Escola e vi uma das alunas das oficinas 
muito triste, praticamente chorando. Fui ao seu encontro e lhe perguntei 
o que estava acontecendo. Ela me respondeu que seu pai havia morrido 
poucas horas atrás, por negligência médica. E que a Escola, naquele 
momento, era o único lugar onde ela se sentia realmente amparada.22 
 

O professor, em outro exemplo, fica abismado ao ver um aluno, tido por ele e pelos 

demais colegas como fraco, em alta desenvoltura, se destacando em uma apresentação musical 

ao vivo em um teatro ou principal casa de espetáculos da cidade. Inevitavelmente, ele se 

pergunta: Como pode? Logo aquele aluno de baixo rendimento, que quase sempre tira notas 

baixas? E pensa: como poderei reprová-lo agora? Ele se mostrou uma pessoa especial e muito 

importante para a escola. É talentoso, atua como se fosse profissional, tem iniciativa e atitude ao 

                                                 
22 Depoimento concedido em maio de 2008. 
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encarar uma platéia de 2.000 pessoas com destreza e naturalidade. Enfim, tem competências que 

eu desconhecia e que muitos aspiram em tê-las e não conseguem23. 

Não é raro ver alunos que têm total aversão e dificuldade em ir à frente da turma para 

falar, ler um texto, expressar-se e até mesmo tirar dúvidas com o professor. Quanto mais cantar, 

se apresentar e se expor em um palco. 

As experiências que a música traz para o aluno, ao lidar com situações que exigem 

autocontrole, ao lhe permitirem aflorar, usar e controlar as emoções, ao elevarem sua auto-

estima, possibilitam algumas transformações: enfrentar adversidades, transpor o medo, a timidez, 

a ansiedade.  Por isso, ele torna-se mais seguro na tomada de decisões, não somente na música, 

mas na sua vida, aspectos essenciais para uma estabilidade psíquica. 

É notória a ação da música. A ciência já demonstrou que ela exerce influência na mente, 

no corpo e no comportamento de pessoas de todas as idades, pois “movimenta, mobiliza, e por 

isso contribui para a transformação e para o desenvolvimento” (GAINZA, 1988, p. 36). Para 

Piaget, o desenvolvimento psíquico 

 
[...] começa quando nascemos e termina na idade adulta, é comparável ao 
crescimento orgânico: como este, orienta-se, essencialmente, para o 
equilíbrio. Da mesma maneira que um corpo está em evolução até atingir 
um nível relativamente estável – caracterizado pela conclusão do 
crescimento e pela maturidade dos órgãos –, também a vida mental pode 
ser concebida como evoluindo na direção de uma forma de equilíbrio 
final, representada pelo espírito adulto (PIAGET, 2006, p. 13). 
 

No trabalho de Educação Musical/Educação Artística24 da Barão, observou-se o 

entrelaçamento de questões levantadas nesta pesquisa, principalmente a prática voltada ao fazer 

musical – experimentação, criação, composição coletiva –, contextualização, dentre outros 

                                                 
23 Essas colocações foram tiradas de conversas com professores, em discussões acontecidas nos Conselhos de Classe 
e trabalho nas oficinas da Barão e, principalmente, de nossa experiência como docente e músico profissional. 
24 Além do trabalho musical, desenvolviam-se também nas oficinas atividades de artes plásticas (desenhos e 
grafitagem), dança e, por um breve período, teatro. 
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aspectos relevantes no processo educacional atual, como o resgate à auto-estima, valorização da 

cultura brasileira, além de anseios socioeducativos, como o respeito, a cidadania e o 

desenvolvimento físico-mental do educando. 

Cada vez mais estamos vivenciando um mundo de distâncias encurtadas, globalizado, 

onde as longínquas culturas ressaltam e nos fazem perceber a rica diversidade que está à nossa 

volta. Com o surgimento da grafia musical, por exemplo, pudemos ter acesso às músicas de 

gênios como Bach, Vivaldi, Mozart e Beethoven. Desconhecer e se fechar seria quase que 

impossível, e certamente um equívoco. 

Havemos, sim, de nos aperceber de tudo isso, ou pelo menos tentar, e então traçar rumos 

que valorizem não somente um único universo cultural. Trazer experiências da pluralidade 

cultural se faz necessário para que possamos “conhecer e respeitar diferentes linguagens” e, 

enfim, estabelecer “atitudes de diálogo e respeito para com culturas distintas” (BRASIL, 1998b, 

p. 156).  

Nos tempos de hoje, sobretudo com a popularização dos meios de comunicação e de 

aparatos tecnológicos, contribuímos e levamos também nossa cultura a lugares até então 

impensáveis: o maracatu pernambucano, a capoeira, o pagode e o funk carioca, por exemplo, já 

extrapolaram suas fronteiras regionais e, mais ainda, do Brasil. 

Comungando com idéias do pesquisador Small (1999), podemos dizer que os alunos da 

Barão tinham – e ainda têm – o “dom” para música e, sendo assim, compartilharam uma 

linguagem comum, mesmo que em muitos momentos embrenhados no regionalismo, também já 

universalizado. Na verdade, o que se fez foi simplesmente garantir um espaço e dar 

oportunidades. 
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O ritual da música na Escola/comunidade foi deixá-la fluir, fosse um funk, hip hop, 

maracatu, jongo, bumba-meu-boi, samba, samba-reggae, misturas rítmicas, improviso, música 

experimental ou o que pudesse surgir naqueles frutíferos momentos. 

A jornalista Renata Petrocelli escreve a respeito do trabalho de música desenvolvido na 

Barão, e traz depoimentos de alunos e professor que traduzem o que acabamos de expor: 

 
Outro bom exemplo vem da Barão de Santa Margarida, que também tem 
uma história de vitórias no FECEM25. O trabalho de música, coordenado 
pelos professores Roberto Stepheson, Marcos Melo e Claudia Valéria, 
mobiliza os alunos o ano inteiro. A empolgação é tão grande que eles 
freqüentam a escola aos sábados para os ensaios. “É muito melhor estar 
aqui que na rua, sem ter o que fazer”, opina Aparecida da Conceição 
Oliveira, de 15 anos. Seja nas aulas de música ou nas oficinas que a 
escola promove, os alunos aprendem ou aprimoram seus conhecimentos 
em dança, canto, percussão e instrumentos musicais, além de investirem 
em ritmos apontados por eles próprios. “O importante é abrirmos um 
espaço para que eles mostrem o que sabem. Muitas vezes, o que 
apresentam nem foi aprendido com a gente. Muitos já vêm com uma 
bagagem musical grande e temos de estar atentos a isso”, reflete Roberto 
Stepheson (PETROCELLI, 2006b, p. 42). 
 

Em outra reportagem, escreve: 

 
Levar para a escola as experiências e gostos musicais dos alunos pode ser 
uma forma de promover sua auto-estima e ainda ensinar-lhes conceitos 
como o respeito à diversidade e a importância da escuta e da troca de 
experiências. São estes os princípios que norteiam o trabalho de 
educação musical desenvolvido na Escola Municipal Barão de Santa 
Margarida, 9ª CRE, pelos professores Roberto Stepheson e Marcos Melo 
(idem, 2006a, p. 31). 
 

A profª. Sônia Almada26, no programa de TV Nós da Escola gravado com os alunos e 

professores de música da Barão em 2004, descreve um trabalho realizado de iniciação à escrita e 

de prática musical. Em entrevista concedida ao apresentador do programa, diz: 

                                                 
25 FECEM (Festival da Canção das Escolas Municipais)  é um festival de música que acontece todo o ano na Rede 
Municipal de Educação do Rio de Janeiro e, em 2007, realizou sua 17ª edição. A Barão participa desde 2002, e 
nesse tempo, logrou 1º lugar em cinco deles, na etapa regional da 9ª Coordenadoria Regional de Educação (9ª CRE). 
26 Ex-professora de Educação Musical da Rede Municipal que atua na SME/DEF/Música. 
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Os alunos, numa prática real e imediata, através de palmas ou batida com 
os pés no chão, estão vivenciando o pulso, tempo básico na música. Essa 
vivência se dá tanto sonoramente quanto na representação do silêncio. E 
o professor vai iniciando à leitura simultaneamente, movimento corporal 
e a representação escrita dessa execução. Aí, a leitura flui naturalmente. 
É interessante observar que o professor utiliza os instrumentos musicais. 
Essa atividade vai estimular e desenvolver a capacidade criadora dos 
alunos. Ele está num jogo musical e na improvisação. E vai aproveitar 
essa atividade [...] para o acompanhamento de uma melodia (ALMADA, 
2004). 

 

A profª. de Matemática da Escola Claudia Valéria, que se engajou ao projeto de música 

praticamente no seu início, relata com propriedade o que acontecia na Escola: 

 

A música também gera uma mobilização no ambiente escolar, e nesta 
mobilização percebe-se que são as diversas capacidades e fraquezas 
individuais que, somadas, dão o resultado do trabalho. É um exercício 
social intenso, onde o resultado é conquistado pela integração de muitos. 
Dessa forma, é desenvolvida uma sensibilidade para perceber o tempo do 
outro, para se afinar com o outro, assim como os instrumentos musicais. 
A música o incita (aluno) a agir de modo consciente, criativo, e através 
dela os processos do dia-a-dia são vivenciados de uma forma artística e a 
qualidade das relações é revelada27. (Parênteses nosso) 
 

Uma estratégia adotada foi a de ressaltar e integrar os alunos mais experientes. Estes, 

além de terem um espaço para continuar e explorar suas aptidões musicais, puderam contribuir 

para o projeto com suas práticas, ajudando na musicalização dos alunos novos. De outra forma, 

poderiam passar despercebidos e talvez o grupo não chegasse ao patamar que chegou, lembrando 

os bons resultados obtidos. 

Viu-se claramente essa situação na Barão quando um dos alunos ganhou o prêmio de 

melhor instrumentista na etapa final do FECEM 200528. O garoto, que tocou congas29, ao 

ingressar na Escola já apresentava boa desenvoltura musical. O papel dos professores de música 

                                                 
27 Depoimento concedido em 30/08/2005. 
28 Realizado em 20 de outubro no Teatro Odylo Costa Filho, espaço que se integra ao complexo do campus da 
Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), no bairro do Maracanã. 
29 Instrumento de percussão de origem afro-cubano, variante do atabaque, muito usado na música latina. Também é 
uma “Dança de salão de origem afro-cubana” (SADIE, 1994, p. 214). 
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na ocasião foi “achá-lo” e incluí-lo no trabalho. Ganhou-se um bom músico que, a partir de 

então, ajudou na musicalização dos demais, pois houve de fato aprendizagem, troca de 

experiências, tanto com os professores como entre os próprios alunos, e elevação do nível 

musical do grupo. Imaginemos, pois, quantos talentos há em uma escola da Mangueira, da 

Serrinha, de Madureira e de outras comunidades notórias do samba carioca. 

Outro exemplo foi de um aluno da Barão que tocou no saxofone alto o Hino Nacional 

Brasileiro, na abertura do FECEM 200730. Ele já apresentava um excelente nível musical antes 

de ingressar nas oficinas, pois tocava em eventos evangélicos e seu pai também era saxofonista e 

músico profissional. Rapidamente se integrou e contribuiu significativamente para o bom 

desempenho do grupo no Festival e em apresentações. 

Mais um ponto a ser ressaltado é que inicialmente procurou-se trabalhar dentro do 

universo e dos gostos musicais dos alunos para, aos poucos, expandi-lo. Um pouco antes se 

trabalhou o funk, que era um gênero apreciado pela maioria dos alunos à época; em 2004 o 

samba e o maracatu; em 2005 o hip hop e o bumba-meu-boi; e em 2006 trabalhou-se o jongo, 

que é um gênero praticado no Rio de Janeiro, principalmente na Serrinha e em outras 

comunidades rurais e urbanas  do Estado. 

Em 2007 foi realizado um festival interno na Barão, e a música que venceu representou a 

Escola na etapa regional do FECEM, na Lona Cultural de Campo Grande, e na etapa final, na 

UERJ. A música era um samba, e foi composta, letra e música, por uma aluna do 8º ano. Na 

Escola, foi ensaiada e apresentada por um grupo de alunos, com acompanhamento ao violão de 

um dos professores de música. Depois foi refeito o arranjo, entrando mais instrumentos, como o 

saxofone alto, flauta transversa, teclado, tantans, congas, pandeiros, surdo, chocalho e vozes, 

                                                 
30 Também no teatro da UERJ. A apresentação do aluno aconteceu de forma inesperada, pois a abertura do Festival 
seria com uma gravação do hino. Ao tomar conhecimento do aluno um dia antes do evento no ensaio geral, a 
organização fez o convite através de um dos professores das oficinas da Escola. 
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sendo uma cantora solista e três meninas nos vocais. Venceu a etapa regional, foi gravada em 

estúdio e depois apresentada na etapa final do Festival, ganhando o prêmio de melhor letra. 

O ensino musical aplicado nas Oficinas de Música era em grande parte prático: 

experimentar, ouvir, ver e fazer. No entanto, foram dadas aulas de escrita e leitura musical, 

principalmente à introdução dos elementos de escrita31 (básico), estes sempre atrelados à prática 

musical, conforme exemplo dado anteriormente no depoimento da representante da SME para o 

programa de TV Nós da Escola (cf. p. 76). 

E boa parte dos alunos tinha aulas de Educação Musical nas turmas regulares, o que 

reforçava o trabalho. No entanto, como eram apenas dois professores da disciplina na Escola, 

nem todas as turmas foram assistidas. 

A abordagem da escrita musical ocorria, sobretudo, nas oficinas de flauta doce, 

violão/cavaquinho e percussão, que era realizada quando se fazia necessário complementar o 

entendimento do assunto em questão. Em algumas turmas da oficina de percussão, a professora 

Claudia Valéria introduziu também o método O Passo32, ampliando o trabalho prático-teórico. 

Ainda na oficina de percussão, os professores explanavam as células rítmicas dos ritmos 

estudados, que eram dispostos – escritos com caneta pilot – nos ladrilhos da parede da sala de 

música, que se somavam aos trabalhos de grafitagem realizados pelos alunos (cf. 3.3.4.3). No 

entanto, eram mais ilustrativos do que propriamente dito explicativos, pois o foco das oficinas 

era mesmo o fazer musical. Na oficina de violão/cavaquinho o professor trabalhava ainda a 

cifragem musical e na oficina de flauta o professor passava tarefas e exercícios escritos para que 

os alunos pudessem praticar na sala e em casa. 

                                                 
31 Pauta musical, clave de sol, figuras de ritmo (som e silêncio), notas musicais (dó3 ao dó5), compassos simples e 
cifragem musical. Este último item para os alunos de instrumentos harmônicos.  
32 Cf. CIAVATTA, Lucas. O passo: a pulsação e o ensino-aprendizagem de ritmos. Rio de Janeiro: L. Ciavatta, 
2003. 
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Uma parcela dos alunos, porém, já tinha uma prática musical adiantada ao chegar às 

oficinas, principalmente os que participavam de grupos musicais evangélicos e de religiões afro-

brasileiras. Esses alunos, inicialmente sentiam e exteriorizavam suas diferenças religiosas. 

Mesmo assim, as experiências musicais que traziam eram válidas e compartilhadas com todos. 

E eles logo se entrosavam, deixavam as diferenças de lado e participavam ativamente das 

atividades propostas pelos professores, fosse um samba, maracatu ou funk. Procurava-se sempre 

deixar claro que o enfoque era eminentemente o musical, independente de a música ou gênero 

musical ter origem ameríndia, branca, negra ou de celebrações religiosas, como foi o caso do 

maracatu33 e até mesmo do samba34, oriundo dos batuques e manifestações/festas de terreiro35. 

Assim como os alunos que externaram hostilidade, alguns responsáveis, inicialmente, 

proibiram seus dependentes de participarem das oficinas devido às questões de cunho religioso 

que acabamos de mencionar. Mas após dialogarem com os professores e tomarem conhecimento 

do projeto, reviram suas decisões. Houve até mesmo tutor que passou a incentivar seu filho, 

enteado ou tutelado e passou também a assistir as apresentações sempre que possível. 

Constata-se, assim, que o trabalho de Educação Musical realizado na Barão permeia 

algumas das questões levantadas na presente pesquisa, principalmente sobre a convivência, o 

respeito às diferenças, a valorização do educando em seu meio e, em acréscimo, a valorização da 

cultura brasileira. 

 

                                                 
33 Cf. Seção 3.3.4.2. 
34 Segundo Edison Carneiro (1961, p. 5), “Não há, presentemente, uma palavra de aceitação universal para designar, 
em conjunto, as danças populares nacionais – tecnicamente, bailes – derivadas do batuque africano”. E a profª. 
Regina Meirelles Santos (2003, p. 109), comenta: “Quando sambistas falam de ‘samba de raiz’, muitas vezes, 
mesmo sem saber, estão falando de formas, estilos e gêneros musicais que ficaram impressos no samba e remontam 
às práticas antigas de cantos e danças africanas em território nacional”. 
35 “Os batuques, nome aplicado sempre com sentido genérico a todos os ritmos produzidos por negros à base de 
percussão, começaram a preocupar os dirigentes da Colônia [...] quando se começou a chamar a atenção, a partir dos 
últimos anos dos 1700, para o caráter muitas vezes religioso de tais manifestações dos negros” (TINHORÃO, 1972, 
p. 129). 
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3.2 - Descrição da unidade escolar e da comunidade 

 
A Escola localiza-se no bairro de Santa Margarida, Zona Oeste da cidade do Rio de 

Janeiro36, que é uma subdivisão do bairro de Campo Grande37. Foi inaugurada em 3 de dezembro 

de 1970. 

A área que hoje abriga a instituição foi doada à comunidade para suprir a falta de escolas 

na região. Era um grande laranjal que pertencia a Fernando Vidal Leite Ribeiro – o Barão de 

Santa Margarida –, filho do Barão e Baronesa de Itamarandiba38. Por isso o nome da Escola em 

atendimento ao pedido do Sr. Ali Brahim, representante da Associação de Moradores à época. 

Segundo o Sr. Hélio de Albuquerque39, que reside no bairro desde que nasceu, há 52 

anos, a área, que ia da Pedra de Guaratiba até o Mendanha, era ocupada por tribos indígenas40. 

Com a chegada dos portugueses, foi loteada e depois entregue aos jesuítas. Por ser extensa, parte 

dela foi entregue aos sitiantes, “chamados de meeiros”, que cultivavam a terra, inicialmente 

plantando café e, na seqüência, também cana-de-açúcar. Com a queda do preço do açúcar e a 

praga do café, passaram a plantar laranja. 

Segundo a Direção da Escola, a comunidade é formada de famílias numerosas 

constituídas, em grande parte, por trabalhadores de baixa qualificação. Há no entorno pequenas 

atividades comerciais, além de algumas indústrias, doze associações de moradores, um posto 

policial, dois postos de saúde da Prefeitura e dezenas de entidades religiosas que atuam no 

                                                 
36 Rua Coremas, 358, Santa Margarida/Campo Grande, Rio de Janeiro/RJ. Cep. 23060-040. 
37 Área da AP-5, XVIII Região Administrativa. Cf. <http://spl.camara.rj.gov.br/spldocs/pl/2003/pl1803_2003_00415 
8.pdf>. Acesso em: 2 maio 2008. 
38 Nasceu em Juiz de Fora, no dia 24 de julho de 1865. 
39 Fotógrafo profissional e cinegrafista. Em 2007 fazia parte do Conselho da Escola e Comunidade (CEC), era 
Presidente da Associação de Moradores de Santa Margarida, participava do Conselho de Saúde e do Conselho de 
Segurança do bairro. Depoimento concedido em dezembro de 2007. 
40 “[...] habitavam o Brasil à época do Descobrimento, chamados genericamente Tupinambás, e sobre as primeiras 
iniciativas colonizadoras, dizem respeito às terras litorâneas,  onde primeiro se fixou o europeu”  (VÁRIOS,  1998, 
p. 80). Cf. <http://www.governo.rj.gov.br/historia02.asp>. Acesso em: 5 maio 2008. 
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bairro. Este, no entanto, dispõe de poucas possibilidades de lazer e de programas culturais. 

A Barão está vinculada à Rede Municipal de Ensino da cidade do Rio de Janeiro, 

subordinada à Secretaria Municipal de Educação (SME) e à 9ª Coordenadoria Regional de 

Educação (9ª CRE). Em 2007 foi registrado na Escola um contingente de 1.380 alunos, 25 

professores, 1 agente de disciplina, 4 técnicos administrativos, 2 auxiliares administrativos, 2 

serventes e 1 morador (e seus familiares). Possuía 30 turmas, sendo que em média eram alocados 

42 alunos por turma divididos entre o 6º, 7º, 8º e 9º anos do Ensino Fundamental. Seu espaço 

físico era formado por 15 salas de aula, sala de informática, sala de leitura, laboratório de 

ciências, sala de música, sala dos professores, sala da direção, sala da secretaria, cozinha, 

refeitório, 6 banheiros, quadra poliesportiva com 2 vestiários e depósito41. 

A estrutura da Rede é composta aproximadamente por 727.776 alunos, 36.252 

professores, 10.950 profissionais no apoio administrativo, 62 psicólogos, 1.061 Unidades 

Escolares, 20 Clubes Escolares, 12 Pólos de Educação, 9 Núcleos de Artes, 10 Coordenadorias 

Regionais de Educação, entre outros setores e profissionais envolvidos42. 

 

 

3.3 - Descrição do projeto de música 
 

O trabalho de música na Barão realizava-se de duas maneiras: aulas em turmas regulares 

e em Oficinas de Música, que aconteciam uma vez por semana, com um ou dois tempos de aula, 

50 minutos cada tempo. 

                                                 
41 Dados fornecidos pela Direção da Escola em maio de 2008. 
42 Parte destas informações concedidas pela profª. Sônia Almada em 02/07/2008. Para mais detalhes, cf. 
<http://www.rio.rj.gov.br/sme/index.php> e <http://www.rio.rj.gov.br/dorio>. Acesso em: 1 maio 2008. 
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Para nossa pesquisa, avaliamos somente o trabalho desenvolvido nas Oficinas de Música 

e Dança, apesar de muito do material e atividades temáticas produzidos nas oficinas terem sido 

aproveitados também nas aulas regulares, como o bumba-meu-boi, funk, hip hop, jongo, 

maracatu e samba, tanto na disciplina de Educação Musical como nas outras disciplinas da 

Escola. 

Todas as aulas oferecidas nas oficinas eram gratuitas e em turno oposto ao que o aluno 

freqüentava na sua série regular. A não ser quando se marcava aula extra ou ensaio geral, 

realizados geralmente ao meio-dia, à tarde perto do final das aulas ou no final de semana para 

que alunos dos dois turnos pudessem participar e para se formar um grande grupo. 

As oficinas eram atividades voltadas principalmente para a prática musical em conjunto, 

onde os alunos tinham à disposição as seguintes possibilidades de participação: percussão 

(agogô, atabaque, caixa, chocalho, conga, pandeiro, pratos, repique, surdo, tantan, tamborim, 

entre outros), coral, flauta doce, violão e cavaquinho. As aulas de flauta doce duraram somente 

dois anos, pois havia poucos freqüentadores e os professores preferiram priorizar as oficinas 

mais procuradas, como as de coral e de percussão. 

Cada professor conduzia sua(s) oficina(s), que eram realizadas em separado e variavam 

em número de alunos, dependendo da procura e do espaço disponível. No início não havia uma 

sala de música43, e usava-se a sala de leitura, o pátio interno, o refeitório, a quadra, o pátio da 

casa da moradora da Escola ou qualquer sala de aula que estivesse disponível no momento. 

Numa sala de aula comum não caberiam todos os alunos, os instrumentos musicais e não haveria 

espaço suficiente para o grupo de dança realizar evoluções. 

                                                 
43 O espaço de música foi conseguido um pouco depois do início do projeto. No entanto, era bem menor, em relação 
às salas de aula comuns e ainda servia para guardar todo o material de música. 
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No entanto, segundo a profª. Claudia Valéria, durante os quatro anos esse quantitativo foi 

bem maior “devido as participações que ocorriam nos ensaios abertos e atividades que eram 

promovidas com freqüência pelas oficinas na Escola”45. 

Ela cita como exemplo as atividades do bumba-meu-boi, jongo e hip hop. No bumba-

meu-boi, alunos assistiam aos ensaios na quadra, dançavam, brincavam com o Boi e com as 

máscaras dos Cazumbás46. No jongo, foram realizadas rodas abertas à participação de quem 

quisesse, tendo interagido também professores e funcionários. 

No hip hop, vários alunos participaram de atividades de desenho, grafitagem e de dança 

promovidas pelos professores das oficinas com a colaboração dos professores Demartone 

Gomes47 e Elder Sodré48. Aproveitou-se, inclusive, parte dos dançarinos para atuar junto ao 

grupo de música, tendo-se, inclusive, descoberto alunos com boa habilidade para a dança e artes 

plásticas, advinda dessa cultura urbana. 

O projeto das Oficinas de Música aconteceu devido à necessidade de se intensificar e 

melhorar o trabalho de música na Barão. Foi construído e solidificado paulatinamente no 

decorrer dos quatro anos com as respostas obtidas e experiências adquiridas, amoldado por seus 

professores e colaboradores. Tinha como propósito maior um trabalho de prática musical junto 

aos alunos da instituição, atendendo as suas necessidades e aproveitando tanto as proficiências 

dos docentes ministrantes como as habilidades dos discentes. 

                                                 
45 Depoimento concedido em 01/05/2008. 
46 Cf. Seção 3.3.4.4. 
47 O professor também realizou um trabalho de hip hop dentro de sua sala de aula, onde foi produzido um vasto 
material (trabalhos de pesquisa, cartazes, grafitagens e letras de músicas), além da abertura de discussões sobre 
temas pertinentes como a cultura afro-brasileira, preconceito racial, entre outros. 
48 O professor, que é exímio desenhista e leciona Matemática, freqüentemente fazia charges na Barão, 
principalmente das Reuniões Pedagógicas e Conselhos de Classe. 
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Procurava, no entanto e à medida do possível, contemplar pontos relevantes do Projeto 

Político-Pedagógico da Escola49, que embora tivesse como prática promover tais ações 

pedagógicas, não adotava a Pedagogia de Projetos50. Estes vinham da iniciativa de seu corpo 

docente, como foi o caso dos professores de Educação Musical, Direção ou mesmo da 9ª CRE 

e/ou SME. 

Procurando assegurar o bom desenvolvimento do projeto das oficinas, normas foram 

acordadas para que houvesse comprometimento com o trabalho, bom convívio entre os 

participantes e busca de melhoria, não somente nas oficinas, mas também na Escola no que diz 

respeito à conduta e à aprendizagem. Freqüentando assiduamente as aulas – das oficinas e 

regulares – o aluno, por exemplo, melhoraria seu desempenho. Eram elas: 

• A partir da 4ª falta consecutiva haveria a perda da vaga. 

• Somente poderia participar das oficinas o aluno que tivesse boa freqüência e razoável 

desempenho escolar51. Ao perder a vaga, só poderia retornar no ano seguinte. Para isso, 

teria que fazer novamente a inscrição, submetendo-se aos prazos e limites de vagas. 

• Era suspenso por um breve período52 o aluno que apresentasse problemas de indisciplina 

nas oficinas, na sala de aula regular, nos passeios, apresentações e/ou nos demais 

domínios da Escola, que compreendia os corredores, pátios, quadra e calçada da parte 

                                                 
49 Tinha como proposta desenvolver “atividades interdisciplinares”, proporcionar um ensino de qualidade, provocar 
“a curiosidade e investigação científica, de forma interativa, lúdica, desenvolvendo no aluno a criatividade, 
percepção e crítica reflexiva”. Propõe ainda promover em seu corpo discente a “formação necessária ao 
desenvolvimento de suas potencialidades como elemento de auto-realização e preparação para o exercício 
consciente da cidadania, e inclusão no mercado de trabalho e na sociedade” (ESCOLA MUNICIPAL BARÃO DE 
SANTA MARGARIDA, 2006). 
50 Linha teórica organizacional da didática da escola que surgiu no início do século XX com John Dewey. No Brasil 
foi implementada por Anísio Teixeira na década de 1960 (ZUBEN, 2001). 
51 No entanto, procurava-se estimular os alunos no sentido de melhorarem no desempenho escolar. Mas não perdiam 
a vaga caso apresentassem dificuldades. A não ser as notas baixas pelo número elevado de faltas. 
52 Que era acordado entre os professores das oficinas e que variava dependendo da gravidade do ocorrido. 
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externa. Aluno que reincidisse na indisciplina era suspenso por um período maior ou, 

dependendo da gravidade do ocorrido, perderia a vaga. 

 
Todavia, antes da aplicação de qualquer tipo de sanção, os professores procuravam 

conversar com o aluno para averiguar o porquê do ocorrido, e então decidiam sobre as medidas 

cabíveis. Se necessário, conversavam com os outros colegas e/ou com o responsável pelo aluno. 

Eram constantes ainda as prosas sobre postura adequada, respeito, compromisso com o projeto, 

com a Escola, e cuidados com os instrumentos musicais, principalmente quando se juntava o 

grande grupo ou quando ocorriam situações, que eram de imediato repartidas com todos. 

 A Oficina de Dança surgiu um pouco depois de o projeto ter início, quando se trabalhou a 

atividade temática maracatu. Percebeu-se a possibilidade de incluir a dança, assim como é 

comumente empregada no maracatu pernambucano, fonte de inspiração tanto do tema como da 

estética do trabalho desenvolvido. Mas o interesse pela dança já era observado nos eventos 

promovidos na Escola, ou mesmo nas aulas de música. Nos ensaios realizados na quadra, eram 

vistos alunos dançando nos arredores, principalmente meninas. 

Vale ressaltar que inicialmente houve a ajuda das professoras de Educação Física53. Mas 

depois as próprias alunas se reuniam, assistiam a vídeos, ouviam músicas do gênero, montavam 

as coreografias e ensaiavam, utilizando um pouco mais à frente músicas compostas pelos alunos 

das Oficinas de Música. 

Sobre essa experiência, as professoras da Escola Maria Manoela Faleiro e Dilma Barrozo 

comentam: 

 
 
 

                                                 
53 Maria Manoela Faleiro e Rosane Medeiros. 
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O que mais me chamou a atenção foi isso, de ver aquelas minhas 
crianças, que nunca tiveram essa motivação, ali realizando esse 
trabalho, dançando, principalmente no maracatu, as meninas me 
procurando pra gente ensinar. E quando eu vi aquilo, eu me 
emocionei, tanto na parte da dança quanto na parte da música.54 
 

[...] as meninas se envolveram. Elas gostam daquilo, elas 
dançam. No conjunto, a coisa fica muito bonita, quando você vê 
o ritmo com a letra, com a apresentação das meninas. Quando 
entra o boi, então, é uma coisa maravilhosa. É um todo.55 
 

A partir de então, a nova oficina, conduzida pelos próprios alunos, engajou-se no projeto 

e não mais parou. No primeiro momento, participavam somente meninas. Depois vieram os 

meninos no hip hop, bumba-meu-boi e jongo. Todavia, a Oficina de Dança acontecia somente a 

partir do segundo semestre, quando as músicas das atividades temáticas já estavam prontas ou 

em construção e o grupo de dança se juntava ao grupo de música. 

 

 

3.3.1 - Professores envolvidos 

 
Após participar de dois festivais promovidos pela Rede Municipal de Educação do Rio de 

Janeiro56 (em 2002 e 2003), e também devido aos resultados positivos logrados nos dois 

eventos57, iniciou-se no ano de 2003 um movimento dos professores e alunos da Escola para dar 

continuidade ao trabalho, porém com mais estrutura, organização, e não somente direcionado ao 

Festival, que acontecia apenas uma vez por ano. 

                                                 
54 Depoimento concedido em 13/12/2007. Encontra-se integralmente no Anexo C. 
55 Depoimento concedido em 13/12/2007. Encontra-se integralmente no Anexo C. 
56 FECEMs de 2002 e 2003. 
57 1º lugar nos dois anos seguidos na Etapa Regional. 
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Em 2004, após discussão entre os professores, elaboração do projeto, negociações e aval 

da direção da Escola58, o Projeto Oficinas de Música da Barão finalmente teve início. 

Participavam, à frente do trabalho, os professores Roberto Stepheson e Marcos Melo, ambos 

professores de Educação Musical da Barão, e a profª. Claudia Valéria, que lecionava 

Matemática. Todavia, a idéia de criar as oficinas partiu do prof. Demartone Gomes. 

Nas Oficinas de Música, o prof. Roberto Stepheson59 ministrava aulas de flauta doce, 

percussão e coral, regia o grupo, tocava flauta transversa, teclado e percussão, e conduzia os 

alunos nas apresentações, gravações e passeios; o prof. Marcos Melo60 ministrava aulas de 

violão, cavaquinho, percussão, tocava violão e percussão no grupo, e conduzia os alunos nas 

apresentações, gravações e passeios; e a profª. Claudia Valéria61 ministrava aulas de percussão, 

tocava percussão no grupo, fazia o registro fotográfico e de vídeo, e conduzia os alunos nas 

apresentações, gravações e passeios. 

Para que tudo acontecesse, os professores das oficinas e seus colaboradores se reuniam 

em muitos momentos, na Escola ou em outros lugares, para troca de informações e discussão de 

idéias e ações que deveriam ser tomadas para colocar em prática o projeto. 

O professor Demartone, que além de lecionar História na Barão, toca violão e outrora 

tocava e cantava em bares do bairro de Campo Grande nas décadas de 1980 e 1990, participou 

do grupo de percussão, juntamente com o prof. de Geografia Altair Caetano, que tocou em 

escolas de samba da cidade na década de 1980 e o prof. de Ciências André Luís, que é músico 

profissional desde a década de 1970. O prof. André participou ativamente da formulação do 

                                                 
58 O aval foi dado pela diretora da Escola, profª. Catia de Freitas. Mas é pertinente salientar que a diretora da gestão 
anterior, profª. Márcia Pascoal, apoiava as iniciativas dos professores de Música e participava com entusiasmo das 
discussões para a criação das oficinas. No entanto, sua sucessora é que concretizou o projeto, pois dependia também 
de aval da 9ª CRE. 
59 Músico profissional, saxofonista, flautista, compositor, arranjador e produtor musical. 
60 Músico profissional, violonista e compositor. 
61 Música prática. Estudou bateria com músicos profissionais e nas Oficinas da Barão aperfeiçoou sua técnica em 
instrumentos de percussão diversos. 
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projeto das oficinas e tocou percussão, teclado e cavaquinho no grupo. Em 2005, a profª. de 

Língua Francesa Miriam Machado, que na faculdade (década de 1980) cantava em corais, se 

integrou ao grupo de professores das oficinas, ajudando nos ensaios, apresentações, passeios e 

fazendo versões para a língua francesa de algumas das músicas compostas pelos alunos. 

Participaram também, por um breve período, entre seis e dez meses, o prof. de Educação 

Física Sérgio Alan62, tocando percussão e conduzindo o grupo nas apresentações; prof. de 

Educação Musical Jerônimo Sérgio63, ministrando aulas de cavaquinho e teatro; e prof. Renato 

Peres64, ministrando aula de teatro. 

A Oficina de Teatro não entrou na avaliação da pesquisa, pois aconteceu em breves 

momentos e, por falta de professor, não teve continuidade. No entanto, a performance teatral 

esteve presente nas músicas e apresentações do grupo em vários momentos (cf. 3.3.4.1). 

 

 

3.3.2 - Objetivos 

 

Os objetivos que se seguem65 foram elaborados pelos professores Roberto Stepheson, 

Claudia Valéria, André Luís e Marcos Melo, na etapa de preparação para a implantação do 

projeto, que aconteceu no final do ano de 2003 e início de 2004. Tiveram como propósitos 

nortear o trabalho das oficinas e estabelecer metas a serem alcançadas, sem, no entanto, ditar 

regras em demasia, o que cercearia a proposta inicial do trabalho – troca de experiências e o 

                                                 
62 O professor é membro permanente da ala dos compositores da G.R.E.S. Unidos da Tijuca. Em 2004 trabalhou 
com alguns alunos das oficinas na elaboração do samba-enredo Universo feminino na história da humanidade, que 
foi cantado no mesmo ano no desfile da Escola de Samba Corações Unidos do Ciep, na Sapucaí. O desfile acontece 
sempre na sexta-feira de Carnaval e participam escolas-mirins de agremiações do Rio de Janeiro e da Rede 
Municipal de Educação. Cf. <http://www.multirio.rj.gov. br/sec21/chave_artigo.asp?cod_artigo=1940>. Acesso em: 
2 maio 2008. 
63 Professor de Educação Musical. É músico profissional, toca violino, violão e trompete. 
64 Professor de Teatro e ator profissional. 
65 Dados fornecidos pelos professores das oficinas em março de 2008. 
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fazer musical – e/ou inviabilizaria o projeto, que visava também envolver os participantes. A 

saber: 

• propiciar ao educando a aprendizagem em instrumentos musicais diversos e canto coral a 

partir de uma prática de conjunto participativa, inclusiva, levando-o, com isso, a uma 

formação mais ampla; 

• aproveitar, ressaltar e incentivar talentos que, muitas vezes, passam despercebidos pela 

Escola, e também proporcionar o ingresso na música de outros interessados que ainda não 

tiveram a devida oportunidade, ou que até então não atentaram para tal arte; 

• ajudar a manter o aluno na Escola, tendo em vista a evasão escolar devido, 

principalmente, ao desinteresse, à falta de perspectivas futuras, e construir nele, através 

de práticas saudáveis de convivências contínuas, anseios socioeducativos norteando-o 

dentro e fora do ambiente escolar; e 

• pesquisar, divulgar e reproduzir manifestações culturais brasileiras, contribuindo para a 

divulgação da cultura musical e artística na E. M. Barão de Santa Margarida. 

 
Além dos acima estabelecidos, outros objetivos foram listados para o Projeto Oficinas de 

Música da Barão: 

• fomentar a prática através do fazer musical, sustentado pela experimentação, 

improvisação e criação; 

• proporcionar condições e espaço para a troca de experiências entre os professores e 

alunos; entre os próprios alunos; e entre os alunos, professores e músicos convidados; 

• estabelecer compromisso com o trabalho de música e com a Escola; 

• gerar motivação, prazer e envolvimento; e 
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• contribuir para o fortalecimento da auto-estima e da autonomia do educando, no sentido 

de que possa, sozinho, crescer musicalmente, ou que possa ainda buscar mecanismos que 

lhe permitam isso. 

 

 

3.3.3 - Início e desenvolvimento das oficinas 

 

Após a elaboração e de acertos promovidos no projeto no final de 2003 e início do ano 

letivo de 2004, lançou-se, ao final do mês de março e início de abril de 200466, a proposta das 

Oficinas de Música na Barão. 

Foram colocados avisos em murais e cartazes espalhados por todo o prédio. Em outro 

momento, os professores diretamente envolvidos passaram em todas as salas para dar 

explicações mais detalhadas, como os dias das aulas, horários, funcionamento, dinâmica e locais, 

bem como tirar dúvidas sobre o que seriam as oficinas e como participar delas. O recolhimento 

de inscrições foi realizado em três períodos – fevereiro/março, maio e agosto –, pois se fazia 

necessário estabelecer um comprometimento por parte dos interessados para com o trabalho. 

Devido aos resultados obtidos nos FECEMs de 2002 e 2003, espécie de embriões das 

oficinas, houve uma substancial procura dos alunos, que foram direcionados às oficinas de coral, 

flauta doce, violão, cavaquinho e percussão. 

As aulas aconteciam uma vez por semana, sendo pela manhã para alunos que estudavam 

no turno da tarde, e à tarde para alunos que estudavam no turno da manhã. Dessa forma, os 

alunos teriam mais oportunidade de participar, caso tivessem disponibilidade e interesse. 

                                                 
66 Após o período de férias escolares e antes do início das aulas, geralmente no mês de fevereiro, os professores se 
apresentam. Nesses encontros, há reuniões de planejamento, informes pertinentes ao período escolar que se inicia e 
preparação das salas e dos materiais que serão utilizados.  
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As primeiras aulas foram mescladas com ilustrações de músicas em fitas cassete, CDs, 

vídeos e acesso à internet. Procurava-se empregar, dentro das possibilidades, tudo que pudesse 

ajudá-los a perceber o universo musical/cultural em que adentrariam. 

Nada mais instigante do que assistir vídeos, por exemplo, de apresentações do grupo de 

percussão Stomp – que usa materiais alternativos e se destaca também pela performance corporal 

– ou apresentações de alunos da própria Escola, ou ainda ver na internet e ler sobre grupos de 

maracatus do Ceará e de Pernambuco, realidades distantes e diferentes, até então, para eles. 

Inspirados no grupo Stomp, materiais de sucata diversos foram adquiridos, pois 

inicialmente havia poucos instrumentos de percussão, sendo eles um pandeiro, um surdo 

pequeno, um tantan, um agogô e um chocalho, adquiridos com a ajuda dos professores da Barão. 

Mais adiante a Escola disponibilizou verbas para a compra de instrumentos musicais e 

aparelhagem de som. 

Nas audições, os alunos puderam trazer músicas para escutar na sala e depois discutir 

sobre elas: aspectos musicais e de contextualização inseridos. A preferência era por funk e rap, 

estilos que estariam presentes nas composições e repertório das oficinas. Mas eles trouxeram, 

além de funk e rap, um repertório eclético, com pagode, música gospel, reggae, música clássica 

(erudita) e gêneros e artistas da MPB, como Djavan, Gilberto Gil, Caetano Veloso e Lulu Santos, 

entre outros. 

Primeiramente, os professores colocaram que, para serem respeitados em seus gostos 

musicais, seria preponderante que também respeitassem os gostos dos outros. Depois se iniciou a 

audição com as músicas trazidas por eles. 

Alguns alunos, inicialmente, se sentiram tímidos ou intimidados em mostrar aos colegas 

que gostavam de música clássica ou gospel. Ficavam preocupados em mostrar também algumas 
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de suas músicas para os professores, principalmente os “proibidões”67, coisa que para eles não 

era novidade e sim para os educadores que provavelmente só escutassem esse tipo de música na 

TV e no rádio por conta da intensificação dos meios de comunicação e da mídia. 

E, da mesma forma que eles mostraram suas músicas, os professores, numa troca, 

mostraram as suas, independente de serem melhores ou piores, situação irrelevante na atividade. 

A partir dessa dinâmica, foi possível trabalhar diversos gêneros e estilos musicais, como choro, 

frevo, forró68, funk, marcha, maracatu, rap, rock e samba. 

Sobre esse tipo de atividade que acabamos de relatar, trazemos a fala do pesquisador e 

Educador Musical Murray Schafer, particularmente dirigindo-se a um grupo de alunos em 1964: 

“Certamente não estou dizendo que vocês devam gostar de tudo o que ouvem ou vêem. Somente 

um tolo faria isso. Estou simplesmente dizendo que quem quiser descobrir música interessante 

terá que procurar e achar. É a mesma coisa que ir à biblioteca” (SCHAFER, 1991, p. 24). 

A ponderação de Schafer é pertinente, pois estabelecer uma prática de escuta 

diversificada, e não somente um tipo de música de determinado grupo ou mídia, era exatamente 

um dos focos das Oficinas de Música. Buscava-se usufruir dos desdobramentos dessa 

experiência e, mais importante, desfazer as barreiras do preconceito musical – e como 

desdobramento religioso e/ou social – comumente enraizado nas pessoas. 

Muitos dos alunos já possuíam boa habilidade musical. Integraram-se rapidamente e 

contribuíram auxiliando aos demais, como se fossem monitores. Dessa forma, houve um 

crescimento musical do grupo, incentivo aos novos, além da valorização desses alunos mais 

experientes. 

                                                 
67 Músicas com apelos à violência e ao sexo. Geralmente são mídias “piratas”, copiadas ilegalmente ou 
comercializadas no mercado paralelo. 
68 Não é um gênero musical, e sim um termo que engloba vários gêneros musicais nordestinos, como o baião, coco, 
xote e marcha junina. 
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Nas aulas das Oficinas de Música, os procedimentos consistiam em levantamento de 

repertório, técnicas adequadas e ações específicas para cada uma, sendo elas: 

• iniciação à técnica vocal e canto de repertório popular diversificado para o coral; 

• sopro, posicionamento dos dedos e execução de peças e/ou trechos musicais compatíveis 

para flauta doce;  

• posicionamento dos dedos, levantamento de acordes e execução de peças compatíveis 

para violão e cavaquinho; e 

• manejo de baquetas e macetas, toques de mãos e técnicas específicas para cada tipo de 

instrumento de percussão. 

 
Um pouco à frente, a composição foi acrescida ao trabalho de música, priorizando temas 

relevantes ao processo educacional: cidadania, identidade, violência, poluição, drogas e relação 

professor-aluno-escola, retirados das discussões fomentadas e surgidas nas oficinas, do Projeto 

Político-Pedagógico69 e da vontade de se abrir espaço para esses enfoques. 

As técnicas não foram metódicas, e sim laboratoriais; ou, melhor dizendo, troca de 

experiências entre professores e alunos, com improvisações, experimentações sonoras e outros 

recursos. 

No início de cada aula os alunos da percussão tocavam à vontade, exploravam e 

escolhiam livremente os instrumentos musicais sem a intervenção do professor, para que, de 

forma espontânea e prazerosa, pudessem fazer descobertas. Nas aulas de coral, flauta e violão, os 

alunos traziam sugestões de músicas para serem ouvidas, utilizadas como playbacks e 

incorporadas ao repertório. 

                                                 
69 Temas propostos: disfunções comportamentais; direitos e deveres; doenças degenerativas; drogas; clonagem, 
trangênicos e genoma; educação ambiental (lixo e reciclagem); identidade; preconceito; preservação da família; 
sexualidade, doenças sexualmente transmissíveis; recursos tecnológicos; violência (ESCOLA MUNICIPAL 
BARÃO DE SANTA MARGARIDA, 2006). 
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Foram abordadas noções preliminares de teoria musical. Todavia, esta seria mais 

introdutória e básica, pois sempre se procurou evidenciar a prática: o fazer musical (cf. Seção 

3.1). Fazendo uma analogia, podemos dizer que aprendemos primeiramente a falar, e só depois é 

que dispomos dos recursos da escrita e da aprendizagem formal escolar. 

E isso se aplica também ao ensino da música. Primeiro se aprende a tocar um 

instrumento, depois é que se parte para o entendimento dos signos e significados da escrita 

musical. Notação esta que, segundo Swanwick (2003, p. 59), “é uma forma de análise, e que 

qualquer análise é, necessariamente, parcial e incompleta”. 

Ainda em 2004, os alunos das oficinas tiveram a oportunidade de conhecer vários lugares 

e pessoas de referência no cenário musical. Visitaram o Theatro Municipal do Rio de Janeiro e 

assistiram ao concerto didático da Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB)70. Após o concerto, 

lancharam numa pizzaria do Centro da cidade. Visitaram a Capela Magdalena e assistiram ao 

concerto didático do cravista e maestro Roberto de Regina – nesse dia, os alunos cantaram e 

tocaram um funk para o maestro, em retribuição à sua gentileza e hospitalidade; assistiram 

também aos shows didáticos na Lona Cultural de Campo Grande do cantor Ataulfo Alves Júnior 

– com direito à participação dos alunos da oficina de percussão –, do grupo de dança e música 

Rio Maracatu; da harpista Cristina Braga; e do renomado percussionista Reppolho. 

Houve ainda um lanche na residência de um dos professores de música da Barão, após 

apresentação do grupo no Colégio Pedro II, e um piquenique dominical no Campo de Santana, 

Centro do Rio de Janeiro, onde os alunos lancharam, tocaram, cantaram e passearam livremente, 

juntamente com os professores das oficinas e de outras disciplinas presentes: enriquecimento 

cultural e construção de relações dentro e fora da Escola. 

                                                 
70 Conversaram informalmente com o violinista André Cunha sobre o concerto, perguntaram sobre o instrumento, 
sobre o Theatro Municipal, sobre a Orquestra. O músico tocava também no grupo Sembatuta, juntamente com um 
dos professores das oficinas. 
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Com os passeios e apresentações, além da aprendizagem não-formal, os alunos tiveram 

outros ganhos significativos: incentivo para continuar, pois puderam ouvir e ver de perto músicos 

profissionais cantando, executando seus instrumentos, e puderam dialogar com alguns deles; 

união, pois estavam juntos nas aulas, nos ensaios, nos passeios, e assim foram se conhecendo 

cada vez mais e conhecendo os professores, agora seus parceiros; e substancial melhoria da 

conduta em locais públicos, pois os problemas ocorridos eram debatidos. Quando pertinente, os 

professores se faziam presentes, primeiramente conversando, depois chamando a atenção, e só 

então suspendendo de um passeio ou apresentação. E isso só foi conseguido devido, 

principalmente, ao grau de envolvimento e interesse. 

O grupo não estava de todo pronto – nos referimos agora como grupo a junção de todas 

as Oficinas de Música –, pois o repertório ainda estava sendo preparado e os alunos tinham 

pouco tempo de prática. Mas as apresentações se iniciaram. 

Primeiro foi um convite da Associação de Moradores de Santa Margarida para participar 

da inauguração do Ecoponto71 do bairro, e depois um convite da 9a CRE para participar do 

tradicional Desfile Cívico no Centro de Campo Grande, juntamente com as escolas da bairro, por 

conta das comemorações cívicas de 7 de Setembro. 

Na inauguração do Ecoponto houve a participação do coral e do grupo de percussão. No 

Desfile Cívico, enquanto as demais escolas apresentaram-se com seus instrumentos musicais, o 

grupo de percussão mostrou uma performance inusitada com sucata: latas, tambores plásticos, 

garrafas de vidro e de plástico, canos de metal, molas de carro, tampas de panelas, escorredor de 

macarrão e outros utensílios que pudessem produzir sons, mesclados com instrumentos 

convencionais, os poucos de que o grupo dispunha. 

                                                 
71 Local de coleta para reciclagem de lixo urbano. Parceria entre a comunidade e administração pública. 
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A falta de instrumentos foi solucionada com muita criatividade e vontade de participar72. 

Certamente foi diferente, inesperado e, no entanto, agradou à platéia, principalmente aos 

convidados do palanque de autoridades. O grupo surpreendeu também tocando, além de marcha 

(militar), outros ritmos como funk, samba e samba-reggae73. 

O grupo da oficina de percussão se apresentou ainda no evento O Corpo Fala74, utilizando 

o próprio corpo (palmas e batidas de pés) e materiais de uso diário da escola, como cabos de 

vassouras, copos e pratos plásticos que habitualmente utilizavam na merenda escolar. Nessa 

apresentação, destacou-se ainda a participação da Dona Therezinha75 dançando forró e do Sr. 

José Balbino Alves76 tocando sanfona juntamente com o grupo: envolvimento com a 

comunidade (cf. Anexo P). 

E aconteceram apresentações na quadra da Unidos de Santa Cruz77, Lona Cultural de 

Campo Grande Elza Osborne (diversas vezes), Fundação Unificada Campograndense (FEUC)78, 

Semana Cultural do Colégio Pedro II79 e auditório Palácio da Cultura Gustavo Capanema 

(MEC). Neste último, o grupo de música e dança se apresentou no XIII Encontro Nacional da 

Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM)80. 

                                                 
72 Em 2007 o acervo da sala de música dispunha do seguinte material: 1 teclado, 1 violão, 1 cavaquinho, 2 agogôs, 3 
atabaques (pequeno, médio e grande), 1 bongô, 3 caixas, 1 chocalho grande, 1 chocalho médio, 1 chocalho pequeno, 
1 cowbell, 1 par de congas, 5 pandeiros, 1 reco-reco, 2 repiques, 1 surdo médio, 1 surdo grande, 2 surdões, 3 
tamborins, 1 tantan pequeno, 1 tantan grande, 1 teclado, 1 triângulo, 1 zabumba,  além de 1 equipamento de som 
(mesa de som, 2 caixas de som, 1 caixa de som amplificada, amplificador de potência, 1 periférico de efeito, 2 
microfones e cabos) e vasto material de sucata que também era usado como instrumento musical. 
73 Ritmo presente em muitos grupos da Bahia, como o Olodum e Timbalada. 
74 Festival de dança que acontece todo ano na Rede Municipal de Educação. 
75 A Sra. Therezinha Leite de Souza, ou Dona Therezinha como todos a conhecem, reside na Barão há doze anos. 
Participou ativamente das atividades desenvolvidas nas oficinas desde o início, hora fazendo parte do coral, hora 
dançando ou então ajudando na manutenção da sala de música e no manejo dos alunos nas apresentações e passeios. 
Também ministrou aulas de bordado, crochê e bijuteria em eventos interativos destinados à comunidade escolar. 
76 Residia em frente à Escola. Praticamente toda a tarde ficava sentado na calçada, tocando sua sanfona. Numa 
dessas tardes, os professores das oficinas o convidaram para participar de uma apresentação musical. 
77 Primeiro lugar na escolha do samba enredo-mirim, evento vinculado à Rede Municipal de Educação. 
78 Faculdade da Zona Oeste do Rio de Janeiro. 
79 Complexo de São Cristóvão. 
80 Em 21/10/2004. 
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Por isso, os talentos natos e recentes afloravam, contagiando todos e impulsionando os 

alunos a melhorarem musicalmente, artisticamente e também de continuarem nas oficinas. E a 

cada apresentação o grupo crescia em qualidade, companheirismo e, inevitavelmente, em 

quantidade. Juntava-se ao grupo professores de outras disciplinas da Barão, confirmando a 

musicalidade fértil do lugar, tanto por parte dos discentes como dos docentes81. 

É pertinente salientar a disposição da Escola em permitir e incentivar esse tipo de 

iniciativa, fato não muito comum, pois implica em trâmites burocráticos, políticas educacionais, 

escassez de verbas, questões administrativas, além de espaço físico. E também da 9a CRE, pelos 

elogios82 que incentivaram o grupo a crescer, convites para apresentações com o devido amparo 

e pelo suporte no que diz respeito à ajuda no transporte, na compra de instrumentos musicais83, 

além de outras contribuições. 

Com o aumento expressivo do número de participantes surgiu um problema inesperado, 

mas iminente: o grupo iria participar do FECEM 2004, na Lona Cultural de Campo Grande e 

todos os alunos das Oficinas de Música juntos não caberiam no palco. O que fazer? 

Por estarem trabalhando a música para o Festival em que o ritmo era um maracatu 

pernambucano, e por terem visto o grupo de música e dança de maracatu, surgiu a idéia de 

empregar parte dos participantes do coral – que era em maior número e que tinha muitas meninas 

– em um grupo de dança, para desafogar o espaço e evitar cortes. 

Muitas das meninas aceitaram a proposição de imediato. A dança é inerente e está 

presente constantemente em suas vidas, seja nos bailes, na TV e na própria Escola. E com ajuda 

de professores, começou-se a ensaiar e a montar coreografias. Nascia assim a Oficina de Dança. 

                                                 
81 Cf. 3.3.1. 
82 Cf. Anexo Q. 
83 Duas congas (par) que foram usadas no jongo e que se somou ao material de música. 
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Na apresentação, o coral e instrumentistas ficaram no palco, e as dançarinas se 

apresentaram abaixo dele. Foi uma junção perfeita: expressão musical e corporal concatenadas. 

Deu certo, agradou e o grupo obteve o 1o lugar no Festival. 

Além da música Maracatu do lado de cá, o grupo apresentou no mesmo Festival o Samba 

do lápis e caderno no compasso, que teve atuações teatrais, com uma situação hipotética de sala 

de aula, onde os alunos batucavam nas mesas e uma aluna se passava por uma professora 

autoritária e estressada: expressão musical, teatral e corporal também concatenadas. 

Durante os ensaios para o Festival foram realizados mini-shows. O grupo de música saía 

da sala de ensaio e se dirigia às salas de aula onde os colegas estavam estudando, para mostrar as 

músicas compostas e interpretadas por eles. 

As apresentações fizeram bastante sucesso entre os alunos e professores: adoraram, 

aplaudiram, identificaram-se. Depois se podia escutar as músicas sendo assobiadas e cantadas 

pelos corredores da Barão. Contudo, por conta do volume dos instrumentos e da empolgação, o 

grupo de música atrapalhou um pouco as aulas. Mas os professores das demais disciplinas 

entenderam a proposta e apoiaram a iniciativa. 

A essa altura, praticamente toda a Escola já estava envolvida, pois cada vez mais 

professores – de Línguas, Matemática, Geografia, História, Ciências – e funcionários 

participavam e ajudavam de alguma forma, dentro de suas possibilidades e vontade: uns se 

juntaram ao grupo para tocar e cantar – despontaram também talentos musicais e artísticos entre 

os professores e funcionários –, outros costuraram e doaram roupas para o grupo de dança, 

ajudaram nos ensaios e na arrumação da sala de música, deram apoio nos passeios e 

apresentações, na gravação e edição de vídeos, na confecção de cartazes e torcida nos festivais. 

Deram ainda ajuda financeira para o transporte dos instrumentos em muitas das apresentações, 
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compra de materiais diversos, de lanches quando o grupo saía para se apresentar e compra de 

instrumentos musicais.84 

E então, em prol do bem comum, algumas atividades interdisciplinares surgiram 

espontaneamente, como a que foi realizada em 2005, onde se tomou como eixo o Estado do 

Maranhão: História fez pesquisas históricas, Geografia explorou localidades, Educação Física 

realizou atividades físicas e de danças, Ciências utilizou explicações de fenômenos locais e 

efeitos especiais, Matemática trabalhou formas geométricas, e Música trabalhou as músicas do 

bumba-meu-boi nas aulas regulares, além do grupo de música nas oficinas. 

No bumba-meu-boi, os professores puderam dar sugestões e produzir algo na sua matéria 

a partir do tema gerador, assim como ajudaram nas outras disciplinas e no Boi da Barão85, que se 

apresentou em diversos lugares, sempre levando com entusiasmo o nome da Escola. 

No ano anterior foi realizada uma mostra de arte86 na Lona Cultural de Campo Grande, 

onde os alunos e professores de várias disciplinas expuseram e apresentaram trabalhos de poesia, 

desenho, música, teatro e de dança realizados nas oficinas e nas salas de aula regulares. 

Para a profª. Claudia Valéria, a mobilização em torno das atividades das oficinas mostrou 

aos professores da Barão que juntos trabalhavam melhor. Aspecto este – união do grupo – 

destacado pelos professores entrevistados87. Especificamente na sua disciplina, ela nos dá o 

                                                 
84 Professores e funcionários da Barão: Alcir da Silva, Aline da Silva, Ângelo Soares, Arilda da Silva, Carlos 
Eduardo, Catia de Freitas, Dilma Barrozo, Dilmara Cardoso, Dudu Azevedo, Elder Sodré, Eliane Gaspar, Elizabeth 
Rosa, Fabíola Lopes, Fátima Souza, Flaviano Noronha, Geber Almeida, Gilmar de Oliveira, Guilherme Degou, 
Heloisa Viana, Inês Paulino, Ivanilda dos Santos, Ivonete Oliveira, Joel Camilo, Jorge de Assis, José Américo, José 
Antenor, Jussara Amador, Manoela Faleiro, Marta Jesuíno, Ramalho Silva, Régia do Nascimento, Rejane Cruz, Rita 
de Cássia, Rosana Carvalho, Sandra Moreira, Sérgio Ferreira, Sirlei Citarella, Sônia Regina, Suzana Carvalho, 
Therezinha Leite, Vera Costa e Vilma Gararoba. Assim como os demais professores da Barão, o prof. Geber 
Almeida, Coordenador de Eventos da 9ª CRE à época, apoiou substancialmente o trabalho das Oficinas da Barão. 
85 Era como os alunos se referiam também à música Boi da paz. 
86 Dia de Arte da Barão, realizado em 07/12/2004. 
87 Cf. 4.3 e Anexo C. 
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seguinte depoimento: “Trabalhar nas oficinas me influenciou positivamente na relação com os 

alunos durante as aulas de Matemática” 88. 

Sobre o desdobramento da interdisciplinaridade na sua disciplina, a profª. Miriam 

Machado comenta: “Cantar em francês com os alunos fora da sala de aula foi uma experiência 

interessante. Incentivou-me a continuar usando a música como mais um recurso nas aulas. Há 

uma melhor assimilação tanto do vocabulário quanto da pronúncia da língua estrangeira em 

estudo” 89. 

Outra ação realizada foi a ligação do aluno com a sua freqüência e desempenho na 

Escola. O propósito não era punir ou excluir quem apresentasse notas baixas, faltasse ou tivesse 

comportamento impróprio. Mas trabalhou-se no sentido de acompanhá-lo e instigá-lo para que 

pudesse melhorar cada vez mais, não só nas oficinas, mas também na Escola, em seu 

desempenho nas demais matérias e no companheirismo com seus colegas. Alguns desses 

resultados positivos foram logrados. 

Com as oficinas em andamento, os professores Roberto Stepheson e Claudia Valéria 

aproveitaram parte do material para criar em março de 2005 uma página (site) e disponibilizá-lo 

na internet90. Foram publicadas explicações sobre as oficinas, letras de músicas, fotos, gravuras 

(grafites e desenhos produzidos), depoimentos dos alunos e professores, partituras, músicas em 

midi e MP3 e materiais temáticos trabalhados91. 

Com isso, conseguiu-se divulgar o trabalho que estava sendo realizado, e os alunos 

tiveram a possibilidade de acessar o site no laboratório de informática da Escola, em lan houses 

ou em suas residências, para os que dispunham desse recurso. Como o laboratório estava em fase 

                                                 
88 Depoimento concedido em 01/05/2008. 
89 Depoimento concedido em 08/06/2008. 
90 Cf. <http://paginas.terra.com.br/educacao/barao/index.htm>.  Acesso em: 5 maio 2008. 
91 Hip hop e bumba-meu-boi. 
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de implantação, o conteúdo do site foi copiado diretamente nos computadores (off-line92) para 

pesquisas e visitas. Algumas das aulas de Música (turmas regulares) foram programadas para o 

laboratório. Com isso, os alunos sentiram-se valorizados e contentes em participar do projeto. 

Trabalhando em conformidade com os Projetos Político-Pedagógicos da E. M. Barão de 

Santa Margarida (“Identidade cultural da comunidade”, em 2003/2004; “Cidadania e a 

tecnologia e mídia a serviço do cidadão”, em 2005/2006/2007), procurou-se ressaltar e valorizar 

a cultura do aluno, seu cotidiano e seu meio, além do esforço de procurar inseri-lo nas novas 

conquistas sociais e tecnológicas. 

Com preceitos como inclusão, integração e interdisciplinaridade, saídos da teoria e 

fomentados a partir da música, foram gerados, além da aprendizagem musical propriamente dita, 

contínuo aumento de participantes, aumento da auto-estima, visão crítica e demais pontos 

imprescindíveis ao crescimento artístico, intelectual e social do alunado em questão. 

No período em que aconteceram as oficinas, os alunos se apresentaram em escolas, 

faculdades, teatros, casas de espetáculos conceituadas da cidade, participaram de gravações de 

CDs93 e vídeo94, recebendo muitos elogios e apoio para que continuassem o trabalho. 

Alguns dos alunos, inclusive, nunca tinham saído do bairro. Todavia, se apresentaram na 

Reitoria da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Escola de Música da UFRJ, 

Academia Brasileira de Letras (ABL), Palácio da Cultura (MEC), Universidade Estadual do Rio 

de Janeiro (UERJ), ATL Hall95, Colégio Pedro II e em vários outros lugares, o que foi motivo de 

                                                 
92 Desconectado da internet. O material foi preparado pelos professores das oficinas e colocado em cada computador 
do laboratório para consultas e visitação dos alunos. 
93 Do  FECEM  2002,  2003,  3004,  2005,  2007;  CD Samba Enredo das Escolas Mirins do Rio de Janeiro 2004. 
Cf. Anexo R. 
94 Programas produzidos pela MULTIRIO em 2004 e 2005. 
95 Atual Citibank Hall, localizado na Zona Oeste da cidade do Rio de Janeiro. É a maior casa de espetáculos da 
América Latina. 
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empolgação e satisfação para os que tiveram a oportunidade de participar das apresentações e de 

conhecer lugares significativos (cf. Anexo N). 

Dessa forma, o reconhecimento em participar de um projeto que os valorizavam, o auto-

reconhecimento de suas aptidões, o aprendizado, a ampliação cultural e o prazer de estar na 

Escola emergiram. As experiências adquiridas, relevantes em suas vidas no que diz respeito à 

aprendizagem – mais ampla – e formação de cidadania, ficarão guardadas para sempre em suas 

memórias. Como bem ressaltam os professores das oficinas, “cada um de nossos alunos poderá 

olhar e refletir sobre o passado, vivenciar plenamente o presente e ter esperança no futuro” 96. 

 

 

3.3.4 - Processo composicional e atividades temáticas 

 

No processo de composição/criação, os alunos da Barão participavam ativamente, 

sugerindo os ritmos/gêneros musicais, como foi o caso do samba, funk e hip hop, e ainda 

sugestões de temas e palavras ressaltadas da experiência de vida de cada um. Desse trabalho, 

criavam-se glossários e a partir deles os alunos podiam experimentar, agrupar e rimar muitas das 

palavras para elaboração de frases que, paulatinamente, incorporaram-se à letra da peça musical. 

Com a letra pronta, partia-se para a melodia e, finalmente, para o ritmo, harmonia, 

introdução, instrumentação, canto, arranjo, que aos poucos eram melhorados nos ensaios 

periódicos. 

O ato de compor é um momento em que podemos rever o que foi apreendido, juntar o 

aprendizado às expectativas, ao material a ser manejado, às experiências vividas, e então celebrar 

as descobertas que se seguirão advindas desse ato que tem propósito e sentido próprio, quer se 

                                                 
96 Professores das Oficinas da Barão, 2005. 
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chegue a uma peça musical bem estruturada e acabada ou mesmo a um simples contorno rítmico-

melódico  que  desencadeará  uma gama de possibilidades.  Pois,  como  afirma  Schafer (1991, 

p. 307), “música é algo que soa. Se não há som, não é música”. 

As músicas elaboradas nas oficinas tinham como princípio básico conglomerar idéias, 

aptidões, e era uma extensão das atividades temáticas promovidas pelo projeto. Durante os 

quatro anos, foram compostas coletivamente cinco músicas – conforme ilustradas logo abaixo 

(título das músicas) e comentadas na Seção 3.34.1 –, compostas a partir dessas atividades, além 

de outras compostas individualmente pelos alunos e/ou ramificações destas. Vejamos: 

 
• Samba do lápis e caderno no compasso 

• Maracatu do lado de cá 

• Turma do gueto 

• Boi da paz 

• Olha o jongo aí! 

 
O foco principal eram as experiências e aprendizado em grupo, e obedecia a sete etapas 

bem definidas, como veremos a seguir: 

1) Escolha do tema: Os professores reuniam-se, geralmente no final e/ou início do ano 

letivo, para escolher o tema que seria aplicado no período97. 

2) Levantamento de material: Escolhido o tema, os professores juntavam material 

necessário para aplicar no projeto e promover trabalhos de pesquisa com os alunos. Eram 

utilizados livros, revistas, textos de diversas fontes e materiais de áudio e vídeo. 

                                                 
97 Os gêneros samba e hip hop partiram dos alunos e foram aproveitados pelos professores das oficinas para as 
atividades temáticas. 
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3) Encontros audiovisuais e atividades de pesquisa: De posse do material, primeiramente 

os alunos ouviam gravações, assistiam a vídeos e depois faziam atividades de pesquisa 

para que pudessem adentrar de fato no tema que seria trabalhado. Nessa etapa, realizada 

em um ou dois encontros, usava-se a sala de aula comum, laboratório de informática e 

biblioteca/sala de leitura da Escola. Os professores passavam também tarefas de pesquisa 

para os alunos fazerem em suas residências e trazerem ao encontro seguinte para 

compartilhar com os demais colegas e professores. 

4) Criação da letra da música: Realizadas as etapas anteriores, os professores iniciavam a 

dinâmica de aula, que consistia em pedir aos alunos que suscitassem o máximo possível 

de palavras que tivessem relação com a  proposta levantada – pesquisadas anteriormente 

–, para que fossem escritas no quadro-negro. Depois pediam que formulassem frases com 

essas palavras. Nesse momento nenhuma frase era descartada, mesmo que mal formulada 

ou incompleta. Depois eram apagadas algumas palavras do quadro e se escreviam todas 

as frases montadas. Do lado direito do quadro-negro ficavam somente as palavras 

imprescindíveis, que eram dispostas numa coluna servindo para eventuais consultas. Aos 

poucos as frases eram ordenadas de acordo com a linha de discurso que se estabelecia na 

ocasião, e então se faziam as rimas. Por conta das rimas, algumas palavras eram alteradas 

e/ou trocadas. Por fim, apagava-se tudo do quadro e as frases eram depois dispostas em 

estrofes, geralmente de quatro frases. Como era uma atividade que requeria discussão e 

amadurecimento, os alunos eram solicitados a levar para casa o que tinha sido feito, para 

que pudessem estudar, complementar ou trazer sugestões que seriam consideradas no 

próximo encontro. Muitos alunos traziam novas palavras, novas frases ou davam idéias 

para melhorar o que tinha sido elaborado. No encontro subseqüente tudo era discutido e 
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se chegava, afinal, à letra da música, que no decorrer do processo poderia ser revista e 

alterada, pois ainda faltava juntá-la à parte melódica. 

5) Criação da melodia: Feita a letra da música, os professores, um deles geralmente 

tocando pandeiro e outro violão, instigavam os alunos no sentido de criarem melodias (ou 

fragmentos melódicos) e cantarem lendo a letra criada, que se encontrava disposta no 

quadro-negro ou em suas anotações. Essa ação era realizada várias vezes durante o 

encontro, até que surgissem idéias melódicas que fossem do agrado de todos. No início 

era um balburdio generalizado e um caos sonoro, com brincadeiras e risos, pois os 

alunos, deliberadamente ou não, “desafinavam” em alto volume de som. Mas aos poucos 

as melodias se fundiam, pois um ouvia o outro e surgiam linhas melódicas mais 

definidas, que eram então gravadas pelos professores. Após o encontro, os professores 

escutavam a gravação e selecionavam as melodias que se sobressaíam do ponto de vista 

da construção rítmica e melódica, originalidade, adequação à proposta e prosódia 

musical. Na aula seguinte, apresentavam as melodias, tocando-as na flauta (doce ou 

transversa), no violão ou cantarolando, e o grupo todo concluía esta etapa da atividade. 

No entanto, à medida que os alunos aprendiam a música – letra e melodia – havia 

modificações, pois dependia ainda da extensão dos cantores – fosse o coral ou poucos 

cantores –, da interpretação do solista, do andamento, do nível de dificuldade e de outros 

fatores. 

6) Junção da música com o ritmo: Pronta a letra e a melodia da música, poucos 

instrumentos de percussão eram entregues aos alunos mais experientes98, que, juntamente 

com a execução instrumental dos professores – violão, cavaquinho, teclado, flauta e/ou 

pandeiro –, iniciavam um laboratório do ritmo temático em questão, acompanhando o 
                                                 
98 Pois muitos instrumentos tocando juntos poderiam encobrir as vozes, no que se refere ao volume do som. 
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grande coro presente na sala. Era pedido que todos cantassem a música, 

independentemente de fazerem parte do coral ou não, pois era preponderante aprender e 

entender o que executariam em suas respectivas áreas de atuação nas oficinas, fosse 

cantando, tocando algum instrumento musical ou mesmo dançando. 

7) Finalização: Depois de pronta a música, esta era trabalhada nas respectivas oficinas, 

sendo que na oficina de coral trabalhava-se a letra e a melodia, na de percussão 

trabalhava-se o ritmo, e na oficina de violão, a parte harmônica. Por fim, eram marcados 

ensaios com todos os envolvidos na quadra da Escola para se montar o grande grupo 

(orquestra), o que geralmente acontecia às terças-feiras a partir do segundo semestre, 

perto do final da aula do turno da tarde, ou aos sábados, na parte da manhã. 

 
Todas as etapas vistas anteriormente tiveram como ponto de partida as atividades 

temáticas que norteavam o trabalho das Oficinas de Música e Dança, previamente traçadas pela 

equipe de professores e também sugeridas pelos alunos, que as indicavam durante as aulas. Foi o 

caso do samba, que gerou a música “Samba do lápis e caderno no compasso” e o funk99, que 

desencadeou a música “Turma do gueto”. 

Disporemos a partir de agora estas atividades desenvolvidas nos anos de 2004 a 2007, 

tendo como base os gêneros/ritmos musicais samba, maracatu, hip hop, bumba-meu-boi e jongo. 

Aproveitamos também para assentar, sempre que possível, diálogos com as práticas 

pedagógicas – de modo geral – e refletir sobre o processo educacional musical. Especificamente 

na parte da música, apresentaremos formas diversificadas de contextualização e de análise 

musical. 

                                                 
99 Constantemente os alunos faziam batucadas, além de trazerem e apresentarem batidas diversificadas de funks para 
as oficinas, principalmente na de percussão. 
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Pela importância que o trabalho composicional assumiu, os títulos das músicas passam, 

doravante, a ter a mesma indicação das atividades temáticas. Por isso aparecem encabeçando os 

tópicos, que estão dispostos na ordem cronológica, de acordo como foram produzidos no 

decorrer dos quatro anos. 

 

 

3.3.4.1 - Samba do lápis e caderno no compasso 

 
A música Samba do lápis e caderno no compasso, ou “samba do professor estressado” 

como ficou mais conhecida pelos alunos e pela comunidade escolar da Barão, traz à tona a 

relação professor-aluno-escola. É uma mensagem para a escola e/ou professor que entorpece a 

curiosidade inerente do educando, insiste em não respeitá-lo, impõe sua verdade e autoridade 

através do grito, e que, mesmo nos dias de hoje, ainda se coloca em um pedestal inatingível. 

Quem será o educador e quem será o educando? Certamente todos, pois enquanto se 

ensina também se aprende. Logo, o professor, no seu ato deliberado de ensinar, torna-se um 

“aprendente” (FREIRE, 1996). E o educador que, “entregue a procedimentos autoritários [...] que 

impedem ou dificultam o exercício da curiosidade do educando, termina por igualmente tolher 

sua própria curiosidade” (p. 84 ). 

O professor deve estar atento, ser crítico, autocrítico, assumir erros e aprender com eles, 

quando necessário. Pois, como nos fala Freire (1996, p. 38), “pensar certo sabe, por exemplo, 

que não é a partir dele como um dado dado, que se conforma a prática docente crítica, mas sabe 

também que sem ele não se funda aquela”. 
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Entende-se, pois, que educador é o que educa, e este, pelo menos teoricamente, é 

preparado para tal função, inerente ao ato de ensinar. Mas como educar berrando, com ameaças? 

E que relação se constrói com essa prática? Provavelmente a do medo. 

Sobre o que acabamos de trazer, Araújo (1999, p. 40) nos diz que “a figura da autoridade 

está intimamente relacionada com o sentimento de respeito construído nas relações 

interpessoais”. E continua: 

 

Gostaria de distinguir a existência de dois tipos: a autoridade autoritária; 
e a autoridade por competência. Enquanto a primeira vincula-se ao uso 
da força e da violência, a segunda vincula-se à admiração nutrida nas 
relações com seus subordinados, a partir do prestígio e da competência 
(ibidem, p. 41). 

 

A não ser que este educador não se dê conta do significado etimológico de ensinar, mas 

apenas veja o outro significado, que também quer dizer “castigar” (FERREIRA, 1999, p. 425). 

Sobre a palavra ensinar e sua aplicabilidade na Educação e em práticas sociais, Pino 

(2001) esclarece: 

 
A palavra "ensino" é utilizada tanto para designar a ação e as práticas de 
ensinar como os diferentes níveis e modalidades do sistema educacional. 
O significado etimológico do verbo "ensinar" (do latim popular 
insignare) é indicar, fazer sinal (signum facere) ou apontar numa direção, 
como o mostra o prefixo in-. Todavia, é sabido que o significado das 
palavras varia em razão das práticas sociais dos povos, revelando as 
diferentes concepções que decorrem dessas práticas. É o que ocorre 
também com o verbo "ensinar": seus diferentes significados são 
reveladores das diferentes concepções de ensino que orientam as práticas 
pedagógicas. 

 
 E “ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção 

ou a sua construção” (FREIRE, 1996, p. 22). Vincula-se também a um processo contínuo 

avaliativo, que nos dá indícios do alcance de um programa. 
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Há também a disciplina/indisciplina escolar, questão delicada, complexa e que 

constantemente é levantada pelos educadores. Sobre isso, Tiba (1996, p. 117) nos diz o seguinte: 

 
A disciplina escolar é um conjunto de regras que devem ser obedecidas 
tanto pelos professores quanto pelos alunos para que o aprendizado 
escolar tenha êxito. Portanto, é uma qualidade de relacionamento 
humano entre o corpo docente e os alunos em uma sala de aula e, 
conseqüentemente, na escola. Como qualquer relacionamento humano, 
na disciplina é preciso levar em consideração as características de cada 
um dos envolvidos no caso: professor e aluno, além das características do 
ambiente.100 

 

Porém, alguns dos problemas e distúrbios apresentados pelos alunos podem ser 

decorrentes das etapas do desenvolvimento a que estão sujeitos, “mas que podem atrapalhar o 

professor que não tiver o conhecimento apropriado do assunto” (TIBA, 1996, p. 145). 

Sobre os tipos de avaliações e a postura do educador, Swanwick (2003, p. 83-84) 

comenta: “Durante o continuum da avaliação, que abrange deste a informalidade e a resposta 

imediata até o rigor formal dos relatórios, testes e exames, os professores se vêem representando 

diferentes papéis. A avaliação tem lugar de muitas formas e por vários motivos”. 

Ajudando-nos a refletir também sobre o ensino e as suas formas de atuação e desfecho, 

Antunes (2002, p. 40) faz referência à escola de quarenta anos atrás: 

 
As atuais formas de se produzir terror através da tecnologia são 
extremamente sofisticadas [...]. Mas, por mais intenso que seja, em nada 
se compara com o clima de terror que a aproximação dos exames finais 
causava na escola de quarenta anos atrás. Se para os bons ou ótimos 
alunos esse clima era apenas gerador de suores noturnos e calafrios 
inexplicáveis, para os alunos medíocres ou mesmo para os mais fracos 
essa aproximação mais parecia ingresso em sala de tortura, onde o horror 
da reprovação, além de humilhar e diminuir, segregar e mentir, roubava 
do aluno um ano inteiro de sua vida. 

 

                                                 
100 Grifo do autor. 
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Perrenoud (2000, p. 22), mostrando a implicação da avaliação sobre o educando, nos diz 

que “o fracasso escolar só existe no âmbito de uma instituição particular, que tem o poder de 

julgar, de classificar e de declarar um aluno em fracasso”. E continua dizendo que “é a escola 

que avalia seus alunos e conclui, de modo unilateral, que alguns fracassam”. 

Por tudo isso que acabamos de levantar, percebemos que o processo educacional é por 

demais complexo e, por vezes, conflitante. Denota constante reflexão e requer sério 

discernimento dos fatores e agentes envolvidos, bem como políticas necessárias, tanto do âmbito 

governamental como da instituição de ensino, para que, de fato, possa ser garantida uma 

Educação de qualidade e democrática. 

Voltando para o trabalho dos alunos das oficinas da Barão, a música é um jogo com as 

palavras samba, lápis, caderno e compasso. O lápis e o caderno são utensílios didáticos que 

também viram instrumentos musicais quando os alunos batucam e brincam com eles na sala de 

aula. E o compasso tanto é uma ferramenta de desenho como uma terminologia musical101. 

O ponto de partida para o tema e a produção textual da música surgiu por acaso, da 

brincadeira dos alunos de imitar professores, situação que é bem comum em qualquer escola. 

Brincando, e através de dinâmicas que consistiam em deixá-los à vontade para expor suas idéias, 

a letra e a melodia surgiram rapidamente. Todavia, a brincadeira, em alguns momentos, foi 

dirimida para que se pudesse discutir o assunto com atenção e seriedade, sobretudo a questão do 

respeito, tema levantado pelos próprios alunos. 

Há de se destacar que a música não foi dirigida a qualquer professor da Escola. Em um 

primeiro momento talvez tenha causado algum tipo de arrebatamento em um ou outro professor, 

pois quem gosta de críticas? Mas logo foi entendida e apoiada. Na verdade, a música foi dirigida 

ao sistema de ensino, conservado – no sentido de conservador – que se perde ou entra em 
                                                 
101 “Divisão de um trecho musical em séries regulares de tempos” (MED, 1986, p. 80). 
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conflito pela dicotômica relação professor-aluno e da imagem que o ensino muitas vezes 

transparece ao aluno, seja do Ensino Fundamental ou de qualquer nível. 

A letra da música, então, foi elaborada em torno de alguns desses conflitos, situações 

inusitadas, da vontade do aluno de crescer, ser valorizado, e do seu anseio em dizer algo para a 

Escola: assim como ele, o professor e o sistema de ensino também são passíveis de avaliação. 

Werneck (1998, p. 23) nos diz que a escola se apresenta aos alunos como um pesado fardo, e que 

a impressão deixada “é de alguma coisa impossível de ser ultrapassada”. 

Completamos com uma indagação: por acaso alguém estaria acima de tudo e de todos, 

que não possa passar por algum tipo de julgamento? Até mesmo os que estão à cátedra hão de 

passar pelo crivo da humildade, da simplicidade e da sabedoria de que todos, todos mesmos, 

estão à mercê de erros. 

A letra102 da música Samba do lápis e caderno no compasso, que vem abaixo e é de 

autoria dos alunos da Barão, não deixa de ser uma crítica – pertinente – e nos leva a pensar 

seriamente sobre o ato de ensinar. 

 
Não vem, não vem que não tem 
Na escola da vida eu sou nota 100 
Não vem, não vem que não tem 
Você pode não acreditar, mas eu já sou alguém 
 
Pode me chamar de burro, idiota e retardado 
Mas tenho, pode crer, muitas qualidades 
Sou inteligente, muito safo e descolado 
Agora é você quem vai ouvir umas verdades 
 
Você pensa que sabe tudo e não me deixa falar 
Não agüento ouvir seu berro, você vive estressado 
Respeito é bom e eu gosto, não adianta me esculachar 
Se depender do meu conceito você já está reprovado 
 

                                                 
102 Elaborada  em  agosto  de  2004.  Dados  fornecidos  pelos professores das Oficinas da Barão em maio de 2008. 
A letra na íntegra e a partitura completa encontram-se no Anexo G. 
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Além dos instrumentos musicais convencionais do samba – pandeiro, tambores (tantan, 

surdo), chocalho, reco-reco e violão –, os alunos fizeram uma verdadeira batucada na sala de 

aula, tocando nas mesas com as mãos e canetas, raspando com os lápis nos arames dos cadernos 

(imitando reco-reco) e demais objetos disponíveis, em uma alusão a uma aula de música caótica. 

Antes do início da música havia a interpretação teatral de uma aluna contracenando com a 

turma, onde se passava por uma professora estressada e autoritária. Na verdade, o que parecia ou 

apresentava-se como uma “bagunça” era um momento de diversão, descontraído e uma grande 

celebração da liberdade. 

Para exemplificar o que levantamos até o momento, mesmo que simbolicamente, mas 

traduzindo muitas das questões, mostraremos a transcrição do diálogo teatral criado e 

interpretado pelos alunos da Barão em agosto de 2004103: 

 
PROFESSORA: - Bom dia! 
 
E os alunos não respondem. 
 
PROFESSORA: - Bom dia! 

 
Ela pergunta novamente, agora bradando. Porém, poucos alunos 
respondem. A professora, então, sentava-se à sua mesa, começa a comer 
e falar ao celular. De repente decide começar a aula. 
 
PROFESSORA: - Não venham que hoje estou naqueles dias. Quando 
vinha para esta bendita aula, quebrei meu lindo violino. Alguém vai ter 
que pagar por isso! (E dá um soco na mesa). 
 
PROFESSORA: - Vamos começar logo com esse martírio. Quero dizer, 
aula. 
 
Ela toca no piano as notas da escala musical, enquanto os alunos tentam 
acompanhá-la cantando. 
 
ALUNOS: - Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dóóó! 
 
É uma desafinação só. 

                                                 
103 Dados fornecidos pelos professores das Oficinas da Barão em maio de 2008. 
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PROFESSORA: - Não, não e não. Vamos mais uma vez. E não errem 
novamente, senão... 
 
ALUNOS: - Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dóóóóóóóóóóóó! 
 
E novamente desafinam, principalmente na última nota. E aí os alunos 
começam a batucar nas mesas e a cantarolar uma música. 
 
PROFESSORA: - Parem, parem, parem! Isso não é música. Ah, meu 
santo protetor dos músicos! 
 
ALUNOS (todos juntos): - Amém! 
 
PROFESSORA: - Calem a boca. Aqui só quem fala sou eu e vocês só 
repetem, igualzinho a papagaios. 
 
ALUNOS (imitando papagaios): - Loro, loro, loro. 
 
PROFESSORA: - Quem fez isso? Se eu pegar vou dar zero no primeiro, 
segundo, terceiro, em todos os bimestres. Querem saber de uma coisa? 
Fiquem aí fazendo bagunça que eu vou embora...  
 
 

O processo de criação, tanto da letra como da melodia, seguiu a dinâmica de trabalho 

composicional das Oficinas de Música apresentado na Seção 3.3.4. Escolhido o samba como 

gênero musical104, elaborou-se uma linha melódica rica em nuanças rítmicas e contornos 

melódicos, principalmente no uso de síncopes e saltos. Todos os motivos105 melódicos foram 

agrupados de dois em dois compassos, sempre intercalados por pausas “para se respirar” (sentido 

fraseológico) e para dar certo “gingado” à interpretação.  

A harmonia, na tonalidade de Mi maior, firma-se em uma quadratura regular, comum, 

que se repete praticamente por toda a peça: I, V7/II, II, V7, I (E, C#7, F#m7, B7, E). Com 

exceção de um breve momento na segunda parte, onde o acorde principal apóia-se na 7ª para 

encaminhar-se à sua subdominante (E7, A), mas logo retorna à cadência referencial. 
                                                 
104 “Dança afro-brasileira e, no Brasil, forma de música popular. A palavra designava, originalmente, algumas 
danças de roda trazidas de Angola e do Congo para a América do Sul. No final do séc. XIX, o samba sofreu um 
processo de urbanização gradual, já tendo como traços característicos a marcação binária em um ritmo fortemente 
sincopado” (SADIE, 1994, p. 817). 
105 Geralmente “aparece de uma maneira marcante e característica”. Os elementos presentes no motivo “são 
intervalares e rítmicos, combinados de modo a produzir um contorno que possui, normalmente, uma harmonia 
inerente” (SCHOENBERG, 1993, p. 35). 
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O trecho da primeira parte da peça (EXEMPLO 1)  e outro da segunda (EXEMPLO 2) 

mostram com mais propriedade a análise realizada. 

 

 

EXEMPLO 1 - Samba do lápis e caderno no compasso / Trecho 1 

 

 

EXEMPLO 2 - Samba do lápis e caderno no compasso / Trecho 2 

 
A música Samba do lápis e caderno no compasso tem sua relevância, não somente no 

aspecto musical e didático, mas muito mais por permitir que o educando reflita sobre o ensino, 

sobre ele mesmo enquanto agente de sua construção, e por ser a sua voz que ecoa nessa Escola. 
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3.3.4.2 - Maracatu do lado de cá 

 
O maracatu é um cortejo, gênero musical e uma dança afro-brasileira típica do Nordeste, 

com mais freqüência no Estado de Pernambuco. Parece, segundo Andrade (1959, p. 137), 

“representar atualmente, o que foram os Congos e Congadas coloniais, antes que êstes 

adquirissem o seu sentido de dança-dramática”.  

Um histórico do maracatu encontrado na Enciclopédia da Música Brasileira, relata que 

ele é um 

 
Cortejo real semi-religioso, de tradição possivelmente afro-brasileira, 
que sai pelas ruas cantando e dançando, após ter prestado homenagem a 
Nossa Senhora do Rosário. [...] é talvez idêntico à forma primitiva dos 
congos ou congadas, por conservar a tradição de dança diante das igrejas. 
Os maracatus de Recife [...] constituem sociedades chamadas nações. Os 
cantos têm um ritmo particular, são tradicionalizados e os assuntos 
restringem-se ao cortejo. [...] Na cantoria do maracatu é observada a 
tradição do canto a uma voz e a dialogação entre solista e coro. [...] A 
parte instrumental [...] é apenas de percussão: gonguê, tarol, caixas-de-
guerra e zabumbas (MARCONDES, 1998, p. 475-476). 
 

A atividade temática do maracatu realizada nas Oficinas da Barão teve como fonte de 

pesquisa e estética direta o maracatu pernambucano106, sobretudo o de baque virado107. 

Na formação do grupo maior (orquestra108), contava-se com nipes de percussão, vozes, 

instrumentos harmônicos e dançarinas. A coreografia da dança, como já foi mencionada na 

Seção 3.3, foi criada pelas próprias alunas com a ajuda das professoras de Educação Física. 

Inicialmente praticavam com playbacks de músicas de maracatu de Pernambuco, mas depois 

                                                 
106 No Ceará também há grupos de maracatus, mas que diferem dos grupos de Pernambuco. As semelhanças ficam 
por conta do cortejo e de alguns personagens, como os membros da realeza e a boneca. O ritmo é mais lento e a 

“batida” (célula rítmica) é totalmente diferente, não sincopada como a pernambucana:  . 
107 Cf.   <http://www.fundaj.gov.br/noticia/servlet/newstorm.ns.presentation.NavigationServlet?publicationCode=16 
&pageCode=309&textCode=885&date=currentDate>.  Acesso em: 5 maio 2008. 
108 Referência ilustrativa para designar a junção de vários instrumentos, coro, vozes solistas e grupo de dança. 
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adaptaram e recriaram o que tinha sido elaborado à música composta pelos alunos das Oficinas 

de Música. 

Para a criação da indumentária, assim como da coreografia, foram realizadas pesquisas 

em fontes variadas, assistiu-se a vídeos, e os professores e alunos assistiram ao vivo um grupo de 

música e dança. Na parte instrumental, a alfaia109 foi substituída pelo surdo e surdão, e o gonguê 

pelo agogô110. 

Os professores optaram também em não adentrar na questão religiosa em que o maracatu 

se insere, evitando constrangimentos ou qualquer tipo de preconceito que pudesse surgir entre os 

participantes111. Comumente, associam-se esses tipos de ritmos/batuques112 a práticas religiosas 

afro-brasileiras113. Sendo assim, abordou-se somente o lado artístico. 

O título  da  música – Maracatu do lado de cá – é uma ligação do universo dos alunos 

(Rio de Janeiro e bairro de Santa Margarida) com a cultura do Nordeste e, sobretudo, a visão que 

eles têm dessa cultura: “o maracatu do outro lado”114. A letra proclama a alegria, enquanto 

questiona os problemas sociais e faz referências à história do negro no Brasil. 

Em 2006 a profª. Miriam Machado fez a versão da letra para o francês, por conta da 

participação do grupo de música e dança no evento Fête de la Musique, na Sala Cecília 

Meireles115. 

                                                 
109 Tambor rústico pernambucano feito de madeira espessa, pele grossa de animal e cordas. 
110 Instrumento de metal de campânula dupla em substituição do gonguê ou “agogô iorubano, de uma só campânula” 
(MARCONDES, 1998, p. 339). 
111 Os alunos eram de comunidades religiosas distintas. 
112 “A palavra deixou de designar uma dança particular, tornando-se, como o samba, nome genérico de determinadas 
coreografias ou danças apoiadas em forte instrumental de percussão” (MARCONDES, 1998, p. 87). 
113 “No Rio de Janeiro todos sabem, a feitiçaria dominante é a Macumba. A macumba segue rituais especificamente 
africanos, e se estende até a Bahia”, onde “designam o ritual feiticista de lá por candomblé”, palavra que é mais 
abrangente e que é empregada para “designar atualmente a feitiçaria afro-brasileira” (ANDRADE, 1983, p. 24). 
114 Dados fornecidos pelos professores das Oficinas da Barão em maio de 2008. 
115 Em 19/06/2006. Cf. Anexo P. 
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Vejamos um trecho da letra116 em português, elaborada em agosto de 2004 e, logo na 

seqüência, em francês. 

 
Ao som do maracatu, agora balance o esqueleto 
Dançando feliz da vida, pode vir a turma do gueto 
Jeje, nagô, banto dos mares 
Arrastados pro navio negreiro 
Ilê aiyê e os palmares 
Isso é o povo brasileiro 

 
Au son du maracatu, maintenant basculez l’esquelet 
En dansant herureux de la vie, venez le gueto de la paix 
Jeje, nagô, banto des mers 
Trainés au navire négrier 
Ilê aiyê et les palmares 
Voilá on est brésilien 
 

O ritmo do Maracatu do lado de cá é sincopado, marcado fortemente pelos tambores e 

caixas que acentuam o primeiro tempo, a segunda semicolcheia do terceiro e quarto tempo do 

compasso quaternário simples, estas duas últimas precedidas de pausas da mesma duração117. Era 

executado em andamento allegro e requeria certa destreza dos executantes, tanto na parte da 

técnica do toque de baquetas e maceta (para as caixas e surdos), como no entendimento do 

deslocamento rítmico, situação nova para os alunos da percussão. Antes somente haviam sidos 

trabalhados ritmos téticos. Mesmo o samba, que foi tocado pelos alunos anteriormente e que é 

ritmicamente sincopado, enfatiza comumente os acentos téticos, principalmente no segundo 

tempo do compasso binário. 

Fez-se necessário atuar um pouco mais nessas questões, pois quando a proposta foi 

apresentada aos alunos no início do ano, houve muita dificuldade em entender e executar o ritmo 

proposto. O que levou os professores a cogitarem em desistir do maracatu. Mas intensificou-se o 

                                                 
116 Dados fornecidos pelos professores das Oficinas da Barão. O restante da letra e a partitura encontram-se no 
Anexo H. 

117 . 



 
 

119

trabalho com aulas extras e reforço na utilização de materiais de áudio e vídeo. Com o tempo, os 

alunos mais experientes aprenderam rapidamente a “batida” e ajudaram os colegas, dando dicas 

do ritmo e manuseio dos instrumentos que estavam sendo estudados. 

Os alunos da percussão e dança tiveram ainda a oportunidade de assistir a uma 

apresentação do grupo carioca de música e dança Rio Maracatu, e outra do renomado 

percussionista pernambucano Reppolho118, na Lona Cultural de Campo Grande, o que muito 

incentivou e contribuiu para a melhoria do grupo. No show didático do percussionista, o grupo 

de percussão da Barão fez uma participação especial e tocou o ritmo de maracatu junto com o 

mestre. 

A respeito dessa enriquecedora experiência para os alunos e professores da Barão, o 

músico nos deu o seguinte depoimento: 

 
Surpresa maior é quando você chega num lugar pra fazer workshop, falar 
determinado ritmo, principalmente sobre o maracatu e aparece uma 
garotada da escola fazendo um trabalho bem interessante, resgatando 
nossa cultura, nosso regional, nosso tradicional. E surpresa maior foi ver 
a molecada chegar, dar uma canja119, subir e a gente fazer um maracatu 
de baque virado improvisado no palco. [...] Tem também essa coisa da 
galera tá acostumada a ouvir pagode, funk, música mecânica. [...] De 
repente, aparece tocando um ritmo que não é tão fácil, sincopado, e eles 
assimilando tudo isso. [...] Foi uma experiência muito positiva.120 

 
 

O instrumental utilizado no grupo de percussão era formado por tambores (surdos, 

surdões e tantans), caixas121, agogôs e chocalhos. Eventualmente outros instrumentos eram 

                                                 
118 Expoente da percussão no Brasil desde a década de 1970. É também produtor musical e pesquisador da cultura 
afro-brasileira, no que diz respeito à história dos instrumentos de percussão. Além da carreira solo, atuou ao lado de 
grandes nomes da música brasileira, como Elba Ramalho, Elza Soares, Gal Costa, Gilberto Gil, Milton Nascimento 
e Moraes Moreira. Cf. <http://www.dicionariompb.com.br/verbete.asp?nome=Reppolho&tabela=T_FORM_A>. 
Acesso em: 5 de maio 2008. 
119 É uma expressão do meio musical popular que quer dizer participar de súbito, tocar sem ensaio, de improviso. 
120 Depoimento concedido em 16/06/2008. 
121 Também conhecido como caixa-de-guerra ou caixa clara. Há também um similar que se chama tarol. 
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incorporados, como o tamborim, pratos, pandeiro122, pandeirola123, caxixi e até mesmo materiais 

de sucata, pois no primeiro semestre de 2004 havia poucos instrumentos musicais disponíveis 

para todos os participantes da oficina de percussão. Os professores também tocavam violão, 

teclado, flauta transversa e instrumentos de percussão junto com os alunos. 

O EXEMPLO 3 mostra o ritmo do maracatu como era executado pelo grupo de 

percussão da Escola. O segundo compasso é uma variação do maracatu baque de parada124. 

 
 

 

                EXEMPLO 3 - Ritmo de maracatu da Barão 
 

A linha melódica, feita depois da letra e adequada a esta, apresenta uma extensão 

pequena, sendo de uma 8ª, indo do sol2 ao sol3, e ajustando-se às vozes femininas das 

                                                 
122 Instrumento que “tem uma longa ancestralidade e parece ter sido encontrado na maior parte do mundo desde a 
Antigüidade. [...] No Brasil difundiu-se originalmente nas áreas urbanas, para ressurgir como elemento ritmador 
indispensável em diversas formas populares urbanas, como por exemplo o choro e o samba cariocas” (SADIE, 1994, 
p. 697). 
123 Instrumento com pratinelas parecido com o pandeiro, porém sem a membrana. 
124 Em consulta ao percussionista Reppolho (16/06/2008). 
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adolescentes, que eram a maioria do grupo vocal. A parte B da música, todavia, apresenta uma 

linha melódica sem altura definida, sendo mais falada, próximo ao estilo do rap125. 

O ritmo da melodia apresenta-se sincopado, induzindo em vários momentos o ouvinte ao 

toque do agogô (maracatu), principalmente no interlúdio antes da volta do tema e na volta do 

interlúdio na parte final. Os EXEMPLOs 4, 5 e 6 mostram o que acabamos de comentar. 

 

 

EXEMPLO 4 - Maracatu do lado de cá / Trecho 1126 

 

                                                 
125 “Estilo de música popular dos negros norte-americanos, consistindo de rimas improvisadas, interpretadas sobre 
um acompanhamento rítmico; teve origem em Nova York, em meados dos anos 70” (SADIE, 1994, p. 764-765). 
126 Embora a prosódia possa indicar inicialmente para outro entendimento e marcação de tempo do compasso 
quaternário, principalmente nas partes A e B (Exemplos 4 e 5), a grafia realizada por nós (fac símile) foi procedida 
de acordo como a música era executada pelo grupo (cantada e tocada) e também ratificada em registro fonográfico 
gravado no ano de 2004 (CD do XVI FECEM). Todavia, mesmo que pareça deslocada, a melodia inicia-se em 
anacruse e sua construção fraseológica transcorre com fluidez e fecha sempre seu sentido ao final de cada compasso, 
o que confirma esse entendimento por parte dos seus autores e executantes. Cf. Anexos H e R. 
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EXEMPLO 5 - Maracatu do lado de cá / Trecho 2 

 

 
 

EXEMPLO 6 - Maracatu do lado de cá / Trecho 3 

 

A forma musical do Maracatu do lado de cá é um rondó, composta por três partes 

distintas, acrescidas de uma introdução e de um interlúdio de percussão e vozes. A parte A 

encontra-se em Dó maior, a parte B em um pedal do seu relativo (Cm), e a parte C também em 

Dó menor. Exemplificamos abaixo a forma da música como era executada pelo grupo da Barão: 

 
| Introdução de percussão | A | B | A | C | 

| Interlúdio de percussão e vozes (Fine) || D.C. e Fine 
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Este trabalho foi apresentado em diversos lugares127 e logrou o 1º lugar no Festival de 

música da Rede Municipal de Educação, no dia 29 de setembro de 2004, motivo de alegria e 

incentivo para os professores, para a Escola e principalmente para os verdadeiros agentes da 

música: os alunos da Barão. 

 

 

3.3.4.3 - Turma do gueto 

 
O Movimento hip hop é muito mais do que um tipo de música ou sucesso de mídia. 

Apropria-se de várias tendências artísticas, como a música (rap e funk), poesia (letras das 

músicas), dança (break ou dança de rua) e artes plásticas (grafitagem). Todavia, transcende e 

converge em algo maior, que é a reflexão e a conscientização de problemas sociais. Mostra, 

sobretudo, as dificuldades das periferias urbanas, e em seus temas freqüentemente aborda a 

discriminação, a violência, além de questionar a eficiência do Poder Público em lidar com essas 

questões. 

Surgido nos EUA no final da década 1970, e no Brasil na década de 1980, é um 

movimento cultural e artístico que propicia, através da música e de outras artes, que o educando 

perceba o seu papel na sociedade e, principalmente, na escola. Com isso ele aprende que é 

importante respeitar, ser solidário, ter consciência dos seus atos, e de que também pode protestar, 

mas com responsabilidade e coerência. 

 

 

 

                                                 
127 Lona Cultural de Campo Grande, FEUC, Palácio da Cultura MEC, Centro Esportivo Miécimo da Silva, Escola de 
Música da UFRJ, Olimpo, entre outros. 
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Souza (2007, p. 9) comenta sobre o hip hop: 

 
Se o hip hop nasceu nas ruas e teve a exclusão como um de seus 
elementos fundantes, hoje ele é uma referência global e transversal. As 
mudanças conquistadas por essa forma de ser e de se expressar ganharam 
o mundo. Com mais ou menos três décadas de existência o hip hop se faz 
presente em todas as grandes metrópoles. Ele acontece tanto no Bronx 
como em Paris, tanto em Lisboa como em Bombaim, tanto em Florença, 
como no Rio de Janeiro. Isso porque a condição de exclusão, miséria e 
violência vivida pelo jovem negro continua semelhante nos dias atuais. 
 

O hip hop na Barão começou no início do ano letivo de 2005, quando foram realizadas 

atividades com músicas de artistas consagrados no gênero. Trabalhou-se textos mostrando o 

movimento, a história do hip hop, muitos deles através do site Século XX1128, que pertence à 

Rede Municipal de Educação e que disponibiliza diversos tipos de conteúdos para as escolas do 

município do Rio de Janeiro e também para os usuários da internet. 

No entanto, esse tipo de música já fazia parte de um processo que acontecia na Barão 

desde 2002, quando se começou a praticar o ritmo funk nas aulas de Educação Musical e nos 

grupos montados para os primeiros FECEMs que a Escola participou, e posteriormente, no 

trabalho de composição de músicas em que transpareciam suas inquietudes: violência, drogas e 

preconceito. 

No ano de 2005, os alunos escutaram músicas de artistas importantes do hip hop nacional, 

não somente da mídia, mas do ponto de vista do trabalho que desenvolviam. Dentre eles, MV 

Bill, Marcelo D2 e Racionais MCs. De todas as músicas, a do rapper MV Bill “Marquinho 

cabeção” contribuiu e marcou significativamente os alunos, devido, principalmente, à 

profundidade e identificação da mensagem. A música do rapper brasileiro é um relato de uma 

situação que comumente acontece no Rio de Janeiro, estava diariamente nos noticiários e até 

                                                 
128 Cf. <http://www.multirio.rj.gov.br/sec21/chave.asp?cod_chave=1>. Acesso em: 12 dez. 2007. 
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mesmo próximo dos alunos: um menino pobre, da periferia urbana, que sonhava em ser jogador 

de futebol, mas que entrou no mundo das drogas e do crime e acabou morto pela polícia. 

Na atividade temática do hip hop, os alunos cantaram e tocaram nos instrumentos de 

percussão o ritmo de funk; mobilizaram-se e montaram um grupo de dança; grafitaram uma sala 

de aula, a sala de música, instrumentos de percussão e uma parede do refeitório da Escola129. Na 

sala de número 13 montou-se uma exposição do Movimento hip hop, com desenhos, grafites, 

textos falando sobre a história do hip hop, letras de músicas de artistas, letras das músicas dos 

próprios alunos, frases e partituras produzidas nas oficinas e também nas aulas de outras 

disciplinas. A exposição fez muito sucesso e foi aberta à visitação de todos os alunos, 

professores e funcionários da Barão. 

Para que pudesse acontecer, os professores lançaram a idéia aos alunos e, juntamente com 

a Direção, disponibilizaram o material necessário para o trabalho. 

Sobre essa atividade realizada, a profª. Claudia Valéria comentou o seguinte: 

 

Hoje grafitamos as paredes da sala de música, da sala da turma 509 e as 
portas do primeiro andar. Ainda falta dar uns ajustes, pois um dos 
meninos fez um desenho muito bom, mas não gostou e apagou tudo 
jogando tinta por cima. Seria interessante que eles pintassem alguns dos 
instrumentos, principalmente os tambores. A meninada também se 
esbaldou fazendo desenhos em cartolinas no refeitório. Muitos levaram 
os trabalhos para casa e os trarão na segunda-feira para serem expostos. 
Saiu muita coisa boa. A idéia é também, se for viável e der tempo, 
grafitar o muro da entrada principal da Escola.130 
 

Por conta desse trabalho, foi realizada uma gravação na Barão pela Multirio131, 

transmitida posteriormente em uma emissora de canal aberto de TV da cidade. No programa, 

                                                 
129 Cf. Anexo P. 
130 Depoimento concedido em 30/08/2008. 
131 Empresa Municipal de Multimeios vinculada à Prefeitura do Rio de Janeiro. 
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mostrou-se os alunos tocando, dançando e dando entrevistas, juntamente com os professores das 

oficinas. 

Em entrevista para o programa132, uma aluna e um dos professores das oficinas 

comentam: “A parte que nós fizemos foi a da música mesmo. Acho que foi uma das melhores 

partes, porque com ela a gente falou muito sobre a vida de um menino que era pobre, [...] os pais 

desempregados. E isso é uma realidade de fato” (RIO DE JANEIRO, 2005); “Esse trabalho é 

importante porque ele faz com que o aluno possa refletir exatamente o papel dele na sociedade e 

também o papel dele na Escola. Com isso tudo, ele pode repensar suas ações, melhorar [...]” 

(ibidem). 

O programa tem sua relevância, pois além de divulgar o trabalho dos alunos e da Barão, 

incentivou os meninos e meninas a continuarem a participar das Oficinas de Música e Dança, 

conseqüentemente, da Escola e de outros projetos, e fez com que fossem valorizados pelos 

colegas, professores e pelos seus próprios familiares, que desconheciam muitas de suas 

qualidades artísticas e produções. 

A partir da dinâmica realizada com o hip hop e dos temas levantados – conscientização, 

injustiça, racismo, preconceito, violência, escola, família –, partiu-se para a criação da letra da 

música, elaborada coletivamente pelos alunos com o apoio dos professores, conforme 

procedimentos relatados na Seção 3.3.4. 

Nos encontros realizados, buscou-se instigar o grupo à discussão de questões sociais, 

principalmente os que se refletiam em suas vidas. Mesmo sendo uma abordagem poética, 

artística, o produto final, na verdade, foi também um relato da realidade de muitos deles. 

 

                                                 
132 Gravado em 04/05/2005 na Barão, apresentado na TV Band Rio no mesmo ano e reprisado nos anos seguintes. 
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Vejamos a letra da música133, elaborada em agosto de 2005: 

 

Aí, turma do gueto nós viemos quebrar 
Com esse hip hop a injustiça superar 
 
Desde pequeno tô tentando ser alguém 
Lutando contra a violência  
Vivo buscando fazer o bem 
Pois eu tenho consciência 
 
Minha mãe não trabalha, meu pai desempregado 
Eu tinha tudo na vida para ser revoltado 
Me dizem que eu devo estudar pra aprender 
Mas às vezes lá em casa não tem nem o que comer 
 
Me chamam de preto, me chamam de burro 
Desde que nasci vivo levando murro 
Na escola eu tenho um baixo conceito 
Às vezes é minha culpa, às vezes do preconceito 
 
Com o apoio dos professores eu vou estudar 
Tentar esquecer a fome sem me revoltar 
Vou fugir das drogas, droga não é solução 
A solução dos meus problemas está na educação 
 

Como se tratava de um hip hop, e como já era uma prática de boa parte dos alunos 

escutar, cantar, dançar esse tipo de música, o grupo acabou por elaborar um rap, que consistia 

em uma linha melódica eminentemente falada e que delineava sucessivamente a letra. Sendo 

assim, a rítmica da melodia foi dada pela interpretação das sílabas das palavras e da prosódia 

sugerida por elas, geralmente em seqüências de semicolcheias, iniciadas em movimentos 

anacrústicos e repousando a frase musical no final de cada frase da letra134. O exemplo que se 

segue mostra a análise comentada. 

                                                 
133 Dados fornecidos pelos professores das Oficinas da Barão em maio de 2008. A letra e a partitura completa 
encontram-se no Anexo I. 
134 Na verdade, em sua subdivisão e desenvolvimento rítmico, o compasso é quaternário composto (12/8). 
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EXEMPLO 7 - Turma do gueto / Trecho 

 
 

O instrumental era formado apenas por instrumentos de percussão, sendo eles caixas, 

repiques, pandeiros, chocalhos, surdos, surdões e pandeirola, que executavam o ritmo de funk em 

andamento médio. Eventualmente, outros instrumentos eram acrescentados, como as congas, 

tamborins e materiais de sucata, que dobravam a execução dos anteriores. 

No EXEMPLO 8 vê-se como era tocado o funk na percussão, com a escrita da execução 

de cada instrumento. 

 

 
                       EXEMPLO 8 - Ritmo de funk da Barão 

 



 
 

129

Além das oficinas, o Movimento hip hop foi trabalhado nas aulas regulares de Educação 

Musical e estendido às outras disciplinas, onde os professores promoveram discussões 

pertinentes e incentivaram os alunos a produzirem textos, letras de rap, desenhos e grafites. 

Muitos desses trabalhos foram expostos, mobilizando a Escola em torno dessa atividade. 

 

 

3.3.4.4 - Boi da paz 

 
Desde quando podemos conceber um boi como música? Ao ouvirmos e vermos o Boi da 

paz dos alunos da Barão, podemos perceber um “campo de força” promovido por uma gramática 

musical – e estética – que tem sentido próprio, reconstruída pelas múltiplas combinações e 

possibilidades imersas em grupos de música e dança escolar, ou ainda em tantos outros grupos 

urbanos performáticos, grupos rurais, ou mesmo nos grupos inspirados, como é o caso da peça 

musical da Barão: o boi torna-se música, e a música, metaforicamente falando, ressurge e se 

afirma. 

Surgido no Brasil no século XVIII, o bumba-meu-boi é um folguedo, uma dança 

dramática ou teatro popular do folclore brasileiro que apresenta enredo tendo como personagem 

central o boi. Aparece em várias localidades, com mais freqüência, porém, nas regiões Norte e 

Nordeste. 

Segundo a Enciclopédia da Música Brasileira, o bumba-meu-boi 

 
[...] tem nomes diversos, variações coreográficas e de personagens, 
conforme a zona onde aparece. É o reisado mais popular do Nordeste, 
como o mais significativo, tanto do ponto de vista estético, como social. 
Apresentado no Nordeste durante o ciclo de Natal e festejado na 
Amazônia em junho, na época de São João, é o testemunho mais vivo do 
chamado ciclo do boi, que engloba vasto cancioneiro. Surgiu 
provavelmente no Nordeste, nas últimas décadas do séc. XVIII, no 
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litoral, nos engenhos de açúcar e nas fazendas de gado, penetrando no 
interior e espalhando-se a seguir pelo Brasil Central (MARCONDES 
1998, p. 122). 
 

A concepção artística maranhense foi a fonte de imersão para a estética do trabalho: 

composição musical, dança e indumentária. No entanto, mesmo procurando aproximação com 

esse universo, podemos afirmar que foi feito outro bumba-meu-boi, pois, com exceção dos 

professores, nenhum dos alunos envolvidos tivera contato com esse tipo de manifestação 

anteriormente. 

Além do mais, montou-se um novo formato instrumental e foi feita uma composição 

voltada, sobretudo, para as questões pertinentes aos alunos naquela ocasião, reforçada pela opção 

da equipe de música de trabalhar temas artístico-pedagógicos de outro lugar. Provavelmente, o 

bumba-meu-boi somente tenha sido visto pelos alunos através da TV, de livros didáticos e de 

festas voltadas para o folclore no pré-escolar e primeiro segmento do Ensino Fundamental. 

O resultado então, mesmo sendo parecido e identificável em alguns pontos, é uma 

apropriação e hibridismo da estética do bumba-meu-boi. O mais autêntico talvez só aconteça no 

Maranhão. E possivelmente também seja contestável quanto à sua imutabilidade inerente, haja 

vista a diversidade desse folguedo no próprio Estado e demais localidades do país. Houve, sim, 

uma mistura de linguagens, que fizeram surgir um novo bumba-meu-boi. 

Estamos hoje em um novo momento, imersos talvez sem volta na globalização, na 

informatização, e onde o acesso às informações é cada vez mais rápido e denso. Por exemplo, o 

Boi da Barão apresentado na sua Escola, poderia ter sido filmado e transmitido quase que 

imediatamente em outro lugar, por mais distante que fosse. Da mesma forma, uma manifestação 

artística que estivesse acontecendo em Tókio poderia ter sido apreciada pelos alunos da Barão no 
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momento de sua ocorrência, e eles poderiam gravá-la e reproduzi-la posteriormente, contudo à 

sua maneira. 

O Boi da paz, criação coletiva dos alunos das oficinas, foi um trabalho realizado no ano 

letivo de 2005. A letra da música, criada no mês de agosto, inicialmente atenta para a violência 

interminável e aviltante pela qual estamos passando, depois nos traz um pouco do Maranhão, 

fonte de inspiração para a composição e estética do trabalho, em seguida nos remete à Escola e à 

Educação. Aborda ainda o momento político que o Brasil atravessou – o escândalo político do 

“mensalão” e do dinheiro na cueca135 – e termina congratulando as etnias formadoras do povo 

brasileiro. 

Vejamos a mensagem da música Boi da paz136: 

 
O boi é manhoso e tem felicidade 
Vive na folia brincando de verdade 
O boi não é de guerra, esse boi é demais 
Não gosta de violência, ele é o boi da paz 
 
Êta, boi levado! Saiu do Maranhão 
Passou por muitos lugares pra brincar na Barão 
Chegou à escola pra ter educação 
Vamos ver no que vai dar. Hi, fessô! Sei não! 
 
Fugiu do curral sem ter nada na mão 
Sem dinheiro na cueca, não aceita mensalão 
Esse boi é brasileiro, verde-amarelo, meu irmão 
Mistura todas as raças, é o boi da Barão 
 

 

 

 

                                                 
135 Dinheiro na cueca é não uma expressão idiomática. Foi um fato que aconteceu em 2005, quando um assessor 
parlamentar foi pego pela Polícia Federal com U$ 100 mil dentro da cueca no Aeroporto de Congonhas, em São 
Paulo. 
136 A letra e a partitura completa encontram-se no Anexo J. 
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Amoldado à estética da música maranhense, o gênero musical/ritmo é uma toada137, 

apresenta-se em compasso binário e em andamento moderado. O ritmo é conduzido e gerado 

pela célula composta de uma semínima e duas colcheias ( 138), que se repete 

sucessivamente, acentuada por vários instrumentos, principalmente os membranofones139. 

O instrumental era formado por um par de congas, tambores (tantans, surdos e surdões), 

caixas, pandeiros, chocalhos, agogôs tocados pelos alunos, e mais o acompanhamento de 

professores no violão, flauta transversa e berrante140. O instrumento principal eram as congas 

(instrumento duplo), tocado por um menino que tinha boa destreza no seu manuseio e que, após 

o toque do berrante, iniciava a música com um solo. Aos poucos, os outros instrumentos eram 

acrescidos.  

A célula rítmica gerou também o motivo melódico principal, que se apresenta na peça das 

mais diversas maneiras. O contorno melódico é relativamente simples, sendo um pouco mais que 

uma 8ª, e desenvolvido a partir da evolução dos motivos. Caracteriza-se ainda por movimentos 

melódicos em sua grande maioria descendentes. A cadência harmônica se repete na peça toda 

com os acordes II, V, I de Lá maior. 

O EXEMPLO 9 mostra o ritmo do bumba-meu-boi como era executado, bem como o 

instrumental utilizado à época. Nos EXEMPLOs 10 e 11 podem ser visualizados o motivo 

principal e as suas quatro primeiras variações. 

 

                                                 
137 “[...] canção breve, em geral de estrofe e refrão, em quadras”. O “gênero existe em quase todo o território 
nacional [...]. O que se poderá  dizer para defini-la é apenas o seguinte: com raras exceções, seus textos são curtos – 
amorosos, líricos ou cômicos – e fogem à forma romanceada, sendo formalmente de estrofe e refrão” 
(MARCONDES, 1998, p. 776). Abordaremos os termos bumba-meu-boi ou toada como sinônimos de ritmo/gênero 
musical. 
138 Célula rítmica que aparece também na dança portuguesa vira, marcha junina e xote (proveniente do schottische e 
polca). 
139 Instrumentos de percussão que possuem uma membrana, sendo de pele de animal ou material sintético. 
140 Instrumento de sopro feito de chifre de boi. 
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     EXEMPLO 9 - Ritmo do bumba-meu-boi da Barão 
 

  

A 
 

 

EXEMPLO 10 - Motivo rítmico-melódico principal do Boi da paz 

 

 

a1 
 

Transposição (2ª acima), supressão e 
acréscimo de nota. 

a2 
 

Transposição (3ª acima), mudança de 
posição, supressão e acréscimo de nota. 

a3 
 

Supressão, mudança de posição e 
acréscimos de notas. 

a4 
 

Transposição, inversão e supressões de 
notas. 

EXEMPLO 11 - Variações do motivo rítmico-melódico do Boi da paz 
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Participaram da atividade o grupo de percussão, o coral, solistas e o grupo de dança. 

Houve ainda as participações especiais de dois Cazumbás141 e, é claro, do Boi da Barão. Uma 

das máscaras dos Cazumbás e a cabeça do Boi foram confeccionadas pela Sra. Meire Braga142, 

esposa de um dos professores das oficinas, e a carapaça do corpo do Boi e a máscara do outro 

Cazumbá pela profª. Claudia Valéria. As vestes do boi foram produzidas pelos alunos das 

oficinas. 

A coreografia da dança foi criada pelas alunas e seguiu uma linha que em breves 

momentos assemelhava-se à dança indígena, da mesma forma como ocorreu com a indumentária 

das dançarinas. Estas faziam evoluções em volta do Boi, enquanto os Cazumbás brincavam com 

os mesmos (dançarinas e o boi) e com a platéia. Aproveitando a comicidade do enredo da letra 

da música, não somente os personagens principais e as dançarinas, mas todos os alunos e 

professores usavam fantasias nas apresentações. 

Todo o processo de criação da letra e da melodia seguiram a mesma dinâmica de trabalho 

das Oficinas de Música relatadas na Seção 3.3.4. 

 

 

3.3.4.5 - Olha o jongo aí! 

 
Acarajé, angu, balangandã, canjica, calango, capoeira, cateretê, catimba, cocada, 

gororoba, jongo, lundum, mandinga, maracatu, molambo, moleque, moringa, mungunzá, neném, 

samba, umbigada, xodó (BRANDÃO, 2006). O que todas estas palavras têm em comum? 

                                                 
141 Espécies de palhaços. 
142 Que empregou a técnica de papelagem. Consiste de papel (jornal, revista e similares), e gaze gessada amoldados 
em uma forma, no rosto de uma pessoa ou trabalhada manualmente. 
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Tirando o fato de parecerem palavras soltas, elas guardam em si elementos da cultura 

negra, principalmente dos escravos que foram trazidos à força de suas terras antes mesmo de o 

Brasil completar um século de descobrimento. 

Descobrimento que pode ser interpretado de duas maneiras: historicamente falando, quem 

descobriu o Brasil foram os portugueses. Mas quando estes aportaram por volta de 1500, já se 

encontravam aqui os nativos, os descobridores por direito143, que “antes da chegada dos 

portugueses lutaram com todas as suas armas contra a conquista dos europeus, mas foram 

derrotados. E, com a destruição de seu mundo, não influenciaram a história” (NADAI; NEVES, 

1985, p. 13). 

Sendo assim, a escravização, tantos dos povos indígenas como dos africanos no Brasil, 

 
[...] caracteriza-se sobretudo pelas situações de distanciamento de seus 
membros do grupo de origem, pela dispersão étnica e pelo 
desenraizamento das origens culturais. No caso dos indígenas, aldeias 
inteiras foram removidas de seus territórios e as crianças submetidas à 
catequização, desrespeitando-se a sua organização sociocultural 
(BRASIL, 1998b, p. 153). 
 

Tão logo o Brasil subjuga-se144 ao domínio português, a partir da segunda metade do 

século XIV, já se inicia a vinda de povos como os jejes, nagôs, iorubás, bantos, zulus, 

principalmente do Congo, Angola e Moçambique, trazendo uma bagagem cultural ímpar, em 

particular para a presente pesquisa, a musical. 

Na Enciclopédia da Música Brasileira encontramos que o jongo é uma dança “afro-

brasileira do tipo batuque ou samba”, remanescente das danças de umbigada, danças de roda e 

                                                 
143 “Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os povos indígenas eram os únicos donos da terra. No tempo do 
Brasil Colônia, havia uma aldeia chamada uruçumirim, onde moravam os Tamuya, palavra que significa ‘os donos 
do lugar’. Entre os Tamuya estava a tribo dos Tupinambás. Com o passar do tempo, uruçumirim foi sendo destruída, 
e deu lugar à cidade do Rio de Janeiro, enquanto a Vila de São Vicente se transformava na cidade de São Paulo” 
(CARVALHO, 1998, p. 17). 
144 Subjugar: “Submeter pela força das armas” (FERREIRA, 1999, p. 1893). 
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batuque, assim como o maracatu, o coco e o samba. Aparece com freqüência em comunidades 

urbanas e rurais do “Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo e Minas Gerais” (MARCONDES, 

1998, p. 408). Mas também registra-se em outras localidades do Brasil, apresentando outras 

características musicais e recebendo diferentes nomes, dependendo do lugar. No Rio de Janeiro 

podemos destacar o Jongo da Serrinha. 

O canto, constituído de estrofe e refrão, é entoado por solista e respondido pelo coro, que 

também executa a coreografia. Em sua maioria, e na forma mais primitiva, é acompanhado 

apenas por palmas e atabaques, estes recebendo os nomes de candongueiro, para o menor, e 

tambu ou caxambu, para o grande. 

O caxambu também é uma outra forma de denominação do jongo. A dança é feita em 

roda e seus participantes “dão passos deslizantes para frente, alternando os pés. Ao centro dança 

um solista ou um par, executando uma complexa coreografia, que chega a ser verdadeiro desafio 

de passos” (ibidem, p. 408). 

Na Barão, a partir do mês de junho de 2006, iniciou-se o trabalho do jongo com os alunos 

das oficinas, inicialmente na percussão e depois, em agosto, estendendo-se às outras oficinas. 

Um dos resultados foi a música Olha o Jongo aí!, criação coletiva dos alunos. 

Porém, a abordagem da cultura afro-brasileira não aconteceu somente em Educação 

Musical, mas adentrou também em outras disciplinas, principalmente História, Geografia, 

Português e Educação Física, sugerido pelo Projeto Político-Pedagógico da Escola e pelos 

PCN145. 

                                                 
145 “Recuperar as origens das diversas influências é valorizar os povos que as trouxeram e seus descendentes, 
reconhecendo suas lutas pela defesa da dignidade e da liberdade, atuando na construção cotidiana da democracia no 
Brasil, dando voz a um passado que se fez presente em seres humanos que afirmam e reafirmam sua dignidade na 
herança cultural que carregam” (BRASIL, 1998b, p. 154). 
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As atividades interdisciplinares e os eventos desenvolvidos nesse período146 tendo como 

tema esta abordagem foram: 

• Apresentação de contação de histórias, contos e lendas da África. 

• Ateliê de roupas africanas para bonecas, utilizando os tecidos pintados pelos alunos. 

• Atividades de desenhos tradicionais africanos. 

• Atividade de leitura com livros de temática afro-brasileira. 

• Apresentação do grupo Mucama, levando para a Barão um trabalho sobre modinhas e 

lundus dos séculos XVIII e XIX (concertos didáticos nas escolas). 

• Curso de capacitação A cor da cultura147 de professores da Escola. 

• Exibição dos vídeos Ação, Nota 10, Mojubá e heróis de todo mundo, seguidos de 

discussão. 

• Oficina de Bebê Abayomi148 para professores e alunos. 

• Participação no evento Tudo ao mesmo tempo149, na quadra da praça ao lado da Escola. 

Nesse evento, a oficina de percussão apresentou um pout-pourri de ritmos (ijexá150, 

bumba-meu-boi, funk, maracatu e samba-reggae), e a Oficina de Dança apresentou um 

maracatu, junto com o grupo de percussão. 

• Participação dos alunos na IV Fête de la musique151, na Sala Cecília Meireles. 

Apresentação da música Maracatu de ce côté-ci (versão em francês do Maracatu do lado 

de cá). 

• Rodas de jongo. 

• Festival de Música da Barão. 

• Oficina de desenhos tribais, pintura em tecidos. 

• Oficina de máscaras.  

                                                 
146 Dados fornecidos pela profª. Claudia Valéria em junho de 2008. 
147 Projeto educativo de valorização da cultura afro-brasileira, parceria entre o Canal Futura, a Petrobras, o CIDAN – 
Centro de Informação e Documentação do Artista Negro, a TV Globo e a SEPPIR – Secretaria Especial de Políticas 
de Promoção da Igualdade Racial. 
148 Bonecas negras de tecido. 
149 Evento promovido pela Rede Municipal de Educação para aproximar a Escola da comunidade. 
150 Também popularmente conhecido como afoxé. Afoxé (ou afuxé) é um instrumento de percussão e afoxés 
também são grupos afro-brasileiros da Bahia. 
151 Em 19/06/2006. O evento acontece anualmente e é promovido pela Associação dos Professores de Francês do 
Estado do Rio de Janeiro (APFERJ). 
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• Participação do grupo de música e dança da Barão no FECEM 2006, com a música Olha 

o jongo aí! 

 
O processo de criação da música (letra e melodia) seguiu praticamente a linha de trabalho 

composicional das Oficinas de Música: criação coletiva, como visto na Seção 3.3.4. Contudo, 

houve um diferencial que ficou por conta do material de pesquisa coletado. Além do habitual 

(livros, áudios, vídeos e internet), os professores realizaram e vivenciaram uma pesquisa de 

campo da seguinte forma: durante todo o mês de dezembro de 2005, freqüentaram rodas de 

jongo na Lapa152. Nelas, participaram da dança, cantaram, entrevistaram alguns jongueiros e 

gravaram músicas. A enriquecedora experiência foi compartilhada com os alunos e outros 

professores, principalmente nas rodas de jongo realizadas posteriormente na Barão e que eram 

abertas à participação de todos. 

Vejamos a letra da música, elaborada em agosto de 2006153: 

 
Vai ter muito axé com os jongueiros da Barão 
Sem ficar de lengalenga vem cair na diversão 
Com os atabaques o jongo vai rolar 
Prepara o terreiro que a roda vai formar 
 
Vou vestir meu abadá e cair na zoeira 
Vou bater o caxambu e dançar a noite inteira 
 
Pra trás, pra frente, dá uma rodadinha 
Levanta os braços, umbigada, balançadinha 
Caro malungo ginga na capoeira 
Toque bem o berimbau e vem cair na brincadeira 
 
Com um oró, quero me casar 
Pra virar uma sinhá, quem quer se candidatar? 
 
Minha linda Iaiá eu quero ocê 
Vambora casar e ir pro nosso ilê 
 

                                                 
152 Centro da cidade. 
153 Dados fornecidos pelos professores das Oficinas da Barão em maio de 2008. A letra na íntegra e a partitura 
completa encontram-se no Anexo L. 
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Abará, dendê, vatapá, acarajé 
Se liga e vem provar o tempero da tia Zezé 
 
Vem cantar e dançar com os jongueiros da Barão 
Vem pra nossa patota, se ajunte, meu irmão 
Banto, Congo, Angola, Moçambique 
Jeje, Ioruba, Zulu, Zumbi... África... Brasil! 

 

O instrumental tinha como ênfase a percussão, principalmente os atabaques (e seus 

similares). Contava com os seguintes tipos de instrumentos: atabaque, conga, djembê154, 

timbau155, xequerê156, caxixi157, agogô e cowbell158. 

Em alguns ensaios e em uma apresentação utilizou-se também o berimbau, o saxofone – 

este último dobrando a melodia da voz – e o acompanhamento harmônico do violão, cavaquinho 

e teclado. 

Os atabaques e os caxixis foram adquiridos pelos professores das oficinas de música no 

Mercadão de Madureira159 e doados ao acervo da Escola. Os xequerês foram confeccionados 

pela profª. Claudia Valéria e, juntamente com djembê, timbau e xequerês, foram cedidos pelos 

professores para serem usados nesta atividade. 

O ritmo era tocado em compasso composto (12/8) e em andamento allegro. A célula 

rítmica principal, acentuada no primeiro tempo do compasso, é formada por dois grupos de 

semínima e colcheia ( ) e dois grupos de três colcheias agrupadas ( ), 

                                                 
154 Ou Djambê, como também é conhecido no Brasil, é “um instrumento musical de percussão (membranofone) que 
possui o corpo em forma de cálice e a pele tensionada na parte mais larga”, proveniente de “Guiné, na África 
Ocidental” (WIKIPÉDIA, 2008). 
155 Também conhecido por timba, é um instrumento de percussão parecido com o atabaque, porém a membrana é de 
material sintético e bem mais esticada, proporcionando um som não só grave, mas também agudo e estalado no slap 
(“tapa”). Na Bahia, foi estimulado por Carlinhos Brown que o incluiu no grupo Timbalada. 
156 Tipo de chocalho confeccionado de cabaça e envolvido com contas de plástico ou metal. 
157 Tipo de chocalho feito de palha e sementes. 
158 Instrumento musical de origem africana feito de metal e que possui uma única campânula. É bem parecido com o 
gonguê, agogô e chocalho de gado. Seu formato é cônico-cilíndrico ou achatado, e é percutido com uma baqueta ou 
bastão. 
159 Tradicional mercado popular do bairro de Madureira, subúrbio do Rio de Janeiro. 
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que se repetem em ostinato subseqüentemente, conforme o EXEMPLO 12, que mostra a célula 

rítmica de um tipo de jongo, e os EXEMPLOs 13 e 14, que mostram dois trechos rítmicos da 

forma como eram executados pelo grupo de percussão da Barão. 

 

 

EXEMPLO 12 – Célula rítmica do jongo 

 

 
 

                                EXEMPLO 13 - Ritmo 1 do jongo da Barão 
 

 

 
 

                             EXEMPLO 14 - Ritmo 2 do jongo da Barão 
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A linha melódica, elaborada em um âmbito de 8ª (si2 ao si3), encontra-se no modo 

mixolídio ( )160, muito comum na música brasileira (PAZ, 1993, p. 23), 

principalmente na nordestina. Há, todavia, alternâncias de contornos melódicos movimentados 

com uma linha mais estática (falada) que privilegia o texto, e que transformam as palavras 

(sílabas) em ataques rítmicos que engendram à estética dessa região, provavelmente por conta do 

emprego modal. 

A música é constituída de quatro partes distintas, sendo dispostas da seguinte maneira na 

execução do grupo161: 

 
| A | B | C | A | B | C’ | A | B | C’’ | A | B | C’’’ | 

| D (Fine) | Interlúdio de capoeira162 || D.C. e Fine 

 
A parte A é o refrão 1 (silábico), a B o refrão 2 e a parte C sempre a mesma linha rítmico-

melódica, porém com mudanças no texto e pequenas adaptações rítmicas por conta do encaixe da 

letra. A parte D repete-se integralmente. 

A harmonia é simples, constando apenas de dois acordes, sendo eles o F (7º grau 

abaixado) e o G (tônica), que se repetiam – o arranjo do grupo – por toda a música a cada 

compasso, imitando o ritmo e estética do berimbau163, da mesma forma como é executado nos 

grupos de capoeira. Nos EXEMPLOs 15 e 16 é possível verificar a análise descrita. 

 

                                                 
160 Segundo Alvarenga (apud PAZ, 1993, p. 22), as “escalas estranhas nos vieram provavelmente da África, onde 
predominam as escalas modais, diferentes da escala tonal européia e as escalas de cinco e seis sons, respectivamente 
chamadas pentatônicas e hexacordais”. 
161 A partitura não ilustra a forma como a música era interpretada pelo grupo (Anexo L). 
162 Nesse momento abria-se uma grande roda e alunos jogavam capoeira. 
163 Utilizado em algumas ocasiões. 
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EXEMPLO 15 - Olha o jongo aí! / Trecho 1 
 

 
 

 

EXEMPLO 16 - Olha o jongo aí! / Trecho 2 
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Com tudo isso, buscou-se adentrar no universo do jongo através das palavras e de seus 

significados, simbolismos, história, dança, música, identidade, valorização do negro e sua 

cultura. 

Essa imersão também foi contemplada em todas as outras atividades temáticas – 

maracatu, hip hop, samba e bumba-meu-boi –, realizadas através de abordagens históricas e/ou 

estéticas que resultaram em ações de ensino-aprendizagem significativas, não somente para os 

alunos de música e dança das oficinas, mas também para uma boa parte dos alunos da Escola, 

através de ações interdisciplinares e de troca de materiais entre os professores das diversas 

disciplinas. 

Além das cinco músicas abordadas nesta pesquisa – Samba do lápis e caderno no 

compasso, Maracatu do lado de cá, Turma do gueto, Boi da paz e Olha o jongo aí! –, foram 

compostas coletivamente outras três músicas, que são anteriores a 2004 (2002 e 2003), não 

fazendo parte, portanto, do nosso foco de análise. 

Todavia, as partituras e a letras das músicas Isso é cidadania e Vamos viver em paz estão 

disposta para consulta no Anexo M, bem como a letra de Eu sou assim (Chega de preconceito), 

pois foram citadas nos depoimentos, faziam parte do repertório do grupo de música e abordam 

questões relevantes refletidas nesta dissertação. 

A música Favela, Bahia e carnaval, que aparece nas indicações de alguns alunos e 

professores, não foi analisada porque não partiu das atividades temáticas e não foi composta 

coletivamente. De qualquer forma, foi elaborada por uma aluna das oficinas e trabalhada pelo 

grupo de música164. 

 

...
                                                 
164 Cf. Seção 3.1. 



CAPÍTULO 4 
 

ANÁLISE DOS DADOS 
 

 

Tão diferentes, mas paradoxalmente semelhantes. Pois para que se 
validem é necessário anteporem-se, sempre... De que serviria o tudo se 
não se espreitasse pelo menos a sombra do nada, e de que valeria o 
repouso se não fosse possível entregar-se com afinco à excitação! Não é 
simplesmente sim, nem tampouco não... É sim e não! 

 
ROBERTO STEPHESON 

 

A música é a canção dos séculos e a flor da história, emergindo do 
amor, ela se transforma em alegria da humanidade. 

 
ROMAIN ROLLAND 

 

 

4.1 - Considerações iniciais 

 
Apresentamos neste capítulo uma análise qualitativa-quantitativa das respostas obtidas 

nas entrevistas realizadas com dois grupos distintos: O primeiro formado por alunos que estavam 

freqüentando as oficinas, e ainda ex-alunos das oficinas e da Escola. O segundo formado por 

professores e funcionários não-docentes165. 

As entrevistas ocorreram durante todo o mês de dezembro de 2007, até véspera do final 

do ano letivo, e prosseguiram nos cinco primeiros meses de 2008, sempre no horário de 

funcionamento da Escola. Devido a questões de ordens técnicas166 e a desencontros, quatro 

                                                 
165 Devido à total impossibilidade de combinar entrevistas em horários compatíveis e pelo tempo que se ocupava 
com cada entrevistado, somente foi possível entrevistar um funcionário não-docente da Escola: Dona Therezinha 
Leite. 
166

 Baixa qualidade da gravação, ruídos, barulhos externo e falhas de áudio.  
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alunos foram entrevistados posteriormente, no mês de maio de 2008. Dessas quatro entrevistas, 

uma foi retomada na Escola, uma outra concluída por telefone, outra foi realizada integralmente 

por telefone e a quarta foi feita por contato presencial. 

Entrevistou-se nesse período 16 pessoas do primeiro grupo e 9 do segundo. Não foram 

feitas restrições aos entrevistados, principalmente no limite de tempo. Também foi facultado que 

não respondessem a quesitos da entrevista, caso não estivessem à vontade para fazê-lo. 

As entrevistas foram semi-estruturadas, seguindo um roteiro de 17 perguntas para o 

primeiro grupo e de 12 perguntas para o segundo, aplicadas pelo autor deste estudo – 

pesquisador participante – e pela colaboradora, profª. Claudia Valéria, os dois professores da 

Escola e das Oficinas de Música da Barão. Foram gravadas, sendo utilizados dois aparelhos de 

MP3 e uma câmera fotográfica digital (que também gravava áudio). 

Todos os áudios foram formatados em arquivos do tipo MP3167, copiados para hard disk 

(HD), editados no software de tratamento de áudio Sound Forge 6 – para o melhoramento do 

áudio, retirada de sobras de fala, de espaços de tempo e de ruídos – e copiados para CD. O 

material recolhido encontra-se nos arquivos da Barão e do pesquisador. 

Após a realização das entrevistas, estas foram transcritas (Anexos B e C) e depois 

tabuladas (Anexos D e E), onde procurou-se extrair os pontos que se correlacionavam o mais 

próximo possível com os questionamentos levantados. Posteriormente à tabulação, foram 

gerados gráficos e tabelas, estes calculados em porcentagens exatas e/ou aproximadas, que no 

decorrer deste capítulo, juntamente com os quadros, nos ajudarão a exemplificar parte dos 

resultados. 

Como procedimento preestabelecido, o entrevistador fazia a pergunta e aguardava a 

resposta do entrevistado. Caso fosse necessário, repetia a pergunta ou a refazia, tentando elucidar 
                                                 
167 Abreviação de Moving Picture Experts Group (MPEG) Audio Layer 3. 
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dúvidas sobre alguma palavra, ou mesmo quanto ao entendimento do quesito. 

Na análise que se segue, nos centramos nos pontos de relevância para a presente pesquisa, 

não usando, por isso, todo o material recolhido. No entanto, o roteiro de cada entrevista foi 

formulado com a intenção de conduzir o entrevistado a refletir sobre o trabalho de música, 

refazer sua caminhada pelas oficinas, traçar um perfil mais completo e apurado de cada um 

deles, tanto dos alunos como o perfil do outro grupo, além de trazer subsídios que contribuíssem 

para a pesquisa.  

Dos dezessete tópicos listados no roteiro da entrevista com os alunos, seis foram objetos 

de análise na Seção 4.2; dos doze tópicos da entrevista dos professores e funcionária, cinco 

foram analisados na Seção 4.3; e na análise geral, Seção 4.4, foi procedido o cruzamento de 

informações dos dois grupos. 

Alguns dados de identificação dos entrevistados foram suprimidos por questões de 

segurança e de privacidade. Nos depoimentos dos professores, os nomes dos alunos citados 

foram substituídos por uma letra e um número (X1, X2, X3). 

Por serem menores de idade, os nomes dos alunos em seus depoimentos foram 

suprimidos e substituídos pelas suas iniciais. Isso para que houvesse um controle mais preciso na 

catalogação e conferência do material colhido e também para que os alunos pudessem se 

reconhecer nas entrevistas, pois um exemplar da pesquisa encontra-se na Escola à disposição 

deles, de seus responsáveis e dos demais envolvidos. Os nomes dos professores e da funcionária 

foram mantidos, com a devida permissão dos mesmos. 

No material coletado, cremos que há relatos substanciais. Eles nos ajudaram a entender os 

anseios dos alunos, suas respostas ao trabalho de música, bem como a opinião dos professores e 

da funcionária – testemunhas importantes que acompanharam todo o processo – sobre o projeto 
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de música implantado na Escola. 

Feitos os procedimentos e levantamentos necessários, quantificou-se boa parte do 

material. No entanto, mesmo com levantamentos numéricos, nosso foco foi em uma análise 

qualitativa do estudo de caso em questão, que, segundo Ribas (2004, p. 34), tem “por finalidade 

decompor o fenômeno considerando suas partes essenciais. Utiliza métodos observacionais, 

experimentais e comparativos”. 

E é nosso papel, enquanto pesquisador participante, ter “uma certa obrigação de 

apresentar as interpretações diferentes que diferentes grupos ou indivíduos têm sobre uma 

mesma situação”, pois devemos “fazê-lo de tal forma que possibilite uma variedade de 

interpretações por parte do leitor” (ANDRÉ, 2005, p. 60). 

Apresentaremos as respostas dos alunos e posteriormente as dos professores e 

funcionária, preparando e embasando o leitor para o entendimento da análise procedida. 

Contudo, nossa concentração foi nos alunos, usando as indicações do segundo grupo para ajudar 

e/ou reforçar o entendimento, quando pertinente. 

Propomos ainda uma análise compartilhada de nossas conclusões com as do leitor, 

retirada das interpretações dos relatos que veremos a seguir, pois estes nos indicarão e revelarão 

caminhos que, divergentes ou não, se juntam em um propósito maior, que é o de escutar o 

educando. 

Sabemos que analisar/interpretar/avaliar pode nos levar ao pluridirecional e até mesmo à 

subjetividade, pois denota olhares diferenciados. Todavia, como nos indica Cano (2006, p. 31), 

“o ideal é atingir um alto grau de validade tanto interna quanto externa, mas amiúde é necessário 

um equilíbrio entre ambas, especialmente nos casos em que a busca de uma faz diminuir a 

outra”. E continua o autor: 
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Uma coisa é advertir dos problemas de objetividade e da neutralidade na 
avaliação e exigir que as perspectivas e as bases dos juízos do avaliador 
sejam claramente explicitadas. Outra coisa muito diferente é renunciar 
propositalmente à tentativa de avaliar [...] da forma mais objetiva e 
neutra possível, convertendo a avaliação numa militância em prol de uma 
visão de mundo. [...] Só que a luta política dever ser realizada enquanto 
cidadão, não enquanto avaliador (CANO, 2006, p. 108). 
  

Pensando nisso, nos distanciamos do projeto após as etapas exploratórias e de coleta de 

dados168, para consolidar a sobriedade e fidedignidade da pesquisa. 

Porém, havemos de entender e ponderar que existem questões complexas e que o 

pesquisador precisa, antes de tudo, 

 
[...] ter uma enorme tolerância à ambigüidade, isto é, saber conviver 
com as dúvidas e incertezas que são inerentes a essa abordagem de 
pesquisa. Ele tem que aceitar um esquema de trabalho aberto e flexível, 
em que as decisões são tomadas na medida e no momento em que se 
fazem necessárias. Não existem normas prontas sobre como proceder em 
cada situação específica e os critérios para seguir essa ou aquela direção 
são geralmente muito pouco óbvios (ANDRÉ, 2005, p. 38). 
 

Sendo assim, nossa pesquisa “procura ser um retrato vivo da situação investigada, tomada 

em suas múltiplas dimensões e complexidade próprias” (ibidem, p. 60), além de procurar refletir 

sobre o ensino da música. Como nos indica Freire (1996, p. 22), “a reflexão crítica sobre a 

prática se torna uma exigência da relação teoria/prática sem a qual a teoria pode ir virando 

blábláblá e a prática, ativismo”. 

Em  particular,  nos  dirigimos  aos  educadores  com  três  proposições de Freire (1996, 

p. 113-116) que nos ajudarão a refletir, se comprometidos com o ato de educar: 

I) “O educador que escuta aprende a difícil lição de transformar o seu discurso, às vezes 

necessário, ao aluno, em uma única fala com ele”. 

 

                                                 
168 Desligamento em definitivo da Escola. 
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II) “O primeiro sinal de que o sujeito que fala sabe escutar é a demonstração de sua capacidade 

de controlar não só a necessidade de dizer a sua palavra, que é um direito, mas também o gosto 

pessoal, profundamente respeitável, de expressá-la”. 

III) “Quem tem o que dizer tem igualmente o direito e o dever de dizê-lo. É preciso, porém, que 

quem tem o que dizer saiba, sem sombra de dúvida, não ser o único ou a única a ter o que dizer”. 

Os trechos destacados das entrevistas por si sós, já respondem a boa parte dos 

questionamentos levantados nesta pesquisa, pois nos fornecem “uma visão profunda e ao mesmo 

tempo ampla e integrada de uma unidade social complexa, composta de múltiplas variáveis” 

(ANDRÉ, 2005, p. 33). 

Todavia, recomendamos a leitura das entrevistas completas que se encontram nos Anexos 

(B e C), bem como dos depoimentos de alunos, professores e da Direção da Escola (Anexo O), 

colhidos em 2004 ao final do primeiro ano do projeto, e das respostas dos questionários 

aplicados em maio de 2008 (Anexo F) aos professores das oficinas e representante da Secretaria 

Municipal de Educação. 

Trata-se, a nosso ver, de material valioso – sine qua non – devido às informações 

adicionais ali contidos, e também porque são opiniões que completam o mapa que vimos 

procurando compor nesta pesquisa. 

 

 

4.2 - Entrevistas dos alunos 

 
O 1º item desmembrado refere-se à apreciação musical. Um dos eixos do trabalho das 

Oficinas de Música diz respeito às atividades temáticas, que, como vimos na descrição do projeto 

de música (Seção 3.3), resultaram em trabalhos com gêneros musicais específicos: maracatu, 
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funk/hip hop, samba, bumba-meu-boi (toada) e jongo, além de passagens por outros gêneros e 

ritmos propostos pelos próprios alunos e professores. 

Fazer uma investigação a partir dessa abordagem significa procurar entender o universo 

musical do educando, suas influências, passando pelo seu gosto e pelo círculo de vivência 

musical que, de alguma forma, incidiram no trabalho do grupo de música e de dança da Barão. 

Até porque também se trabalhou essa questão nas oficinas (cf. Seção 3.3.3), resultando em 

composições e práticas musicais. 

As perguntas relacionadas a este tópico foram: 

 
• Que tipo de música você mais gosta? Por quê? 

• E o que menos aprecia? Por quê? 

• Que tipo de música seus amigos escutam? 

 
Foram computadas 29 respostas para a primeira pergunta, 19 para a segunda e 28 para a 

terceira. Os 16 alunos entrevistados mencionaram os seguintes tipos de músicas ou 

gosto/indicação musical: axé, bossa nova, clássica, hip hop, forró, funk, jazz, MPB, música 

evangélica, pagode, qualquer um/tudo, reggae, rock/pop rock, rock pesadão, samba e valsa.169 

A TABELA 1 traz a disposição e a graduação das respostas às três perguntas. Na 

seqüência, seguem os depoimentos dos alunos. 

Lembramos que os entrevistados estavam livres para dar quantos exemplos quisessem em 

suas respostas, daí os dados e/ou números diferenciados com relação aos itens de cada 

entrevistado. 

 
 
                                                 
169 Mencionaram não somente os gêneros ou ritmos musicais, mas também indicaram seus gostos (tudo, qualquer 
um, ou mesmo o não gostar). De qualquer forma, praticamente todas as respostas foram consideradas e tabuladas. 
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Tipo de música 
que mais gostam 

Tipo de música 
que menos apreciam 

Músicas que os 
amigos escutam 

funk  6 rock, rock pesadão 7 funk 11 
pagode 5 funk 4 pagode   6 
rock/pop rock 5 forró 3 hip hop   6 
hip hop 4 axé 1 axé   2 
qualquer um/tudo 2 hip hop 1 música evangélica   1 
axé 1 música evangélica 1 reggae   1 
bossa nova 1 pagode 1 rock/pop rock   1 
clássica 1 valsa 1 Total de respostas 28 
jazz 1 Total de respostas 19 
MPB 1 
reggae 1 
samba 1 

Total de respostas 29 
 

TABELA 1 - Apreciação/gosto/influência musical dos alunos 
 

Aluno AB: “Gosto de pagode e funk porque é mais lento. Não gosto de rock porque eu não entendo 
nada.” 
 

Alunos AC: “Gosto de pop rock porque fui criada nesse meio. E não gosto de funk porque algumas letras 
são feias.” 
 

Aluno DB: “Clássica. Porque eu toco violino e eu gosto muito. Não gosto do hip hop, não gosto da 
batida.” 
 

Aluno DL: “Eu gosto de funk e de pagode. Não gosto de rock porque tem música que não tem nada a ver 
com a cultura, não tem sentido na música. Gosto de funk e pagode porque é muito legal, tem umas 
músicas maneiras, e também porque fazem parte da arte e da cultura.” 
 

Aluno DV: Pagode, funk. E que menos gosto é rock. Gosto de pagode porque tem swing. O ritmo é legal. 
Não gosto de rock por causa do barulho.” 
 

Aluno EC: “Eu gosto de reggae, escuto o Rappa e diversos gêneros musicais. Um pop também. Um 
pouco de pagode eu não gosto. Acho a melodia muito arrastada, sei lá, coisa muito sofredora. Eu gosto do 
reggae por causa da letra que eles mandam, e também o ritmo, um estilo maneiro, rasta.” 
 

Aluno FS: “Pop, funk, rock, hip hop. Porque acho legal. Gosto menos de rock pesadão, pauleira porque é 
muito barulho.” 
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Aluno LR: “Gosto de jazz e não gosto de valsa. Eu gosto muito de jazz porque [...] presto atenção nos 
instrumentos. E valsa é meio arcaico, parada chata.” 
 

Aluno MA: “Gosto mais de MPB, rock, bossa nova, samba, porque me tocam, me sinto bem e me falam 
alguma coisa. E não gosto de pagode, forró, funk e axé porque me enjoam, não falam nada de 
importante.” 
 

Aluno MC: “Escuto qualquer um. Gosto de pagode, hip hop gosto porque a letra é bem conhecida, e não 
gosto de rock porque a letra é bem diferente.” 
 

Aluno RC: “Gosto de tudo, menos rock, porque eu não entendo nada da letra.” 
 

Aluno RS: “Gosto mais de hip hop porque dá pra gente dançar, e gosto menos de forró por causa das 
palavras que eles usam.” 
 

Aluno SM: “Eu gosto de funk porque chama minha atenção, e não gosto de rock.” 
 

Aluno SS: “Gosto de todos os tipos, principalmente axé, porque é alegre, e gosto menos de rock.” 
 

Aluno TN: “Gosto mais de rock e hip hop. Porque o rock tem as letras melhores, e do hip hop eu não 
entendo quase as letras, mas eu gosto da batida. Gosto menos de funk porque as letras não dizem nada.” 
 

Aluno YE: “Gosto de pagode e funk porque eu gosto de ouvir. E não gosto de forró porque acho que é 
para pessoas mais velhas.” 
 
 

O 2º item diz respeito à experiência musical do aluno antes de ingressar na Escola e nas 

Oficinas de Música. 

A pergunta relacionada a este tópico foi: 

 
• Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 

 
Os resultados obtidos podem ser conferidos no GRÁFICO 3 e nas respostas dos alunos. 
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GRÁFICO 3 - Experiência musical anterior dos alunos 
 

Aluno DB: “Toquei no Teatro Municipal de Itaguaí. Aprendi música na Escola de Música Chiquinha 
Gonzaga, em Itaguaí.” 
 

Aluno DV: “Olhava os outros depois treinava em casa.” 
 

Aluno EC: “Só de noção170.” 
 

Aluno FS: “Eu já sabia tocar. Aprendi em casa. Meu pai é professor de guitarra. Bem pequeno, já nasci 
querendo tocar. Olhava ele e tentava imitar algumas coisas. Fui aprendendo, até hoje.” 
 

Aluno LR: “Já tocava no estúdio do meu pai. Gravo até hoje. Aprendi primeiro bateria, depois comecei a 
tocar sax, gostei e agora sou saxofonista.” 
 

Aluno MC: “Eu aprendi a tocar pandeiro com meu primo.” 
 

Aluno RC: “Já. Aprendi teclado na Igreja.” 
 

Aluno TN: “Sim, tive no balé.”171 
 

O 3º item diz respeito à apreciação das músicas compostas pelos próprios alunos e 

trabalhadas nas oficinas. Sobre os dados obtidos, devemos explicar que nossa pesquisa teve 

como recorte temporal os anos de 2004, 2005, 2006 e 2007. Nesse período, passaram pelo 

projeto muitos alunos, aproximadamente 12% do efetivo total da Escola (cf. Seção 3.3), alguns 

                                                 
170 Entendemos como sendo uma experiência musical. E o aluno já apresentava boa habilidade no manejo de 
instrumentos de percussão quando chegou às oficinas. 
171 Consideramos como uma vivência musical. 
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permanecendo os quatro anos (desde o início), outros alunos três, outros somente dois anos e 

outros apenas um ano (ou até menos que isso). Dos 16 entrevistados, o resultado foi o 

levantamento de oito músicas distintas, referendadas em 24 respostas relativas às músicas das 

atividades temáticas. Houve aluno que deu mais de uma resposta. 

As respostas correspondem ao tempo que cada aluno participou das oficinas, podendo ser 

em períodos coincidentes ou não. Um aluno de 2007, por exemplo, pode não ter tido uma contato 

mais efetivo com uma música de 2004. E algumas músicas, das que foram citadas, foram 

trabalhadas menos vezes no último ano (2007), como Samba do lápis e caderno no compasso, 

Turma do gueto, Isso é cidadania e Vamos viver em paz. As duas últimas foram compostas antes 

de 2004. 

De qualquer forma, a maioria teve algum tipo de contato, fosse ele através dos ensaios 

que eram promovidos antes das apresentações, de vídeos ou gravações em CDs que registraram a 

participação dos alunos das oficinas. 

Chamamos a atenção para o fato de que a validade deste item – apreciação das músicas 

dos próprios alunos da Barão – dar-se-á quando as músicas também forem mencionadas pelo 

segundo grupo de entrevistados, estabelecendo, assim, um link entre ambos e dando uma 

dimensão mais consistente por conta do panorama geral. 

A pergunta feita relacionada a este tópico foi a seguinte: 

 
• Dentre as músicas trabalhadas, qual a que mais lhe agradou? Comente um pouco. 

 
A TABELA 2 nos mostra a disposição e a graduação das respostas dos alunos que 

participaram das oficinas, e na seqüência seguem os relatos confirmando os dados colhidos, além 

de seus comentários sobre as respostas dadas. 
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Boi da paz 5 
Favela, Bahia e carnaval 5 
Maracatu do lado de cá 5 
Isso é cidadania 3 
Olha o jongo aí! 2 
Turma do gueto 2 
Samba do lápis e caderno no compasso 1 
Vamos viver em paz 1 

Total de respostas 24 
 

TABELA 2 - Apreciação das composições dos alunos 
 

Aluno AB: “Gostei mais do maracatu, jongo e da música todo cidadão172. Gostei mais do maracatu por 
causa da dança.” 
 

Aluno AC: “Gostei mais do boi e do maracatu, porque o ritmo é gostoso.” 
 

Aluno DB: “O jongo. Eu achei maneiro o pessoal tocando.” 
 

Aluno DL: “Gostei mais do hip hop porque fala do racismo e do preconceito que vivemos nesse mundo.” 
 

Aluno DV: “Cidadão e o boi.” 
 

Aluno EC173: “O boi eu já não estudava aqui. Mas eu gostei [...] do maracatu, que era um ritmo que eu só 
via na televisão, nunca tinha praticado, não sabia muito bem da origem. Aprendi aqui com as pessoas.” 
 

Aluno FS: “A que mais me agradou foi o samba da MA174. Achava legal o trabalho da gente ensaiando. A 
música era maneira.” 
 

Aluno LR: “O samba da MA.” 
 

Aluno MA: “Gosto mais do maracatu, por causa da batida.” 
 

Aluno MC: “Foi o boi e o maracatu. No boi, a maior participação foi a minha175.” 

                                                 
172 O título da música é Isso é cidadania. 
173 Ex-aluno da Escola e das oficinas. 
174 O samba da MA é a música Favela, Bahia e carnaval, composta pela aluna MA. Participou do Festival de música 
interno da Barão, depois do FECEM 2007, obtendo o primeiro lugar na etapa regional e melhor letra na etapa final. 
175 O aluno está se referindo ao fato dele ter participado como Cazumbá, personagem no Boi da paz, e em algumas 
apresentações ter declamando a letra da música. 
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Aluno RC: “O samba da MA.” 
 

Aluno RS: “Gostei da música do professor estressado por causa do teatro, foi muito maneiro, e todo 
cidadão.” 
 

Aluno SM: “O samba da MA. A música é bonita.” 
 

Aluno SS: “A letra de Vamos viver em paz.” 
 

Aluno TN: “O samba da MA. Eu achei o sambinha legal, com uma letra legal.” 
 

Aluno YE: “Hip hop e boi." 
 
 

O 4º item a ser visto refere-se novamente à apreciação musical, mas agora relacionada 

aos ritmos e tipos de músicas trabalhadas nas oficinas, conforme aparecem listados e ordenados 

na TABELA 3. Foram dadas 22 resposta para seis gêneros/ritmos musicais distintos. 

A pergunta relacionada a este tópico foi a seguinte: 

 
• Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 

 
A TABELA 3 mostra a quantificação e a graduação das respostas, e logo em seguida 

seguem os comentários dos alunos. 

 

maracatu  9 
samba   4 
bumba-meu-boi  3 
funk/hip hop  3 
jongo  2 
samba-reggae  1 

Total de respostas 22 
 

TABELA 3 - Gêneros/ritmos musicais mais apreciados pelos alunos 
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Aluno AB: “Todo cidadão176 tem uma batida legal.” 
 

Aluno AC: “Gostei mais do boi porque é bom de ouvir, o ritmo é bom.” 
 

Aluno DB: “O samba.” 
 

Aluno DL: “Gostei mais do samba, que tem um ritmo maneiro.” 
 

Aluno DV: “Maracatu.”: 
 

Aluno EC: “Maracatu, olodum e o reggae177. [...] Os ritmos que eu sempre gostei [...]. Achei mais 
interessante, trabalha mais com percussão mesmo.” 
 

Aluno FS: “Maracatu, funk e o samba.” 
 

Aluno LR: “Samba, maracatu, jongo e boi. Mas gostei mais do jongo.” 
 

Aluno MA: “O jongo também me agradou, junto com o maracatu.” 
 

Aluno MC: “Eu gostei mais do samba porque a letra estava ótima.” 
 

Aluno RC: “O ritmo do boi.” 
 

Aluno RS: “Gostei mais do maracatu e do hip hop por causa da dança: é agitado.” 
 

Aluno SM: “O maracatu.” 
 

Aluno SS: “Gostei mais do boi.” 
 

Aluno TN: “Eu gosto de todos, mas o maracatu é meu favorito porque é diferente, não se vê por aí.” 
 

                                                 
176 Todo cidadão é a música Isso é cidadania, e o ritmo é de funk. 
177 Olodum é um grupo musical da Bahia e não um ritmo ou gênero musical. O que ele quis dizer foi samba-reggae. 
Não foi trabalhado o ritmo reggae nas oficinas. 
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Aluno YE: “Gostei dos ritmos africanos. Porque todo mundo falava que os ritmos africanos eram 
macumba, e quando você entra você percebe que não tem nada a ver.” 
 

O 5º item está voltado à opinião de cada aluno sobre o que foi de seu agrado e desagrado 

no projeto do qual participou.  A pergunta relacionada a este tópico foi: 

 
• O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 

 
Os 16 alunos entrevistados fizeram menção a 26 tópicos, muitos dos quais reunidos pela 

similitude, resultando em dez eventos para a primeira pergunta e seis para a segunda, e dispostos 

na tabela abaixo. 

 
Agrado Desagrado  

união, convívio com os colegas 6 cancelamentos dos passeios 1 
professores, tratamento 5 nada 1 
aprender, aprender instrumentos 4 palavrões entre os colegas 1 
conhecer pessoas, conhecer lugares 3 plágios 1 
apresentações, sair pra tocar 2 saídas dos colegas 1 
diversão, felicidade 2 um colega mandar no outro 1 
ensaios 1 Total de respostas 6 
músicas trabalhadas 1 
participação de todos 1 
passeios 1 

Total de respostas 26 
 

TABELA 4 - O que mais agradou e desagradou aos alunos nas oficinas 
 

Os comentários dos alunos sobre este item foram: 

 
Aluno AB: “Os professores tinham paciência com a gente, a gente ensaiava muito. Mas eu não gostava 
quando algum aluno queria mandar nos outros.” 
 

Aluno AC: “Os lugares que nunca fui. A UERJ é interessante. Não gosto quando os passeios são 
cancelados, porque a gente ensaia muito para se apresentar.” 
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Aluno DB: “O que mais me agradou foi a união entre todos. E que me desagradou foi ouvir palavrão.” 
 

Aluno DL: “Os ritmos, as batidas, as vozes bonitas. E também a cultura da fala do hip hop. Não gostei 
bem da letra que um aluno fez com escrita errada178. Se algumas vezes eu ficava triste, era de mim 
mesmo.” 
 

Aluno DV: “Os ritmos. Nada foi desinteressante.” 
 

Aluno EC: “O que mais me agradou foi o pessoal mesmo em si, a oficina. Poucas escolas têm. É muito 
diferente, tem violão, essas coisas assim. Percussão, muita gente gosta de tocar. Acha bonito, mas não tem 
a oportunidade de tocar. [...] O que me agradou foram os professores, o tratamento dos professores, o 
ensino. Muita gente chegou aqui sabendo nada. Conforme os professores foram ensinando diariamente 
[...] nas aulas, foi todo mundo pegando de um jeito legal. O que não me agradou foi... acho que quase 
nada. Sempre me diverti muito.” 
 

Aluno FS: “Tem um monte de coisas que eu gosto. Quando a gente sai pra tocar noutros lugares [...]. Não 
tem nada que eu não goste.” 
 

Aluno LR: “A união entre os alunos, a felicidade quando eles tocavam, a alegria. Nada foi desinteressante 
no tempo que participei.” 
 

Aluno MA: “Eu conheci pessoas legais, tive contato com os instrumentos de percussão, a integração com 
os professores, com os colegas etc. Nada me desagradou.” 
 

Aluno MC: “Foi aprender com meus amigos a tocar e aprender mais da vida.” 
 

Aluno RC: “O convívio com o pessoal me agradou.” 
 

Aluno RS: “Eu gostei porque eu entrei. Não sabia nada. Foi uma experiência, pegar o ritmo, tocar na 
frente de todo mundo, acho isso muito legal.” 
 

Aluno SM: “Eu gostei de ver todo mundo participando, tocando. Eu não gostei quando alguns amigos 
saíram.” 
 

Aluno SS: “Era legal, a gente saía, se apresentava, conhecia os lugares.” 
 

                                                 
178 Ele está se referindo a música de um aluno que foi desclassificada no Festival de Música da Barão (festival 
interno) por ter sido um plágio. Em seu lugar entrou a música Favela, Bahia e carnaval, do aluno MA. 
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Aluno TN: “Tudo, as pessoas, os professores. Nada me desagradou até agora.” 
 

Aluno YE: “Os ensaios e quando a gente cantava no palco, com todo mundo torcendo.” 
 

O 6º e último item diz respeito à influência do trabalho de música no gosto musical do 

aluno e/ou na sua vida pessoal e escolar. 

As perguntas feitas aos alunos foram: 

 
• Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 

influência? Comente um pouco sobre isso. 

 
O QUADRO 1 mostra uma resposta afirmativa ou negativa para cada indagação, e logo 

após seguem os comentários. 

 
Aluno No gosto musical Na Escola e vida dos alunos 
AB (não houve resposta) sim 
AC não sim 
DB (não houve resposta) sim 
DL não sim 
DV sim sim 
EC sim sim 
FS não sim 
LR sim sim 
MA sim não 
MC (não houve resposta) sim 
RC sim sim 
RS não (não houve resposta) 
SM não sim 
SS sim sim 
TN não sim 
YE sim sim 

 

QUADRO 1 - Influência das oficinas no gosto musical, na Escola e na vida dos alunos 
 

Aluno AB: “Eu era muito fechada, não falava com ninguém. Depois de passar a freqüentar as oficinas de 
coral e dança, passei a me soltar mais.” 



 
 

161

Aluno AC: “Meu gosto musical não mudou. Mas eu era muito tímida, agora sou um pouco menos.” 
 

Aluno DB: “Ajudou bastante. Gostei muito.” 
 

Aluno DL: “Não. Continuo escutando as mesmas músicas. Também escuto muito rádio. A vida na Escola 
foi boa porque a gente conheceu lugares novos.” 
 

Aluno DV: “Um pouquinho, só porque eu conheci mais ritmos. Passei a gostar de tudo. Na Escola 
mudou, porque eu fiquei mais sério nas aulas.” 
 

Aluno EC: “Na Escola, sim. Influenciou o gosto musical bastante, que aí eu descobri mais. [...] Achava 
bonito o pessoal tocando em escolas de samba, essas coisas assim. Mas depois que eu entrei na oficina, vi 
os instrumentos de perto, aí comecei a estudar vários outros tipos de músicas. [...] Aí, veio o grupo de 
música e destacou aqueles alunos. Eram os alunos do grupo de música. [...] Conforme o grupo de música, 
a gente tinha que estudar pra estar no grupo de música. [...] No começo eu estudava, mas não prestava 
muita atenção. Foi um incentivo pra estudar.” 
 

Aluno FS: “Não. Meu gosto, não. Na Escola, mais ou menos. Tive mais noção de música com o professor 
Roberto.” 
 

Aluno LR: “Me aproximei mais do jongo e do samba, que eram coisas que eu não tinha contato. Abriu 
mais minha escuta. Agora, escuto outros tipos de música que não é só jazz. Na vida e Escola, abriu minha 
mente.” 
 

Aluno MA: “Eu comecei a gostar mais de percussão, aprendi a tocar um pouco. Conheci muito mais 
gente, mas eu pessoalmente não mudei.” 
 

Aluno MC: “Na minha vida, sim. A ler, escrever, a exercitar mais meus pensamentos e tentar conseguir 
fazer uma música para minha carreira.” 
 

Aluno RC: “Passei a escutar samba e jazz. Na Escola estou mais calmo.” 
 

Aluno RS: “Não, meu gosto continua o mesmo.”  
 

Aluno SM: “Meu gosto musical não mudou, mas minha vida mudou. Eu quase não assistia às aulas, e 
agora eu participo. Às vezes eu mato aula, mas com a oficina eu não posso mais matar, tenho que estudar 
porque eu quero continuar participando. Eu estou mais tranqüila, brigo menos.” 
 

Aluno SS: “Mudou, porque conheci outros tipos de música que eu não conhecia. E teve influência porque 
passei a conhecer culturas diferentes.” 
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Aluno TN: “Meu gosto musical não mudou. Na Escola mudou meu jeito de ser, eu era muito bagunceira e 
agora eu convivo melhor com as pessoas.” 
 

Aluno YE: “Acho que sim, me ajudou a me esforçar mais nos estudos e na música também.” 
 

 

4.3 - Entrevistas dos professores e funcionária 

 
O 1º item levantado junto aos docentes e à funcionária não-docente da Barão refere-se à 

apreciação musical, da mesma forma como ocorreu com os discentes. 

Não é o foco principal da pesquisa avaliar os professores e funcionários. Mas saber seus 

gostos musicais nos interessa, porque é comum fazermos julgamentos de valores calcados em 

nossos gostos pessoais. Além disso, e mais importante que tudo, estes entrevistados foram 

ouvintes assíduos e testemunharam o que aconteceu na Escola, como se verá a seguir. 

Aproveitamos para fazer alguns questionamentos: Não gostar de um tipo de música faz 

com que se fechem para as músicas dos seus alunos? Será que seus gostos influenciam de 

alguma forma a sua apreciação musical? Será que seus gostos (musicais ou não) são totalmente 

díspares de seus discentes? Há algum tipo de concordância? E como é vista e entendida a questão 

da diversidade cultural? 

Sabemos que são questões importantes para o entendimento do universo e processo 

pedagógico musical atual. Mas não adentramos em tais questionamentos (e respostas) porque o 

foco, como já dissemos anteriormente, foi direcionado nos alunos das oficinas, e porque isso 

também demandaria mais tempo e uma investigação apurada voltada nesse sentido, o que nos 

levaria a extrapolar o programado para esta investigação. 

O que estamos querendo é propor reflexões nestas acepções, tendo como ponto de partida 

as experiências relatadas e discutidas neste estudo de caso. Mesmo assim, este é um instante para 
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conhecermos um pouco destes dois pólos: educador e educando. 

As perguntas dirigidas aos professores e funcionária foram: 

 
• Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? Por quê? 

• E o que menos aprecia? Por quê? 

• Que tipo de música seus amigos escutam? 

 
Os nove entrevistados apresentaram 11 respostas para primeira pergunta, 10 para a 

segunda e 19 para a terceira, mencionando os seguintes tipos de músicas ou gosto musical: blue, 

brega, dance, funk, gospel, hip hop, jazz, MPB, música católica, música eletrônica, música da 

antiga, música de fossa, música romântica, música ruim, pagode, todas/tudo/não há179, rock/pop 

rock, samba e samba de raiz. 

Os eventos com o mesmo valor foram dispostos em ordem alfabética, não caracterizando, 

assim, uma disposição hierárquica. 

Neste item não nos ateremos às observações desse grupo (cf. Anexo C), somente a 

tabulação e quantificação das respostas, que se encontram dispostas nas TABELAs 5, 6 e 7.  

 

MPB 36,3% 
jazz 9,1% 
música católica 9,1% 
música de fossa 9,1% 
música romântica 9,1% 
rock 9,1% 
samba de raiz 9,1% 
todas 9,1% 

 

funk 30% 
brega 10% 
gospel 10% 
música ruim 10% 
não há 10% 
outros 10% 
pagode 10% 
(sem resposta) 10% 

 

 

TABELA 5 - Tipo de música que os 
professores e funcionária mais gostam 

 

TABELA 6 - Tipo de música que os 
 professores e funcionária menos apreciam 

 

                                                 
179 Na resposta “não há” a entrevistada quis dizer que gosta de todos os tipos de músicas. 
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MPB 21,0% 
samba/samba de raiz 21,0% 
dance, música eletrônica 10,5% 
jazz 10,5% 
rock 10,5% 
blue 5,3% 
gospel 5,3% 
hip hop 5,3% 
música antiga 5,3% 
tudo 5,3% 

 

TABELA 7 - Músicas que os amigos  
dos professores e funcionária escutam 

 

O 2º item é sobre a experiência musical. A pergunta relacionada a este tópico foi a seguinte: 

 
• Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 

 
A quantificação dos resultados obtidos é apresentada no GRÁFICO 4. Também não 

apresentaremos as observações dos entrevistados (cf. Anexo C). 

 
 
 

 
 

GRÁFICO 4 - Experiência musical anterior dos professores e funcionária 
 

 
O 3º item levantado é relativo a aspectos observados pelos professores e funcionária nas 

apresentações dos alunos. A pergunta foi: 

 
• Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou mais a atenção?  
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Vejamos a tabela com a disposição e graduação das respostas, e na seqüência os 

depoimentos dos entrevistados. 

 
 

cumprimento de regras, boa postura e conduta dos alunos 27,2% 
motivação, empenho e participação 27,2% 
boa desenvoltura e performance 18,2% 
organização, entrosamento e harmonia 18,2% 
uso de músicas e temáticas diferentes do habitual do aluno 9,1% 

 

TABELA 8 - O que mais chamou a atenção dos professores  
e funcionária nas apresentações e no trabalho das oficinas 

 
 

Prof. Altair Caetano180: “Sim. Me chamou a atenção o fato da oficina apresentar tipos de músicas 
diferentes do que os alunos estão acostumados a ouvir.” 
 

Prof. Demartone Gomes181: “Assisti a várias apresentações. Me chamou a atenção a superação de alguns 
casos de alunos que em sala de aula apresentam algum tipo de problema cognitivo e não conseguem ter 
um rendimento satisfatório. E também até alunos com problemas especiais que respondem de forma 
positiva,  executam instrumentos e fazem músicas dentro da oficina.” 
 

Profª. Dilma Barrozo182: “Já assisti a várias. E o que mais me chamou a atenção é o tipo de aluno que é o 
mais indisciplinado possível dentro da sala de aula. Me chamou a atenção ver a mudança de 
comportamento dele dentro da oficina. A partir da atividade que ele desenvolve na oficina, ele muda 
completamente, é outra pessoa. Na Escola a gente sente uma mudança, mas essa mudança é lenta. [...] Ele 
se autovaloriza. Eu fiquei surpresa a primeira vez que vi isso. Como é que ele desenvolve até um tipo de 
concentração [...] que [...] não tem em sala de aula.” 
 

Prof. Elder Sodré183: “Sim, muitas. Achei legal a organização, o entrosamento. Você conseguir, por 
exemplo, na apresentação do boi, aquele grupo de vinte ou mais pessoas, adolescentes que na aula não 
seguem as normas, conseguirem se adaptar direitinho, se apresentarem.” 
 

Prof. José Antenor184: “Já. Assisti na Lona Cultural, na Escola, e o que mais me chamou a atenção foi a 
harmonia existente entre o grupo e o pessoal que faz as oficinas, os professores responsáveis.” 
 

                                                 
180 Prof. de Geografia. 
181 Prof. de História. 
182 Profª. de Língua Portuguesa. 
183 Prof. de Matemática. 
184 Prof. de Geografia. 
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Profª. Manoela Faleiro185: “Já. Vi a participação das crianças. Eu achei que para eles foi muito importante 
essa aula de música. [...] O que mais me chamou a atenção foi isso, ver aquelas minhas crianças, que 
nunca tiveram essa motivação, ali, realizando esse trabalho, dançando, principalmente no maracatu, as 
meninas me procurando pra gente ensinar. E quando eu vi aquilo, eu me emocionei, tanto na parte da 
dança quanto na parte da música” (loc. cit.). 
 

Prof. Marcelo de Souza186: “Já assisti várias vezes aqui na Escola e gostei muito. O que me chamou mais 
a atenção foi o empenho dos alunos de participarem de uma coisa que é criação deles. [...] Já as 
apresentações a que eu assisti aqui na Escola, a gente vê que os alunos ficam empenhados, e eles gostam 
porque estão colocando muitas coisas deles ali. [...] Demonstraram uma vontade de participar, e a gente 
percebe, pois estão gostando do que fazem e se sentindo valorizados. É uma questão até de auto-estima 
que está sendo levantada.” 
 

Prof. Sérgio Ferreira187: “Já. É a maneira como os alunos participam da oficina. Ficam fascinados, é 
diferente, é maravilhoso.” 
 

Dona Therezinha Leite188: “Sim, quase todas. Me chamou a atenção todos os instrumentos.” 
 

O 4º item investiga o discernimento dos entrevistados com relação às músicas compostas 

pelos próprios alunos das oficinas. Os professores e funcionária mencionaram cinco distintas 

canções. Alguns entrevistados, todavia, fizeram referências não somente às músicas do grupo, 

mas também se referiram às apresentações de um modo geral. Este enfoque vimos anteriormente, 

mas  mantivemos as respostas porque, além de servirem ao propósito deste item, trazem novos 

elementos que contribuirão para um melhor entendimento da análise. 

A pergunta realizada foi: 

 
• Dentre as músicas apresentadas, qual a que você mais apreciou? Por quê? 

 

                                                 
185 Profª. de Educação Física. 
186 Prof. de Língua Portuguesa. 
187 Prof. de Ciências. 
188 Caseira da Barão. 
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Algumas das respostas se referem não somente às músicas, mas também ao trabalho. Para 

os entrevistados, uma coisa relacionava-se à outra. Por isso, foram computadas suas respostas 

neste item. 

As TABELAs 9 e 10 nos mostram os resultados obtidos. Logo após, seguem os 

depoimentos ratificando o que foi levantado. 

 
Isso é cidadania 33,3% 
Boi da paz 25,0% 
Maracatu do lado de cá 25,0% 
Favela, Bahia e carnaval 8,3% 
Olha o jongo aí! 8,3% 

 

TABELA 9 - Músicas das oficinas 
citadas pelos professores e funcionária 

 

 

cumprimento de regras, boa postura  e conduta dos alunos 3 
motivação, empenho e participação 3 
boa desenvoltura, performance 2 
organização, entrosamento, harmonia 2 
apresentação de músicas diferentes do habitual do aluno 1 

Total de indicações 11 
 

TABELA 10 - Observações dos professores 
e funcionária nas apresentações dos alunos 

 

Prof. Altair Caetano: “Uma das primeiras músicas apresentadas: Isso é cidadania, que ganhou o Festival. 
Chamou-me a atenção porque era um grupo enorme de alunos participando da atividade e os professores 
conseguiram organizar a apresentação priorizando as potencialidades musicais.” 
 

Prof. Demartone Gomes: “acho que a música Isso é cidadania é um marco, porque foi o primeiro 
momento. [...] Achei legal a mobilização da Escola. [...] O maracatu foi um requinte, envolveu mais 
gente, principalmente as meninas.” 
 

Profª. Dilma Barrozo: “Gostei muito do maracatu, achei ótimo. E do boi também. Acho que foi a 
oportunidade de resgatar um pouco até a questão do folclore. [...] A variedade de ritmos, ver que não é só 
a questão do pagode, do funk. A gente valoriza a letra, na medida em que ela é feita na sala de aula, por 
eles. Mas eu acho a valorização do ritmo fundamental. Acho que é uma nova visão que eles têm de 
perceber que aquilo é brasileiro também, ao qual eles têm acesso e a que não estavam muito acostumados. 
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Isso é o ponto mais importante. A questão da coreografia também, que as meninas se envolveram. Elas 
gostam daquilo, elas dançam. [...] Quando entra o boi, então, é uma coisa maravilhosa (loc. cit.). [...] O 
jongo eu também achei muito bonito, porque o que a gente via de jongo é uma outra coisa que aparece na 
televisão.” 
 

Prof. Elder Sodré: “Eu me amarrei no Boi da paz. É animado e eu gostei principalmente porque a gente só 
conhece o boi como folclore de escola.” 
 

Prof. José Antenor: “Gostei mais da música Isso é cidadania por causa da mensagem que passou para os 
alunos e pra toda a comunidade também.” 
 

Profª. Manoela Faleiro: “Eu gostei do maracatu, porque ajudei as meninas na coreografia, e gostei da 
cidadania. Mesmo não gostando de funk, eu achei muito legal, diferente. No maracatu nós buscamos 
coisas lá do Nordeste [...]. Primeiro o nosso sufoco, o negócio da roupa, de conseguir material pra fazer 
roupa, o pessoal ajudando. Eu acho que isso é que uniu o grupo, que estava um pouco separado aqui na 
Escola. Todo mundo se engajou para o negócio sair certo.” 
 

Prof. Marcelo de Souza: “Eu não lembro da letra exatamente, mas lembro daquela do maracatu, que foi 
uma música que eles comentaram na sala de aula que gostaram muito de ter feito. Eu senti que foi 
novidade para eles. Não estavam acostumados a mexer com esse tipo de música, e o resultado foi 
aparentemente legal. O que me chamou a atenção no maracatu é que é um ritmo que é nosso. É uma 
sonoridade diferente, mas que a gente sabe que é coisa bem brasileira.” 
 

Prof. Sérgio Ferreira: “Essa última agora do FECEM [...]. Eu achei fantástica a música da MA [...]. A 
letra é muito tocante.” 
 

Dona Therezinha Leite: “Gostei mais do boi.” 
 
 

O 5º e último item traz o parecer dos professores e da funcionária sobre a influência das 

oficinas na Escola e na vida dos alunos. 

Este é um ponto importante, pois as respostas nos revelam os pensamentos daqueles que 

estão continuamente lidando com o processo de ensino-aprendizagem, e conhecem a Escola e 

sua clientela bem de perto. Principalmente os professores, que acompanham alunos quase que 

diariamente, no convívio direto da sala de aula. 
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Freire (1996, p. 97), colocando-se no papel de professor, nos fala da relação deste agente 

com o educando e que é indispensável no processo educacional: 

 
Saber que não posso passar despercebido pelos alunos, e que a maneira 
como me percebam me ajuda ou desajuda no cumprimento de minha 
tarefa de professor, aumenta em mim os cuidados com o meu 
desempenho. [...] Não posso discriminar o aluno em nome de nenhum 
motivo. A percepção que o aluno tem de mim não resulta exclusivamente 
de como atuo mas também de como o aluno entende como atuo. 
 

A proposição do autor se aplica também ao que foi colocado anteriormente, quando nos 

referimos aos julgamentos de valores calcados em gostos pessoais. 

A pergunta feita aos entrevistados e que está relacionada a este tópico foi a seguinte: 

 
• Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos 

alunos?    

 
Desta indagação extraímos dois pontos: um que explicita a influência, e o outro, a 

importância das Oficinas de Música para o aluno, conseqüentemente para a Escola. E voltamos a 

lidar com a questão da influência, agora no âmbito de um programa de ensino. 

A tabulação/amostragem deste quesito poderá ser conferida na TABELA 11 e nos 

depoimentos prestados, contribuições importantes para esta pesquisa. Como já foi explicitado no 

início deste capítulo, a respostas foram tabuladas de acordo com as semelhanças observadas e 

com as possibilidades de serem concatenadas. Um pouco mais à frente, na análise geral, 

voltaremos a este ponto, confluindo as respostas dos docentes e discentes. 
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melhoria no comportamento 6 
resgate do folclore, brasilidade, ritmos brasileiros 5 
aumento da auto-estima e valorização do aluno 4 
diminuição da agitação e violência 4 
abertura de discussões sobre o preconceito, religiosidade 2 
melhoria na participação em sala de aula e nos estudos 2 
melhoria na união da Escola 2 
motivação em vir para à Escola 2 
animação 1 
melhoria na concentração 1 
melhoria na responsabilidade 1 
potencialidades ressaltadas 1 
superação de dificuldades 1 
outros 2 

Total de indicações 34 
 

TABELA 11 - Observações dos professores e funcionária da Escola 
quanto à influência e relevância das oficinas na vida dos alunos 

 

Prof. Altair Caetano: “Com certeza. Porque pega no ponto inicial, que é a aptidão musical, e isso faz com 
que o aluno desenvolva um comportamento com base na participação na oficina. Até porque existe uma 
pressão para isso. No momento em que a oficina começa a barganhar a questão da participação do aluno 
na aula, ele é obrigado a procurar um caminho para ter esse tipo de aceitação diferenciada.” 
 

Prof. Demartone Gomes: “Observamos mudanças de comportamentos. Há alunos que hoje se questionam 
por não estarem mais participando nas oficinas por causa do seu comportamento inadequado, divergente, 
e por causa do estrelismo. Uma parte da Escola não consegue entender a questão da musicalidade e do 
barulho gerado. Eles não conseguem entender a aula onde o aluno monte um trabalho, discuta. [...] Com 
certeza os alunos que freqüentaram a Oficina de Música, quando saem pra rua, têm uma auto-estima que 
os outros alunos não têm.” 
 

Profª. Dilma Barrozo: “Acho que exerceu uma influência muito grande, não só na vida deles, como na 
vida da Escola. [...] Foi um grande momento em que todos se uniram em função de uma atividade que 
seria restrita a uma área, a área de Música. Esse mérito a oficina teve, porque houve uma mobilização 
geral [...]. Eu acho que, do ponto de vista do aluno, isso também foi maravilhoso. Primeiro porque os 
alunos tiveram acesso a conhecer uma série de lugares porque faziam parte dessas oficinas. Foi uma 
surpresa quando nós fomos com eles a primeira vez lá no antigo ATL Hall. As crianças não sabiam como 
se comportar num banheiro. Depois eles chegaram ao palco. [...] Eu acho que eles foram valorizados, se 
autovalorizaram e melhoraram a auto-estima. [...] O nosso aluno era discriminado, principalmente esse 
tipo de aluno que é indisciplinado, que é rebelde em sala de aula. [...] A Escola esteve junto com os 
professores de música, com o pessoal das oficinas, acho que em todos os momentos em que a oficina fez 
apresentações dentro e fora dela. A mudança do aluno foi principalmente em relação à disciplina. Acho 
que ele aprendeu que em determinados momentos tem que aceitar o comando, tem que se autodisciplinar 
para que consiga atingir um objetivo. A mudança de alguns alunos é muito perceptível. Reflete na sala de 
aula e facilita a interação dele com o professor, até mesmo de outras disciplinas [...].” 
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Prof. Elder Sodré: “Os que participaram efetivamente das oficinas, eu acho que a influência foi deles 
poderem se destacar positivamente. Os alunos querem se destacar, querem atenção, e daí eles apelam para 
a violência, para gritos. E na parte da música, eles se destacaram para uma coisa positiva, socialmente 
aceita e realmente agradável. Eles mostraram talento.” 
 

Prof. José Antenor: “Trouxe mais tranqüilidade para a Escola, os alunos passaram a ter um objetivo. E o 
mais importante foi tirar esses alunos da rua por um maior período de tempo.” 
 

Profª. Manoela Faleiro: “Eu acho que houve influência, sim. Acho que às vezes até acalma a criança, 
porque ela procura na música o que às vezes ela não procura em outra coisa, e acaba vindo pra Escola 
ensaiar, no lugar de ficar aí fora fazendo bobagem. [...] Em sala de aula, alguns mudaram. Acho que 
melhoraram no comportamento. Tinha aluno que quase não falava, hoje se comunica mais. O aluno X1, 
quando eu vi pela primeira vez, não abria a boca para falar nada. Hoje ele melhorou muito.” 
 

Prof. Marcelo Souza: “Com certeza. Fica visível até porque eu acompanhei. [...] Eu vi essa diferença no 
X2. No começo do projeto eu vi que ele foi um aluno em que essa mudança ficou mais presente. Porque 
antes ele era aquele tipo de aluno que sentava no fundo da sala, não queria participar, só vinha à aula 
porque era forçado. Os pais obrigavam. Aquela coisa de não ter empenho nenhum e sentir que a Escola 
não é o espaço dele. [...] E ele não sabia exatamente o que estava fazendo naquele espaço. E com o 
projeto da música eu senti que ele já viu que tinha um espaço ali que poderia acolhê-lo. [...] No começo, 
de repente, os alunos achavam: Ah, então eu só vou fazer música. Eu encontrei uma atividade que eu 
posso vir para a Escola, a Escola me acolhe, mas também é só isso. E na verdade o projeto mostrou que 
não. [...] A música não é só um oba-oba, de vamos fazer, agora a gente vai batucar. Não é só isso. Tem 
regras, tem compromisso.” 
 

Prof. Sérgio Ferreira: “Influência de forma positiva, sim. Acho que a responsabilidade fica sendo maior. 
Há uma ascensão da auto-estima, porque a gente vive num bairro que não tem nada. [...] E eles tiveram 
essa oportunidade de pôr a mão na massa e construírem isso. Na sala de aula também. Influencia, sim. É 
claro que existem casos que ficam realmente na música, mas existem outros alunos que a educação 
melhora, na forma de tratar os outros colegas, de se comportar realmente na sala de aula. Por exemplo, o 
X3 da 1709, que é um ótimo percussionista. Ele no início do ano tinha muita dificuldade em conversar. 
Ele vem melhorando muito. Ainda mais com essa história de curso que ele tem feito na Funarte. O 
comportamento dele melhorou bastante em sala de aula, e também com a responsabilidade. [...] A aula de 
música acaba trazendo essa possibilidade pra ele conhecer tudo. A oficina não atrapalha em nada a Escola 
porque os professores são muito organizados. Isso acaba influenciando neles também. O barulho que eles 
fazem com a bagunça geral é muito pior do que o da hora da música.” 
 

Dona Therezinha Leite: “Foram muito boas, porque que as crianças melhoraram bastante. Elas eram 
agitadas, e agora vieram a estudar mais. Elas gostavam das apresentações, de sair, de aprender mais. Eles 
ficaram fascinados.” 
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4.4 - Análise geral 

 
Inicialmente, gostaríamos de destacar a diversidade verificada nos relatos colhidos para 

esta pesquisa, e também nas aulas que tivemos a oportunidade de compartilhar com os alunos e 

professores da Barão. 

O que se apregoava com relação ao gosto do alunado ser restrito, é um equívoco. Não 

somente pelo que foi levantado nas entrevistas, mas da mesma forma confirmado em nossa 

prática como docente ao longo dos anos em escolas públicas e privadas. 

Claro que pode haver uma preferência por determinado gênero/estilo musical, o que 

estaria dentro da normalidade, pois está vinculado a momentos que os discentes vivenciam, tanto 

em suas famílias como nos círculos de amigos, onde praticam a escuta e se iniciam na música. 

Observamos que a apreciação musical dos envolvidos, com relação ao que estavam 

habituados a escutar, incorreu influência, devido, principalmente ao contato com gêneros 

musicais diversificados, instigantes e que lhes trouxeram novos elementos. Pode-se dizer que 

universo musical deles foi ampliado. 

No entanto, a intenção do trabalho desenvolvido nas oficinas não era o de alterar o gosto 

musical, e sim propiciar experiências e um espaço para que, democraticamente e com respeito 

mútuo, pudessem compartilhar qualquer tipo de música, inclusive as suas. Com esse pressuposto, 

ponderamos que as identidades também se constroem partindo dos próprios alunos. 

Por isso, como nos diz Hall (2000, p. 109), “precisamos compreendê-las como produzidas 

em locais históricos institucionais específicos, no interior de formações e práticas discursivas 

específicas, por estratégias e iniciativas específicas”. 
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No 1º item levantado – apreciar/gostar189 – os alunos destacaram à primeira pergunta da 

entrevista a sonoridade e a mensagem das letras trazidas pela estética. O meio também os 

influenciou, e o ritmo os impulsionou à dança, ao movimento. Sentiam-se felizes ao vivenciar 

essas experiências musicais. 

Nas indicações à outra pergunta190, podemos destacar que alguns se disseram 

incomodados com o volume da música, segundo eles, o “barulho” (também estética) do “rock 

pesadão”. Também não compreendiam a mensagem da letra. Em outras músicas, como as do 

Nordeste, indicaram não apreciar o sotaque, além das palavras e mensagens empregadas; em 

todas, não viam sentido, e o tipo de música estava fora de seu tempo. 

Lembramos que lhes foi perguntado o tipo de música que mais gostavam e o que menos 

apreciavam. Por isso, as respostas divergentes. E também porque aqui estamos fazendo um 

apanhado geral, juntando todas as respostas para um entendimento global, pois o específico foi 

visto antes, nas respostas referentes a cada pergunta, conforme poderemos constatar nas 

tabulações mostradas no QUADRO 2 e nas TABELAs 12, 13 e 14. 

Em muitos casos, houve similaridade dos seus gostos com os dos seus amigos, pois 

faziam parte do mesmo meio musical e cultural. Mas, no entanto, não se concretizou uma 

predominância. 

Vale trazer à memória que foram entrevistados dezesseis alunos das oficinas 

(matriculados e ex-alunos), oito professores e uma funcionária não-docente da Escola. Como era 

nosso propósito dar liberdade para os entrevistados, foram geradas múltiplas respostas. 

 
 

                                                 
189 Abordaremos um ou o outro termo com o mesmo significado. Sendo apreciar: “1. Dar apreço, merecimento, a 
[...] 3. Ponderar, examinar, considerar [...]” (FERREIRA, 1999, p. 171, grifo nosso); e gostar: “1. Achar bom gosto 
ou sabor [...] 4. Julgar bom; apreciar; aprovar ” (ibidem, p. 999, grifo nosso). 
190 O tipo de música menos apreciavam. 
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Aluno Tipo de música 
que mais gostam 

Tipo de música que 
menos apreciam 

Artistas 
preferidos 

Músicas que os 
amigos escutam 

AB pagode, funk  rock Sorriso Maroto, Jeito 
Moleque 

axé, funk e pagode 

AC rock funk Queen, Legião 
Urbana 

hip hop, funk 

DB clássica hip hop Alcione funk 
DL funk, pagode funk Travessos, Havaianos funk, pagode 
DV pagode, funk rock Revelação, Fundo de 

Quintal 
funk 

EC reggae, pop pagode Natiruts, O Rappa, 
Maria Rita 

pagode, pop rock e 
reggae 

FS pop, funk, rock, 
hip hop 

rock pesadão NXO, Forfun, Cris 
Brown, Os Marotos, 
Exaltasamba 

funk, hip hop 

LR jazz valsa Michael Brecker, 
Kenny G, Pat 
Matheny, Eric 
Marienthal, Roberto 
Stepheson 

funk, pop 

MA MPB, rock, bossa 
nova, samba 

forró, funk,  axé Ana Carolina, 
Adriana Calcanhoto, 
Isabella Taviani, 
Paulinho Moska, 
Titãs, Cássia Eller, 
Chico Buarque 

funk, pagode, axé, 
música evangélica 

MC 
 

qualquer um, 
pagode, hip hop 

rock Rodriguinho  pagode, hip hop 

RC tudo rock Toque no Altar hip hop 

RS hip hop forró Sorriso Maroto, Cris 
Brown 

funk, hip hop 

SM funk rock (não lembra) funk 
SS axé rock Jeito Moleque, Banda 

Eva 
pagode, axé 

TN rock, hip hop funk Evanescence, Mike 
and the Mechanics 

hip hop 

YE pagode, funk forró (não houve resposta) funk 
 

QUADRO 2 - Apreciação/gosto/influência musical dos alunos 
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funk 20,7% 
pagode 17,2% 
rock, pop rock 17,2% 
hip hop 13,8% 
qualquer um/tudo 6,9% 
axé 3,5% 
bossa nova 3,5% 
clássica 3,5% 
jazz 3,5% 
MPB 3,5% 
reggae 3,5% 
samba 3,5% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TABELA 13 - Tipo de música 
que os alunos menos apreciam 

 

rock, rock pesadão 36,8% 
funk 21,1% 
forró 15,8% 
axé 5,3% 
hip hop 5,3% 
música evangélica 3,5% 
pagode 5,3% 
valsa 5,3% 

 

         TABELA 12 - Tipo de música                                  
             que os alunos mais gostam                                        

 

 
funk 39,2% 
pagode 21,4% 
hip hop 21,4% 
axé 7,1% 
música evangélica 3,6% 
raggae 3,6% 
rock, pop rock 3,6% 

 

TABELA 14 - Tipo de música  
que os amigos dos alunos escutam 

 

No tipo de música de maior aceitação não houve uma indicação do porquê. Mas também 

não promovemos um direcionamento para que o fizessem. O que constatamos foi a indicação de 

que era uma música que estava constante em suas vidas, talvez pelo fato de haver uma 

identificação fácil com a mensagem, com a dança, além de ser um produto veiculado 

amplamente pela mídia e estar bem próximo deles. 

No quesito arrolado à experiência musical (2º item), exatamente a metade dos alunos 

entrevistados indicou não ter tido uma prática anterior; a outra metade relatou que tivera uma 

experiência antes do ingresso nas oficinas, provinda principalmente da família, mas também da 



 
 

176

observação de músicos, de escolas de música e de dança e de suas comunidades religiosas que 

freqüentaram, o que influenciou positivamente no trabalho musical da Escola. 

Nas indicações das músicas oriundas das atividades temáticas (3º item), os alunos 

realçaram principalmente a dança, o ritmo, a teatralidade, o teor da letra, e indicaram ainda ter 

sido instigante ver seus companheiros tocando, ensaiando e participando das atividades. O fato 

de algumas músicas falarem de racismo e preconceito, assuntos estes discutidos e trabalhados 

nas oficinas, também foi lembrado. Relataram que antes só haviam visto alguns dos gêneros pela 

TV. 

Os professores, sobre as músicas das atividades temáticas, destacaram o emprego de 

ritmos, danças e sonoridades do Brasil, resgate do folclore e cultura nacional, e a mensagem das 

letras para os alunos e a comunidade. 

As atividades temáticas resultaram, então, em composições musicais que abarcaram 

estilos musicais distintos e que se mostraram relevantes no processo educacional percorrido, bem 

como à aprendizagem proporcionada pela inserção multidisciplinar advinda desta prática. 

Segundo Salgado (2001, p. 108), a “integração dos estudos pela composição traz a possibilidade 

da verificação de resultados do aprendizado em mais de uma situação musical, gerando mais 

feedback e mais parâmetros para avaliação técnica e artística, não importa quão modesta a 

tarefa”. Fato comprovado nos trabalhos dos alunos da Barão. 

Na questão dos ritmos e dos gêneros musicais trabalhados (4º item), os alunos ressaltaram 

o agrado por terem praticado e vivenciado esse tipo de música. Identificaram-se com os 

andamentos, com os ritmos, por vezes alegres, marcantes e penetrantes como as “batidas” do 

maracatu, segundo eles “uma batida legal” e “bom de ouvir”. Estes ritmos os incitavam à dança, 

e os de origem afro-brasileira eram diferentes, conforme afirmaram, “não se vê por aí”. 
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Antes, porém, de vermos os indicativos, trazemos algumas ponderações a respeito deste 

tema que muito influenciou as oficinas, tanto na parte da música como da dança. Conforme já 

expormos em outros momentos, o trabalho com o ritmo permitiu que o aluno apreendesse 

rapidamente aspectos musicais, pois houve identificação, além de se mostrar instigante e de fácil 

entendimento em um primeiro momento. Esta condição permitiu que o educando participasse 

ativamente, mesmo não tendo um domínio técnico do instrumento que manuseava, pois isso 

acontecia com a prática e com a troca de experiências. O texto abaixo reforça o que estamos 

levantando: 

 
Ritmo pode ser considerado como expressão de energia e expressão da 
vida em movimento. A partir de percepções sonoras, nas quais o ritmo 
está sempre presente, as pessoas, por meio do movimento, podem liberar 
emoções, sensações, imagens mentais e viver uma experiência humana 
significativa e representativa da relação do ser com o som. O movimento, 
a partir do ritmo, permite o descobrimento do próprio corpo, instrumento 
de inúmeras possibilidades expressivas, bem como a percepção dos 
elementos  nos  quais  a  música  se  constrói  –  tempo  e espaço (RIO 
DE JANEIRO; CONSERVATÓRIO BRASILEIRO DE MÚSICA, 2002, 
p. 6-7). 

 

O QUADRO 3 nos mostra as músicas compostas pelos alunos das oficinas e também os 

gêneros/ritmos indicados por eles. Seguindo, as TABELAs 15 e 16  revelam a tabulação dos 

dados em questão. 

A desmitificação do preconceito quanto aos gêneros musicais afro-brasileiros também foi 

uma questão discutida nas oficinas. A temática surgiu tanto nas audições, nas músicas compostas 

pelos alunos como nos seus depoimentos prestados para esta pesquisa. Um deles relatou que 

“todo mundo falava que os ritmos africanos eram macumba, e quando você entra você percebe 

que não tem nada a ver” (loc. cit.). E outro disse o seguinte: “minha mãe é da Igreja e ela não 
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gostava que eu participasse porque ela pensava que a Igreja proibia. Mas depois de um tempo ela 

deixou normalmente. Ela viu que não tinha nada a ver”. 

 
 

Aluno Composições das atividades temáticas Gêneros/ritmos 
AB Maracatu do lado de cá; Jongo da Barão; Isso é cidadania funk 

AC Boi da paz; Maracatu do lado de cá bumba-meu-boi 
DB Jongo da Barão samba 
DL Turma do gueto samba 
DV Isso é cidadania; Boi da paz maracatu 
EC Maracatu do lado de cá maracatu, samba-reggae 
FS Favela, Bahia e carnaval maracatu, samba, funk 
LR Favela, Bahia e carnaval samba, maracatu, bumba-meu-boi 

MA Maracatu do lado de cá jongo, maracatu 
MC Boi da paz; Maracatu do lado de cá samba 
RC Favela, Bahia e carnaval bumba-meu-boi 
RS Samba do lápis e caderno no compasso; Isso é cidadania maracatu, hip hop 
SM Favela, Bahia e carnaval maracatu 
SS Vamos viver em paz bumba-meu-boi 
TN Favela, Bahia e carnaval maracatu 
YE Turma do gueto; Boi da paz maracatu, jongo 

 

QUADRO 3 - Composições e gêneros/ritmos mais apreciados pelos alunos 
 

 

Boi da paz 20,8% 
Favela, Bahia e carnaval 20,8% 
Maracatu do lado de cá 20,8% 
Isso é cidadania 12,5% 
Olha o jongo aí! 8,3% 
Turma do gueto 8,3% 
Samba do lápis e caderno no compasso 4,2% 
Vamos viver em paz 4,2% 

 

TABELA 15 - Músicas das oficinas preferidas pelos alunos 
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maracatu 41% 
samba 18% 
bumba-meu-boi 14% 
funk/hip hop 14% 
jongo 9% 
samba-reggae 5% 

 

TABELA 16 - Gêneros/ritmos praticados 
nas oficinas mais apreciados pelos alunos 

 

O prof. da Barão Demartone Gomes e, logo em seguida, a pesquisadora Vanessa Oliveira, 

nos falam sobre essa temática levantada e que aparece comumente no meio escolar, espelho da 

sociedade: 

 
[...] a oficina conseguiu articular a Escola, inclusive para uma discussão 
do preconceito [...] e colocou em xeque a discussão da complicada 
questão da religiosidade. Alguns alunos viam a música de forma 
preconceituosa, achando que era macumba. Mas, na verdade, é uma 
manifestação histórica brasileira [...]. Mostrar que é cultura brasileira é 
muito importante.191 
 

Ainda hoje, são muitos os/as educadores/as que não buscam 
compreender os conflitos dos/as alunos/as afro-descendentes nem sequer 
sabem como lidar com as diferenças. O racismo e a discriminação estão 
presentes nas relações no interior da escola, em fatos significativos, 
muitas vezes considerados “triviais” e “cotidianos” na sociedade 
(OLIVEIRA, 2003, p. 103). 
 

De qualquer forma, foram destacadas pelos alunos das oficinas e professores da Barão o 

Maracatu do lado de cá, Boi da Paz e Isso é cidadania como composições musicais provindas 

das atividades temáticas, e  o maracatu como ritmo/gênero musical de maior aceitabilidade entre 

os alunos. Todas estas músicas (letras) abordam o preconceito racial, religioso, aspectos políticos 

e outras questões sociais, temas suscitados e discutidos pelo grupo. 

                                                 
191 Depoimento concedido em 13/12/2007. 
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No ponto referente ao que mais agradou e desagradou (5º item), os gráficos, quadros e 

tabelas vistos anteriormente já mostraram sucintamente e de forma clara os resultados que foram 

levantados, antecipando um panorama. 

Os alunos destacaram os ensinamentos e o tratamento dispensado pelos professores, o 

aprendizado e o convívio entre eles, a diversão que muitos dos momentos proporcionaram, os 

ensaios, a participação de todos, e os lugares interessantes que conheceram. Também ressaltaram 

e comentaram sobre os ritmos trabalhados, a experiência que tiveram ao lidar com os 

instrumentos musicais, principalmente os de percussão, o aprendizado (não só musical) e a 

imersão cultural trazida pelas atividades temáticas. 

Salientaram o gosto em tocar, cantar, ouvir as “vozes bonitas” dos colegas que 

sobressaíam. Gostaram de apresentar seus trabalhos para o público, e gostaram ainda de ver a 

torcida e incentivo dos colegas, professores e funcionários, principalmente quando participaram 

dos festivais de música. 

Nos seus relatos, apontaram não gostar quando um colega queria mandar no outro, 

quando ouviam “palavrões” e quando os amigos saíam das oficinas192. Externaram o desagrado 

pelo fato de colegas terem plagiado músicas no Festival de Música da Barão (festival interno), 

situação que mostra a seriedade com que se relacionavam com o projeto e com eles mesmos. 

Este item pode ser visto também como um feedback, instrumento importante na 

aprendizagem, em uma avaliação de projetos, currículos, escolas, aulas, ou mesmo no trabalho 

dos docentes. Com ele, pode-se ter uma resposta mais precisa, inclusive do tipo de avaliação que 

se aplica habitualmente; seguir o trabalho, se bem-sucedido; melhorar procedimentos; ou então 

refazer a proposta inicial. 

                                                 
192 Transferidos para outra unidade escolar ou por terem concluído o Ensino Fundamental. 
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Santos faz ponderações a respeito de projetos de Educação Musical que consideramos 

pertinentes e que, no nosso entendimento, são confluentes com o trabalho de música que foi  

desenvolvido na Barão. Vejamos: 

 
Atuar em projetos sociais requer do educador musical uma concepção 
filosófica, postura política, coragem para agir motivado pela 
possibilidade de transformação da pessoa e da sociedade; requer mais do 
que uma relação técnica com a música, mas uma formação musical em 
termos teóricos e criativos e também conhecimentos de áreas afins; 
requer desconstrução de padrões automatizados, modelos de 
pensamentos que sustentam a sua relação com a profissão, com a cultura 
e com as pessoas; requer produção de novas formulações, revisitar a 
memória pela qual foram criadas suas representações e os mecanismos 
que agem na sua atuação profissional; e requer um enfoque humanizador 
da educação musical, um papel formador global, formação humana e 
integradora, a promoção de processos de socialização (SANTOS, 2004, 
p. 60). 

 

 Fuks (1991, p. 34-35) aponta tipos diferentes de educadores: o disciplinador, que são os 

professores que comumente têm respaldo na escola, pois “obedecem e fazem com que o aluno 

também obedeça”; o pró-criatividade, que, por se apoiarem na polivalência, são professores que 

“têm uma prática que se dilui nas diferentes linguagens, que eles geralmente não dominam”; e o 

problematizador, que são os “agitadores”, pois rompem “com os métodos existentes”. 

Santos (1998, p. 44) levanta ainda uma importante discussão a respeito do “problema em 

torno de paradigmas de currículo e tratamento de programas no ensino de música”, que vai desde 

a rigidez exacerbada de um planejamento até a recreação musical sem propósitos mais sérios e 

sem a aprendizagem musical sistematizada. O que produz, segundo a autora, “uma desconfiança 

de que modelos de currículos e formas de tratamento de programas são um mal e por vezes 

parecem não produzir um ensino para a competência, em música, mas sim sentimentos de 

frustração e fracasso e autoconceito negativo”. E continua: 
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Instituem-se assim mundos dicotômicos: o do prazer no envolvimento 
informal (“festivo”) e intuitivo com a música, sem sistematização do 
conhecimento, e o do trabalho “disciplinado”, sistematizado e acadêmico 
de construção do saber, vinculado à idéia de sacrifício e persistência, que 
deve ser incutida na mente dos alunos (SANTOS, 1998, p. 44). 

 

Pacheco (1996, p. 18) refere-se ao currículo como sendo “um conjunto de intenções, 

situadas no continuum que vai da máxima generalidade à máxima concretização, traduzidas por 

uma relação de comunicação que veicula significados social e historicamente válidos”. 

Goodson (1997, p. 21) pondera que as disciplinas devem ser vistas também “enquanto 

conjunto de sistemas sociais alicerçados em redes de comunicação, recursos materiais e 

ideológicos”. Por isso, o currículo, mesmo sendo um recurso de construção social, “está longe de 

ser um factor neutro” (p. 17), além de que as “identidades e culturas ocultas” do “estilo de vida 

do professor dentro e fora da escola”, acabam por impactar “os modelos de ensino e sobre a 

prática educativa” (idem, 1995, p. 72). 

Para Santomé (1996a, p. 63), o currículo na escola é incisivo sobre a cultura, pois a 

proposta curricular compromete “opções sobre parcelas da realidade” e “supõe uma seleção 

cultural”, pois “é oferecida às novas gerações para facilitar sua socialização, para ajudá-las a 

compreender o mundo que as rodeia, conhecer sua história, valores e utopias”. 

Sobre a interferência da interdisciplinaridade no currículo e na escola, o autor pontua 

ainda que ela é “algo diferente, que reúne estudos complementares de diversos especialistas em 

um contexto de estudo de âmbito mais coletivo”, e que “implica numa vontade e compromisso 

de elaborar um contexto mais geral”, onde uma disciplina passa a depender da outra e, então, 

todas se modificam (idem, 1996b, p. 73). 

Macedo (2008, p. 13) analisa as relações entre currículo e inteligência e profere que o 

sucesso escolar esperado por todos “depende do modo como esses desafios são enfrentados, 
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compreendidos ou superados nos planos propostos”. Um dos desafios é coordenar esses dois 

elementos “considerados em sua perspectiva geral, abstrata, com a prática dessas relações, que só 

podem ser particulares, singulares, encarnadas naquilo que faz uma escola, um professor, um 

aluno e os meios ou recursos mobilizados para isso”. 

Swanwick (1991, p. 20), nos chama a atenção para o fato de que muitos professores, na 

busca por opções mais práticas, acabam por “elaborar um programa eclético”. O que resulta, de 

modo geral, é um 

 
[...] currículo musical um tanto arbitrário, em função da crença em um ou 
mais sistemas teóricos ou da disponibilidade imediata de recursos e de 
conhecimentos especializados. Como base para qualquer currículo ou 
para o planejamento educacional, este conjunto de questões dificilmente 
pode ser integrado a uma política bem orquestrada (ibidem, p. 20). 

 

Sobre o que acabamos de abordar, ponderamos que, em detrimento da linha de 

pensamento pedagógico, implementos político-pedagógicos, iniciativas pedagógicas – 

particularizadas ou institucionais – ou, mais especificamente, encaminhamentos pedagógico-

musicais, a Educação Musical deve ser assegurada na escola regular e, se possível, em toda a sua 

extensão. Até porque a aptidão artística se manifesta quase que simultaneamente à primeira fase 

escolar, evoluindo tal qual o desenvolvimento e maturidade do educando, dada, sobretudo, as 

experiências galgadas. 

Tipo de projetos como as Oficinas de Música podem ser promovidos como sendo mais 

uma possibilidade no ensino da música dentro do espaço escolar, desde que desenvolvidos 

criteriosamente. Uma ação não invalidada a outra, pelo contrário. 

A Educação Musical deve acontecer de forma continuada, sistematizada e planejada, 

proporcionando que o educando cresça musicalmente inserido em um contexto mais amplo, 

interagindo com as demais disciplinas e voltada, sobretudo, para formação de cidadania. 
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As oficinas de música, em outra frente, permitem que o professor possa desenvolver um 

trabalho mais direcionado – com foco na prática musical –, específico, com alunos que se 

predispõem a ingressar nesse tipo de atividade artístico-musical, conseguindo, com isso, instigar 

talentos/vontades e fomentar outros. São, pois, movimentos distintos – não dicotômicos –, mas 

que se interligam e se completam dentro do conglomerado multieducacional. 

O fracasso acontece quando o trabalho não é realizado sem propósitos e sem a devida 

acuidade pedagógica, na Música, ou em qualquer outra disciplina, no gerenciamento da 

instituição de ensino que organiza todo esse emaranhado ou mesmo na falta ou omissão de 

políticas públicas. E o fracasso escolar, como sugere Perrenoud (2000, p. 18) ratificando o que 

acabamos de colocar, “situa-se diferentemente no tabuleiro ideológico, político ou pedagógico”. 

Para Swanwick (2003, p. 94), “qualquer modelo de avaliação válido e confiável precisa 

levar em conta duas dimensões: o que os alunos estão fazendo e o que eles estão aprendendo, as 

atividades do currículo de um lado e os resultados educacionais de outro”. Até porque a 

aprendizagem é o resultado e é o que fica devido à experiência travada. Quando findam as 

atividades, ficam “as técnicas e a compreensão que nós obtemos. A compreensão musical reside 

numa dimensão diferente das atividades musicais por meio das quais esse entendimento pode ser 

revelado e desenvolvido”. 

O autor nos diz ainda que existem “muitos benefícios em ter um modelo válido para a 

avaliação, que seja verdadeiro para as ricas camadas da experiência musical e, ao mesmo tempo, 

razoavelmente confiável” (SWANWICK, 2003, p. 94). 

Também sobre esta abordagem, mas direcionando-se à instituição pública de ensino, e 

que remetemos ao Ensino Fundamental, Santos (2001, p. 44) nos diz o seguinte: 
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Avaliar uma proposta institucional é lidar com um campo de construções 
coletivas e não isentas de contradições políticas, sociais e culturais. 
Avaliar a instituição escolar implica na definição de sua identidade, o 
que não se dá sem o confronto com os significados partilhados entre 
instituições de igual natureza, princípios e critérios gerais que as definem 
e pelos quais se reconhecem. 
 

Avaliar favorece uma reflexão mais apurada da sociedade que almejamos. Este pensar 

permite “o desenvolvimento de práticas em que a lógica do ter ceda lugar à lógica do ser, 

pautada por valores como solidariedade, trabalho coletivo e ética, de modo que todos nós [...] 

possamos atribuir a cada dia, novos sentidos para o exercício da humanidade” (RIO DE 

JANEIRO, 2007, p. 29). 

Veremos, logo abaixo, a exemplificação/resumo no QUADRO 4 e, um pouco mais à 

frente, a tabulação na TABELA 17 com as indicações numéricas do que acabamos de discutir e 

mostrar neste item. 

 

Aluno 
AB professores 
AC lugares que conheceu 
DB união 
DL músicas trabalhadas, aprender 
DV os ritmos 
EC colegas, professores, tratamento, diversão 
FS sair pra tocar 
LR união, felicidade dos participantes 
MA conhecer pessoas, aprender instrumentos, professores, colegas 
MC aprender com os amigos 
RC convívio com os colegas 
RS aprender, tocar para platéia 
SM participação de todos 
SS passeios, conhecer lugares 
TN colegas, professores 
YE ensaios, apresentações 

 

QUADRO 4 - O que mais agradou aos alunos nas oficinas 
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união entre o grupo e convívio com os colegas 23,0% 
professores e o tratamento dispensado 19,2% 
aprender música, aprender instrumentos musicais 15,3% 
conhecer pessoas e lugares 11,5% 
apresentações e sair para tocar 7,9% 
diversão e prazer 7,9% 
ensaios 3,8% 
músicas trabalhadas 3,8% 
participação de todos 3,8% 
passeios 3,8% 

 

TABELA 17 - O que mais agradou aos alunos nas oficinas 
 

No 6º e último item avaliado, verificou-se a influência do trabalho de música no gosto 

musical do aluno e/ou na sua vida pessoal e escolar. Como dissemos anteriormente, a 

interpretação que se faz das respostas é subjetiva e vista por um prisma. E podemos levantar 

ainda que as próprias respostas possivelmente possam ter sofridas algum tipo de influência, uma 

vez que fatores diversos estiveram presentes, como amizade pelos professores, respeito, 

comprometimento com os estudos, ou mesmo a falta dessas atitudes, por exemplo. 

Não estamos afirmando que as respostas foram influenciadas deliberadamente. De forma 

alguma. Até porque a imparcialidade na coleta de dados foi uma de nossas preocupações 

constantemente. Mas, como observador participante de um estudo de caso, temos ciência das 

implicações presentes. Por isso, nossa preocupação com o discernimento e o distanciamento 

(tático), enquanto condutor de uma pesquisa comprometida não somente com a produção do 

saber, mas também com o ser humano – alunos, professores e colaboradores envolvidos – e com 

uma instituição que permitiu e apoiou uma iniciativa como a que foi exposta nesta pesquisa. 

Não é uma tarefa fácil a imparcialidade e o comprometimento com encargos que 

assumimos. Por isso o pesquisador, segundo André (2005, p. 40), “precisa usar a sua 

sensibilidade especialmente no período de coleta de dados, quando deve estar atento às variáveis 
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relacionadas ao ambiente físico, às pessoas, aos comportamentos, a todo o contexto que está 

sendo estudado”. E continua: 

 

Além disso, ele também vai ter que recorrer às suas intuições, percepções 
e emoções para explorar tanto quanto possível, os dados que vão sendo 
colhidos. Mas ainda, ele terá que manter uma constante atitude de 
vigilância para detectar e avaliar o peso de suas preferências pessoais, 
filosóficas, religiosas, políticas, no decorrer de toda a investigação. E 
tentar controlá-las, o que não significa negá-las, mas tomar consciência 
de que elas existem e tomar providências teórico-metodológicas para que 
não contaminem os dados e as interpretações (ANDRÉ, 2005, p. 40). 
 

Aproveitando novamente o assunto influência, ponderamos sobre as relações que se 

estabelecem dentro da escola, queiramos ou não, e que refletem na aprendizagem. Como afirma 

Freire (2006, p. 142), a “atividade docente de que a discente não se separa é uma experiência 

alegre por natureza”. No nosso entender, isso quer dizer que o professor ensina e, sendo assim, 

influencia o aluno. E vice-versa. Ambos estão estreitamente conectados e caminham juntos na 

jornada interminável do saber. 

No que tange ao gosto musical, 44% indicou algum tipo de alteração. Os alunos 

passaram, segundo seus relatos, a gostar de músicas que não estavam habituados. Também 

comentaram da satisfação em estar aprendendo música e o desejo em seguir uma possível 

carreira musical. 37% mostrou não ter havido qualquer tipo de influência e 19% não opinou ou 

não houve gravação. O gráfico abaixo ilustra e ratifica o que acabamos de apresentar. 

 

 
 

GRÁFICO 5 - Indicação dos alunos da influência no gosto musical 
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Com relação à influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida deles, relataram 

uma diminuição na timidez e na conduta agressiva. A participação nas oficinas foi um incentivo 

para que estudassem, viessem à Escola, e para que prestassem mais atenção nas aulas, e não 

somente nas aulas de música. 

Seus relatos193 ilustram e traduzem muito bem o que estamos apresentando: “A dança e o 

coral marcaram minha vida. Eles me motivaram a vir para a Escola” (AB); “No começo eu 

estudava, mas não prestava muita atenção. Foi um incentivo pra estudar” (EC, loc. cit.); 

“Positivo é que a oficina promoveu a integração entre os alunos que moram perto e não têm 

contato, por exemplo. Eu não sabia que a R cantava tão bem e que o LR tocava saxofone tão 

bem. Até eu mesma não sabia que eu poderia tocar” (MA, loc. cit.). 

Por fim, trazemos o depoimento de um aluno que participou ativamente do grupo de 

percussão e de dança por quatro anos: 

 
Já fiz parte de vários projetos oferecidos pela Escola, mas dessa vez foi 
diferente. Eu, além de me inscrever, me envolvi de corpo e alma e 
freqüento regularmente as aulas de percussão. Essa Oficina de Música 
me deu oportunidade de mudar um pouco minha vida, pois antigamente 
quando eu chegava da escola ia logo pra rua e acabava aprendendo o que 
não presta. Agora é diferente. Eu chego em casa e volto correndo para 
não me atrasar na aula. Espero que isso continue por muito tempo, pois 
esse projeto tem tirado muita gente da rua que não tinha o que fazer em 
casa.194 

 
 

Do total, como veremos no GRÁFICO 6, 88% indicou influência, 6% relatou o 

contrário e 6% não opinou ou não houve gravação195.  

 
 
 
 

                                                 
193 Concedidos em 2007 e 2008. Cf. 4.2. 
194 JE, aluno da 6ª série (atual 7º ano). Depoimento concedido em dezembro de 2004. 
195 Perda, falha ou áudio inaudível. 
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GRÁFICO 6 - Indicação dos alunos da influência na Escola e na vida 
 
 

Na avaliação e observações dos professores e da funcionária da Escola, os alunos que 

participaram das oficinas melhoraram no comportamento, o que resultou na diminuição da 

agitação e da agressividade, e ainda passaram a refletir sobre o compromisso com o projeto e, 

conseqüentemente, com a Escola. Principalmente o aluno indisciplinado, que antes era 

discriminado e que, com a sua participação e resultados satisfatórios, tinha a possibilidade de 

reverter sua atitude e imagem. 

Aprenderam a aceitar comandos, regras, a ter uma postura adequada, a se autodisciplinar, 

principalmente quando levavam o nome da Escola nas apresentações e eventos que tiveram a 

oportunidade de participar. 

Houve ainda uma ascensão da responsabilidade, da auto-estima, da participação; 

passaram a ter objetivos definidos, a produzir, pois agora viam a Escola como um espaço deles; 

além de serem valorizados pela comunidade escolar. Como resultado, puderam se destacar 

positivamente e mostrar seus talentos e competências, não somente em Música, mas em outras 

disciplinas. 

As TABELAs 18 e 19 nos mostram as quantificações e observações dos professores e 

funcionária a respeito da influência e relevância das oficinas nos alunos da Barão. 
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melhoria no comportamento 27,3% 
aumento da auto-estima e valorização do aluno 18,2% 
diminuição da agitação e violência 18,2% 
melhoria na sala de aula, participação e estudos 9,1% 
motivação para vir à Escola 9,1% 
melhoria na concentração 4,5% 
melhoria na responsabilidade 4,5% 
superação de dificuldades 4,5% 

 

TABELA 18 - Indicação dos professores e funcionária 
sobre a influência das oficinas na Escola e na vida dos alunos 

 

 
 

resgate do folclore, brasilidade e ritmos brasileiros 41,7% 
abertura de discussões sobre o preconceito, religiosidade 16,7% 
outros 16,7% 
aumento da animação 8,3% 
união da Escola 8,3% 

 

TABELA 19 - Relevância das oficinas para a Escola 

 

Corroborando com o que acabamos de evidenciar, os professores da Barão Marcelo de 

Souza Pereira e Sérgio Veiga Ferreira, comentam: 

 
Eu tive a oportunidade de trabalhar em outras escolas que não tinham um 
trabalho de música desenvolvido desse jeito. Eu vi nascer o projeto. Deu 
pra sentir uma diferença na própria maneira dos alunos se comportarem. 
A impressão que dá é que a música trouxe pra esses alunos a idéia de que 
são capazes de mostrar que têm talento em outras áreas.196 

 

É muito bonita a vibração quando os alunos participam. A maneira como 
eles se comportam, a afinidade que eles levam. É fantástica a mudança 
dos alunos que participam das aulas de música. Acho que eles se 
envolvem mais. O estímulo parece que é maior do que numa aula de 
Ciências ou de Matemática.197 

 

 

                                                 
196 Depoimento concedido em 18/12/2007. 
197 Depoimento concedido em 06/12/2007 (loc. cit.). 
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Veremos agora depoimentos de professores da Escola colhidos ao final do primeiro ano 

do projeto, em dezembro de 2004, e também de dois professores das oficinas, obtidos em 2008, a 

respeito das mudanças nos alunos observadas por eles: 

 
Catia de Freitas: “O fazer pedagógico da nossa unidade escolar tem convivido bem de perto como o fazer 
musical. O trabalho realizado vem resgatando o interesse e o amor do aluno pela sua Escola, seus 
professores e principalmente o respeito a si mesmo e a seus colegas, pois há uma valorização da sua 
participação, criação e envolvimento.” (Diretora da Escola) 
 

José Américo: “Acredito muito na diversidade, na interdisciplinaridade, mas, sobretudo, quando ocorre de 
forma natural, quando os alunos percebem que estão sendo inseridos na sociedade e quando são 
reconhecidos. A música e a dança proporcionam ambas as situações citadas, pela quantidade de ritmos e 
pelas culturas regionais que exploram, proporcionando situações que, presos às cartilhas tradicionais das 
salas, os alunos nunca chegariam a experimentar.” (Prof. de Matemática) 
 

José Antenor: “Após a implantação das Oficinas de Música os alunos participantes passaram por uma 
grande transformação, tanto no que se refere à convivência entre eles como na aprendizagem. Isso 
contribuiu para uma maior integração desses alunos com a Escola.” (Prof. de Geografia) 
 

Miriam Machado: “Os trabalhos da disciplina de Educação Musical que vêm sendo realizados em nossa 
Escola, em forma de oficinas, principalmente em grupo, têm possibilitado aos nossos alunos a aquisição 
de diferentes posturas e também de um maior conhecimento de si mesmos, o que lhes propicia a 
descoberta de seus talentos.” (Profª. de Língua Francesa) 
 

Rita de Cássia: “Hoje, os alunos se sentem inclusos. Se sentem importantes, pois fazem parte de uma 
engrenagem onde são o elo mais importante. Todos se mostraram mais dispostos ao aprender, ao 
conhecer, ao discutir, pesquisar e idealizar.” (Profª. de Língua Portuguesa e Sala de Leitura) 
 

Rosana Carvalho: “O projeto de música na EMBSM198 tem papel máximo de importância, quando resgata 
um valor vital ao ser humano: a valorização do aluno como pessoa e o aumento considerável de sua auto-
estima.” (Profª. de Língua Inglesa) 
 

Sônia Regina: “O envolvimento do nosso aluno, com atividades lúdicas/artísticas, nos mostrou que tudo 
pode ser direcionado para essas atividades e delas partirmos para a realização de inúmeros projetos.” 
(Profª. de Matemática) 
 

Claudia Valeria:  “Os frutos dos trabalhos das oficinas são valorizados pelos alunos [...]. Todos ficam 
orgulhosos das apresentações e se empenham em fazer o melhor.” (Profª.  de Matemática e das Oficinas 
de Música)199 
                                                 
198 Escola Municipal Barão de Santa Margarida. 
199 Depoimento concedido em 02/06/2008. 
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Marcos Melo: “A socialização foi, sem sombra de dúvida, um dos destaques do trabalho. [...] Houve uma 
maior participação dos alunos nas atividades escolares e um maior entrosamento entre os professores. [...] 
De maneira geral, houve uma grande melhora no comportamento e interesse dos alunos.” (Prof. de 
Educação Musical e das Oficinas de Música)200 
 
 

Para finalizar, destacamos o depoimento da profª. Sônia Almada, que incentivou e 

acompanhou o trabalho de música da Barão desde o início. Ela comenta sobre a questão 

levantada e sobre o papel da Educação Musical: 

 
O ensino de Música na Rede Pública Municipal não tem como objetivo 
formar o músico, mas isso pode vir a acontecer. Acredito que a prática 
pedagógico-musical realizada na Escola Barão de Santa Margarida 
possibilitou instigar nos alunos o interesse pela música e contribuiu para 
abrir perspectivas para o amplo mundo da arte e da cultura. [...] O 
trabalho com Música realizado na Escola Barão foi, sobretudo, um 
trabalho de afeto, de doação ao outro.201 
 

E a Escola, que esteve junto todo o tempo com o projeto de música, se uniu e se 

mobilizou para dar suporte ao trabalho e incentivar a produção dos alunos e professores, 

resultando em ganhos para todos. 

Todavia, isso não foi uma constância, tampouco unânime, pois seria um tanto difícil 

devido exatamente a diversidade que nos reportamos em muitos dos momentos na pesquisa. 

Como prática democrática, participou quem se identificava com o projeto e com os professores 

das oficinas, quem queria contribuir e quem estava disponível. 

Como se verificou até aqui, as respostas e observações dos entrevistados foram bem 

diversificadas e de alto teor. Trouxeram elementos que deram um panorama bem nítido do 

trabalho de música realizado na instituição que abrigou o projeto de música aqui relatado e 

investigado. 

                                                 
200 Depoimento concedido em 04/06/2008. 
201 Depoimento concedido em 02/07/2008. 



CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Esta pesquisa teve como propósito maior procurar entender e trazer à tona os processos 

de ensino-aprendizagem musical que estiveram presentes no trabalho desenvolvido na Escola 

Municipal Barão de Santa Margarida. Para tanto, se embrenhou em questões que permeiam a 

música e a Educação. 

Antes de ingressar na escola o educando já dispõe de uma identidade cultural e 

conseqüentemente, de uma bagagem musical relevante, dadas as conexões que se estabelecem 

continuamente com o seu meio e ao longo de suas experiências de vida. Acontece no 

engajamento familiar, no círculo de amigos, nas práticas sociais, ou mesmo como ouvinte do 

conglomerado gerado pelos meios de comunicação, que estão cada vez mais presentes devido, 

sobretudo, à popularização e o consumo de tecnologias que propiciam rapidez na troca de 

informações e dados. 

Diferentes concepções e expressões culturais são assimiladas e identificadas. Outras, 

todavia, são descartadas instantaneamente. Não que a tecnologia e seus produtos ditem agora os 

rumos da Educação. Mas eles entram, sim, como mais um elemento a participar da construção do 

conhecimento e de concepções estéticas. Como negar o rádio, a TV, a internet e os aparelhos 

digitais incorporados à vida de todos nós, inclusive do educando? 

Na escola, por outro lado, este aprendente pode repensar e estruturar um senso musical 

mais elaborado, contextualizado, direcionado a um propósito específico e relacionado às áreas do 

conhecimento que o cercam neste ambiente propício. Através de atividades artístico-

pedagógicas, de propostas interdisciplinares, ou mesmo pelo link que se estabelece na troca de 
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informações constantes, isso acaba acontecendo e incidindo diretamente na Educação e na 

aprendizagem musical. 

Ao compor um texto musical que partiu de um estudo histórico, por exemplo, o aluno 

estará adentrando nas disciplinas de Português e de História, simultaneamente. Por outro lado, ao 

desenvolver-se na leitura e produção textual nas aulas de Português e Francês, poderá repassar 

este aprendizado quando da elaboração de uma letra de música. Todavia, se não for bem 

conduzido, este enlace poderá se tornar ineficaz. 

Aproveitando e partindo de sua pré-experiência musical e cultural, como as que 

observamos no grupo pesquisado, a escola pode instigar o aluno a conhecer e vivenciar novas 

compreensões musicais, alargando seu universo cultural e ajudando-o a perceber/conhecer parte 

da diversidade e pluralidade cultural. O importante é que a escola, seu novo reduto cultural, 

possa garantir-lhe um espaço para vivenciar e compartilhar práticas musicais distintas, seja ele 

possuidor de uma habilidade musical ou não. 

Claro que não é papel do Ensino Fundamental formar profissionais, em qualquer área que 

seja. Mas, colocando de um modo geral, o objetivo da escola é preparar o cidadão para o futuro, 

dando-lhe subsídios necessários para adentrar em um mercado de trabalho cada vez mais 

especializado, precoce e concorrido. Por que não apoiar o aluno que já demonstra aptidão e 

interesse, ainda que nesta etapa escolar? Fazer o quê? Descartá-lo? Certamente, o mais 

importante é garantir um espaço para que se dê continuidade às habilidades artístico-musicais, 

sejam elas trazidas pelos alunos ou adquiridas na própria escola, fomentadas a partir de práticas 

bem conduzidas. 

O trabalho de música da Barão mostrou que não se pode descartar ou desprezar esse 

contingente. Pelo contrário. Esses alunos têm que ser considerados, ouvidos e incluídos na vida 
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da escola, pois incentivados poderão melhorar (continuar) e contribuir ainda para a 

musicalização de outros tantos. Porém, muitos alunos que possuem uma boa desenvoltura 

musical passam pela escola regular despercebidamente. Também se ressente dessa falta de apoio 

à área musical um expressivo contingente que tem interesse, mas não encontra condições para se 

iniciar e desenvolver essa prática. 

Constata-se que continuamente talentos são desperdiçados, pois, devido à carência de 

espaço e ambiente motivador, acabam por desistir da música. Perde com isso a escola, e 

principalmente o aluno, que poderia crescer musicalmente e ser direcionado, quem sabe, para 

investir em uma futura carreira profissional. Carreira, caso seja de seu interesse, que não pode ser 

apresentada somente na fase adulta, tardiamente. 

A iniciação musical deve ser trabalhada o quanto antes, para que se prepare um bom 

profissional da música, propensão que desponta muitas vezes na adolescência e um pouco depois 

desta fase. É comum hoje em dia ver músicos bem jovens em orquestras, bandas e grupos 

musicais, atuando plenamente. 

Na Barão foram identificados alunos com boa habilidade musical. Parte dispunha de uma 

base musical satisfatória, e outra a desenvolveu nas aulas e na troca de experiências exatamente 

com aqueles alunos já iniciados, além das aulas com os professores e das dinâmicas 

desenvolvidas: aprendizagem de instrumentos musicais e canto, audições e vivência de gêneros 

musicais diversificados, prática de conjunto, passeios culturais, shows didáticos e festivais de 

música que os alunos tiveram a oportunidade de assistir ou em que puderam contracenar. 

Alunos envolvidos no projeto de música da Barão readquiriram autoconfiança e iniciativa 

em suas atividades pedagógicas de um modo geral, e não somente musical. A música teve um 
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efeito contaminador benéfico, pois favoreceu o desenvolvimento de atitudes de presença, frente 

aos desafios superados. 

O educando da Barão, residente em um bairro da periferia carioca, após ter podido 

compartilhar “seu” funk, hip hop e pagode, se permitiu mergulhar no maracatu pernambucano, 

no bumba-meu-boi maranhense e no jongo fluminense, práticas bem distantes de sua realidade 

até então, quando foi motivado, quando percebeu o rico universo cultural devido à prática em 

que esteve imerso e, sobretudo, devido às respostas desencadeadas por sua dedicação e doação. 

O estresse, legado da vida moderna e atribulada, é um dos principais fatores a prejudicar 

a desenvoltura dos alunos. Estes vivenciam a rotina de seus responsáveis, que se ausentam 

devido à lida intensa, e sentem ainda profunda insegurança em virtude da violência urbana. Por 

conta disso, irrompem manifestações de natureza psicológica e física. Nota-se ansiedade, 

dispersão, comportamentos agressivos e problemas que incidem diretamente na aprendizagem e 

nos relacionamentos. Na oficina de percussão, os alunos tiveram a oportunidade de extravasar 

pelo menos parte desse estresse acumulado, pois o ritmo é forte (que pode ser sentido), o som 

produzido é cativante e o resultado os atingiu rapidamente, dando uma resposta direta às suas 

experimentações. 

E todas as oficinas propiciaram um convívio saudável e de interesse à ajuda mútua. Os 

que antes apresentavam comportamento agressivo, que eram faltosos ou que apresentavam 

conceitos baixos, melhoraram devido às mudanças que eles mesmos fizeram em suas vidas, fato 

por nós observado nos quatro anos, comprovado por esta pesquisa e ratificado pelos próprios 

alunos e professores entrevistados. 

As composições musicais trouxeram, além de bons resultados musicais como os relatados 

no Capítulo 3, a possibilidade de os alunos exteriorizarem seus pensamentos, e isto não apenas 
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no âmbito musical. Então, eles tiveram a oportunidade se comunicar com a sociedade, com a 

comunidade local, com a Escola e com eles mesmos. Constatou-se ainda a relevância dessa 

prática na Educação Musical, pois permite que o educando internalize conceitos musicais e 

expanda sua aprendizagem, principalmente se concatenada ao seu cotidiano. 

O preconceito racial, religioso e social foi naturalmente levantado e discutido pelos 

envolvidos, fazendo com que percebessem as diferenças, semelhanças e pluralidade cultural. 

Alguns desses resultados se materializaram em canções de teor verossímil ou meramente 

poético, desenvolvidas nas atividades temáticas. Mesmo que em palavras musicais, suas músicas 

ecoaram de forma marcante na Escola e inclusive neles, pois quando se fala também se 

ouve/escuta. Sendo assim, tiveram que refletir sobre o que apregoavam, internalizando preceitos 

socioeducativos. 

Na Barão, revelou-se a capacidade criadora, autônoma e articuladora dos envolvidos, 

inclusive dos alunos de rendimento insatisfatório tanto no que se refere à cognição como à 

conduta. Amparados e incentivados no projeto de música e dança puderam reverter a situação em 

que se encontravam e melhoraram significativamente. Mesmo que ainda com alguma 

dificuldade, como déficit de aprendizagem – de natureza congênita ou adquirida –, foram 

capazes de produzir algo significante, ajudando-os, assim, na longa jornada pela qual passaram e 

que ainda terão que percorrer. A socialização e a elevação da auto-estima, neste momento, foram 

ganhos consideráveis para aqueles que talvez tivessem como desfecho a reprovação inerente e, o 

que é pior, o abandono dos estudos devido a dificuldades, desmotivação e rejeição. 

O projeto de música não resolveu todas estas questões. Certamente não poderia fazê-lo, 

nem era este o propósito principal. Mas colaborou no processo e, o que é mais importante, deu 

indicativos de um outro olhar para os alunos, que demonstraram ser capazes de surpreender 



 
 

198

quando lhes é dada uma oportunidade e algum tipo de amparo pedagógico. Devemos ter em 

mente que a escola deve ser um espaço para auxiliar o indivíduo para a transformação. Este não 

deve mais ser visto como incapaz, ao contrário. Deve ser preparado e incentivado a ser o sujeito 

de suas próprias transformações. 

Quando os professores planejaram as atividades para as Oficinas de Música, 

estabeleceram o processo de avaliação como algo contínuo. A cada passo, estiveram atentos às 

respostas dos seus alunos. E nesse trajeto, mesmo os equívocos renderam aprendizados coletivos, 

porque caminhar junto é humanizar-se no processo. Certamente, falhas ocorreram, como em todo 

processo em construção, mas na medida do possível foram dirimidas ou serviram para suscitar 

idéias e melhorar o trabalho. 

Avaliar pressupõe organizar a campanha. Não se seguiu aleatoriamente na jornada. Ao 

contrário, os professores decidiam sempre dialogicamente sobre o que seria importante nos 

diferentes trajetos adotados e, com unicidade, escolhia-se o mais adequado e a melhor ação 

aplicável à ocasião e às condições disponíveis: trabalho de equipe. 

Alguns professores de outras disciplinas, que antes estavam desanimados e sem interesse, 

se organizaram em projetos interdisciplinares e mobilizadores, como os que foram relatados 

nesta pesquisa. Houve, em conseqüência, um expressivo progresso no relacionamento professor-

aluno. Despontaram talentos entre o corpo docente, que guardava em seu bojo músicos e 

compositores que tinham abandonado esta prática, e que contribuíram ainda mais para o 

desenvolvimento do grupo de música. 

A interdisciplinaridade surgiu. Não porque foi imposta, mas porque teve algum sentido e 

rumo. Também não houve imposição de participação: participou quem queria contribuir, 

integrar-se e quem concordava com as idéias propostas, tanto por parte dos alunos como dos 
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docentes e funcionários, resultando na união da Escola e, como conseqüência, em benefícios para 

todos, para o coletivo. 

Educar exige perspectivas de futuro. O aluno só aprende aquilo em que vê significado e, 

de algum modo, lhe traz prazer. Por esse motivo, obteve-se um resultado satisfatório no trato 

com o grupo. Observou-se em muitos alunos uma melhora no seu desempenho em relação aos 

outros componentes curriculares, bem como em suas relações interpessoais. Vínculos de amizade 

e companheirismo se estabeleceram e muitas das dificuldades foram superadas. Além do 

desempenho musical, alunos melhoraram tanto na Escola como na família, que passou a se 

orgulhar deles, ao mesmo tempo em que passaram a reconhecer e validar a Escola. 

Além dos familiares dos alunos, membros legítimos da comunidade, moradores do bairro 

também tiveram acesso ao trabalho realizado em sua escola assistindo as apresentações dentro 

dela e nos arredores, participando de atividades promovidas pelas oficinas e participando de 

apresentações musicais, como foi o caso do sanfoneiro que residia em frente à Barão e que 

interagiu com o grupo. 

A música instiga o educando – como curioso e sedento em aprender que é – a 

experimentar e criar, ajudando-o a formular pensamentos e ações imprescindíveis à sua 

formação. Pensar em música enquanto movimento artístico dinâmico e social é se aperceber do 

riquíssimo universo sonoro-musical, propulsor de novos caminhos, de novos paradigmas: 

educacional, mas também social e científico. Nesse trânsito, a pós-modernidade se assenta e nos 

invoca a uma via dupla de troca de saberes e culturas. 

Quanto mais dialógica, democrática, prazerosa e participativa for a caminhada, mais se 

contribui para a mudança e melhoria da escola, da Educação e do grupo social em que a 
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instituição se insere. Com isso, cada vez mais, diminuem as diferenças entre um bom discurso e 

uma boa prática. 

E a Barão se fez presente ainda na sua comunidade, não somente no acompanhamento 

constante dos alunos e repassando dados e informações importantes aos seus devidos tutores, 

membros ativos dessa comunidade, mas também devolvendo um produto que foi gerado pelos 

seus próprios protagonistas – os alunos e professores – e que foi possível ser conferido e 

contemplado por todos. 

As oficinas tiveram sua relevância por propiciarem oportunidades ao educando e por 

reconhecerem e aproveitarem suas potencialidades, suas competências, estimulando-o a criar, a 

participar, permitindo que desenvolvesse seu senso crítico, assumir-se como sujeito responsável 

pela sua própria transformação e do seu meio, além de outros aspectos que foram abordados, 

exemplificados e refletidos anteriormente. Vale também a aplicabilidade deste processo na 

formação do cidadão.  

Devido às experiências vivenciadas, abriu caminhos para sua participação, autonomia, 

consciência crítica, busca de conhecimentos (também autoconhecimento) e inserção em um 

universo instigante de possibilidades inesgotáveis; criou novos e estimulantes horizontes para 

aqueles que realmente estavam dispostos a adentrá-los; e contribuiu para uma transformação 

pessoal e melhoria da qualidade de vida das pessoas envolvidas na Escola e com a Escola. 

Entrou tanto pelo lado artístico como pelos ideais didáticos, da forma mais abrangente possível: 

o artístico, o intelectual, o psicológico e o físico, todos juntos a serviço da construção do cidadão, 

conseqüentemente da cidadania, aspirações da Nova Educação. 
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Conclui-se, então, que o ensino de música na Escola Municipal Barão de Santa Margarida 

esteve imerso nas questões levantadas nesta pesquisa, sobretudo no ato de considerar o universo 

do educando. 

Os resultados aqui relatados e discutidos foram, indubitavelmente, satisfatórios. Não só 

pelos produtos gerados, mas certamente pela mobilização de uma escola e pela valorização dos 

seus alunos, motivo disso tudo, inclusive desta pesquisa, que é ainda o registro cabal de um 

projeto de música nascido de um organismo vivo. 

A partir das reflexões fomentadas ao longo deste estudo, futuras pesquisas poderão 

suscitar novas frentes de discussão ou ainda ser elaboradas voltando-se para os aspectos 

levantados, principalmente o ensino da música na escola regular através do desenvolvimento de 

projetos que guardem similaridades com as práticas apresentadas. 

Dessa forma, considerar o educando e o meio cultural em que esteja inserido, atentar para 

o seu cotidiano, conduzi-lo à autonomia, permitir que tenha voz no espaço escolar, procurar 

entender seus processos de maturação e de aprendizagem, respeitá-lo, aproveitar suas 

potencialidades, enxergar suas outras competências – e não somente as que são verificadas 

através de provas, notas e conceitos formais – e valorizá-lo são ações que merecem atenção e 

respaldo no processo educacional do novo milênio. 

No âmbito da Educação Musical – entenda-se também iniciativas e projetos musicais no 

espaço escolar promovidos por professores da disciplina –, é possível estimular o aluno à 

composição musical e se reportar a encaminhamentos musicais de prática musical em conjunto, 

quer tenham um aparato instrumental ou se promovam simplesmente pelo viés criativo do 

educando e do educador, que tem como desfecho a atuação conjunta desses agentes 

indissociáveis, pois um se valida do outro para existir e evoluir. 
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ANEXO A - Roteiro das entrevistas 

 

 

Dos alunos 

 

Esta entrevista será gravada e as respostas serão transcritas. Pedimos, por favor, que 
responda da maneira mais clara possível, de modo a nos permitir entender os resultados obtidos 
com o trabalho de música na sua Escola, e, conseqüentemente, nos ajudar a propor alternativas 
para trabalhos futuros. 

Todos os resultados recolhidos aqui serão divulgados no trabalho do pesquisador, salvo 
os nomes e dados pessoais. Todavia, estarão à sua disposição, e de seu responsável, nos arquivos 
da Escola Municipal Barão de Santa Margarida e do pesquisador. 
 
 
Nome:  
Local de nascimento:  
Bairro onde reside:  
Idade:  
Turma:  
 
 

1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
3. Que tipo música seus amigos escutam? 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
5. Como chegou até elas? 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 

influência? Comente um pouco sobre isso. 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 

alguma apresentação? Comente um pouco. 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 

Oficinas da Barão. 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
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Dos professores e funcionários 
 

Esta entrevista será gravada e as respostas serão transcritas. Pedimos, por favor, que 
responda da maneira mais clara possível, de modo a nos permitir entender os resultados obtidos 
com o trabalho de música na sua Escola, e, conseqüentemente, nos ajudar a propor alternativas 
para trabalhos futuros. 

Todos os resultados recolhidos aqui serão divulgados no trabalho do pesquisador, salvo 
os nomes e dados pessoais. Todavia, estarão à sua disposição nos arquivos da Escola Municipal 
Barão de Santa Margarida e do pesquisador. 
 
 
Nome:  
Bairro onde reside:  
Disciplina ou profissão/cargo que exerce:  
 
 

01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
02. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
03. Que tipo de música seus amigos escutam? 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na Escola. 
07. Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos 

alunos? 
12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
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ANEXO B - Entrevistas dos alunos202 

 
 
Aluno AB 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Campo Grande 
Idade: 15 anos 
Turma: 1902 (8ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Gosto de pagode e funk porque é mais lento. Não gosto de rock porque eu não entendo 
nada.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Sorriso Maroto e Jeito Moleque.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Pagode, funk e axé.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Não tive experiência anterior.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Algumas amigas me indicaram.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Dança.” 
 
7. Quanto tempo participou? 
R. “Quatro anos.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “Gostei mais do maracatu, jongo e da música todo cidadão. Gostei mais do maracatu por 
causa da dança.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Todo cidadão tem uma batida legal.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Os professores tinham paciência com a gente, a gente ensaiava muito. Mas eu não gostava 
quando algum aluno queria mandar nos outros.” 
 
 

                                                 
202 Para resguardar os alunos, foram colocados somente as iniciais de seus nomes. 
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11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Eu era muito fechada, não falava com ninguém. Depois de passar a freqüentar as oficinas de 
coral e dança, passei a me soltar mais.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Não tenho.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Minha mãe achou interessante, ela gostava de ver a gente dançar. Minha mãe acha que se 
toda a escola se interessasse, ninguém mataria mais aula, seria bom para os alunos.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Tive dificuldade no horário, pois eu tinha que buscar meu irmão na escola e isso atrapalhava 
os ensaios.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “A dança e o coral marcaram minha vida. Eles me motivaram a vir para a Escola.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Se você tiver um comportamento bom, você ganha tudo, se tiver comportamento ruim, fica 
em observação. Não adianta ter comportamento bom e responder ao professor.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Nada.” 
 
 
Aluno AC 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Santa Margarida  
Idade: 14 anos 
Turma: 1804 (7ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Gosto de pop rock porque fui criada nesse meio. E não gosto de funk porque algumas letras 
são feias.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Queen, Legião Urbana.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Hip hop e funk.” 
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4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Nenhuma.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Cartazes e convite da profª. Claudia Valéria.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Fiz percussão no ano passado e neste ano estou cantando.” 
 
7. Quanto tempo participou? 
R. “Dois anos.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “Gostei mais do boi e do maracatu, porque o ritmo é gostoso.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Gostei mais do boi porque é bom de ouvir, o ritmo é bom.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Os lugares que nunca fui. A UERJ é interessante. Não gosto quando os passeios são 
cancelados, porque a gente ensaia muito para se apresentar.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Meu gosto musical não mudou. Mas eu era muito tímida, agora sou um pouco menos.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Sim, meu tio toca na Igreja. Ele canta, toca teclado e bateria. É autodidata”. 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar?  
R. “Minha mãe me incentivava a vir.” 
 
14. Assistiram alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Minha madrinha assistiu a apresentação e adorou.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Não tive dificuldades.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
Obs.: Sem resposta do entrevistado. 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Alguns alunos ficam mais calmos, deixam de ser bagunceiros, isso é bom. Não há pontos 
negativos.” 
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17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Nada a declarar.” 
 
 
Aluno DB 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: 29 de Março 
Idade: 13 anos 
Turma: 1702 (6º série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Clássica. Porque eu toco violino e eu gosto muito. Não gosto do hip hop, não gosto da 
batida.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Alcione.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Funk.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Toquei no Teatro Municipal de Itaguaí. Aprendi música na Escola de Música Chiquinha 
Gonzaga, em Itaguaí.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Os alunos foram comunicando que tinham oficinas." 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Grupo.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Três ou quatro meses.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “O jongo. Eu achei maneiro o pessoal tocando.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “O samba.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “O que mais me agradou foi a união entre todos. E que me desagradou foi ouvir palavrão.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Ajudou bastante. Gostei muito.” 
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12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Há. Todo mundo. Minha mãe canta, minha irmã toca violão e o meu pai toca todo o tipo de 
instrumento.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Eles acharam legal. Não assistiram ainda as apresentações.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Eu tive dificuldade porque tinha que estar ensaiando em Itaguaí pra tocar no teatro e ficava 
difícil trazer o instrumento.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “A comunhão do pessoal. São muito unidos.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Não.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
Obs.: Não houve comentários do entrevistado. 
 
 
Aluno DL 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Idade: 18 anos 
Turma: 1902 (8ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Eu gosto de funk e de pagode. Não gosto de rock porque tem música que não tem nada a ver 
com a cultura, não tem sentido na música. Gosto de funk e pagode porque é muito legal, tem 
umas músicas maneiras, e também porque fazem parte da arte e da cultura.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Eu gosto mais dos Travessos e dos Havaianos.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “A maioria dos meus amigos escutam mais é funk e pagode.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Não. Só mesmo aqui na Escola.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Quando eu tava na 5ª série os professores passaram avisando na classe. Aí eu me inscrevi.” 
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6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Antes de participar da Oficina de Música, eu tinha participado do teatro com o prof. Renato. 
Aqui participei da oficina de coral.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Desde 2004 (quatro anos).” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “Gostei mais do hip hop porque fala do racismo e do preconceito que vivemos nesse mundo.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Gostei mais do samba, que tem um ritmo maneiro.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Os ritmos, as batidas, as vozes bonitas. E também a cultura da fala do hip hop. Não gostei 
bem da letra que um aluno fez com escrita errada. Se algumas vezes eu ficava triste, era de mim 
mesmo.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Não. Continuo escutando as mesmas músicas. Também escuto muito rádio. A vida na Escola 
foi boa porque a gente conheceu lugares novos.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Não.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Eles vêem um lado bom, que influencia na atividade, na cultura da música. Eles assistiram 
um vídeo que a profª. gravou e gostaram.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Não tive dificuldades em participar da oficina. Nada.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “O que marcou foi quando a gente perdeu no Festival com o jongo. Muita gente chorou. Eu 
não chorei, mas ficou por dentro.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Fazer as atividade, os trabalhos e poder participar de um monte de coisas.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Participe sempre de alguma atividade. Fazer várias atividades é bom pra saúde e também pra 
alegrar aqueles que necessitam de ajuda.” 
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Aluno DV 
Local de nascimento: Rio de Janeiro/RJ 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Idade: 17 anos 
Turma: 1807(7ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Pagode, funk. E que menos gosto é rock. Gosto de pagode porque tem swing. O ritmo é legal. 
Não gosto de rock por causa do barulho.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Revelação, Fundo de Quintal.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Funk.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Não. Olhava os outros, depois treinava em casa.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Me informaram. Aí eu fui fazer minha inscrição.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “De percussão.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Participo há três anos.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “Cidadão e o boi.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Maracatu.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Os ritmos. Nada foi desinteressante.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Um pouquinho, só porque eu conheci mais ritmos. Passei a gostar de tudo. Na Escola 
mudou, porque eu fiquei mais sério nas aulas.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Tem. Meu tio. Ele toca repique no grupo Ousadia.” 
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13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Ficaram felizes. Minha mãe, minha avó, meu tio.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Não assim. Quando a minha avó tava passando mal, eu tava cuidando dela. Aí, eu faltava o 
ensaio. E tinha também o futebol que eu participava.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “Ah, sei lá. Foi muito bom.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Positivo que é bom tocar. Negativo tem nada não.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
Sem comentários do entrevistado. 
 
 
Aluno EC (ex-aluno) 
Local de nascimento: Boquim/SE 
Bairro onde reside: Mário Lombardi 
Idade: 18 anos 
Turma: 1º ano do Ensino Médio (encontra-se em outro estabelecimento de ensino) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Eu gosto de reggae, escuto o Rappa e diversos gêneros musicais. Um pop também. Um 
pouco de pagode eu não gosto. Acho a melodia muito arrastada, sei lá, coisa muito sofredora. Eu 
gosto do reggae por causa da letra que eles mandam, e também o ritmo, um estilo maneiro, 
rasta.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Natiruts, O Rappa, Maria Rita. Não gosto dos Marotos, pagodeirim, não tem nada especial.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “O mesmo gênero de música. Alguns até gostam de pagode, mas mesma coisa, reggae, O 
Rappa, pop rock, não sei muito bem.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Só de noção.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Foram os meus professores daqui. Abriu inscrição aqui na Escola, os professores falaram 
comigo. Eu vi no mural também, fui me informar, aí me inscrevi.” 
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6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Percussão. Só.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Uns três ou quatro anos. O tempo que eu estudei aqui.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “O boi eu já não estudava aqui. Mas eu gostei assim do maracatu, que era um ritmo que eu só 
via na televisão, nunca tinha praticado, não sabia muito bem da origem. Aprendi aqui com as 
pessoas.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Maracatu, olodum e o reggae. Sei lá. Os ritmos que eu sempre gostei assim. Achei mais 
interessante, trabalha mais com percussão mesmo.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “O que mais me agradou foi o pessoal mesmo em si, a oficina. Poucas escolas têm. É muito 
diferente, tem violão, essas coisas assim. Percussão, muita gente gosta de tocar. Acha bonito, 
mas não tem a oportunidade de tocar. Eu sempre gostei, mas nunca tive oportunidade de tocar. 
Eu conheço até alguns colegas que são da escola de samba. O que me agradou foram os 
professores, o tratamento dos professores, o ensino. Muita gente chegou aqui sabendo nada. 
Conforme os professores foram ensinando diariamente assim nas aulas, foi todo mundo pegando 
de um jeito legal. O que não me agradou foi... acho que quase nada. Sempre me diverti muito.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Na Escola, sim. Influenciou o gosto musical bastante, que aí eu descobri mais. Eu sempre 
achei maneiro. Achava bonito o pessoal tocando em escolas de samba, essas coisas assim. Mas 
depois que eu entrei na oficina, vi os instrumentos de perto, aí comecei a estudar vários outros 
tipos de músicas. Foi daí que eu conheci mais de perto o reggae. E também eu escutava o Bob 
Marley, mas não escutava muito não. Influenciou na Escola sim, entre os amigos também. Na 
Escola porque era só uma coisa. Aí, veio o grupo de música e destacou aqueles alunos. Eram os 
alunos do grupo de música. Aí, teve um certo destaque na Escola, na secretaria, muitas coisas. 
Conforme o grupo de música, a gente tinha que estudar pra estar no grupo de música. Isso 
influenciou bastante. No começo eu estudava, mas não prestava muita atenção. Foi um incentivo 
pra estudar.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Só na Igreja.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Minha mãe viu. Ficou impressionada. Eu sempre ficava em casa falando, passando o dia 
todo na Escola na Oficina de Música e ela doida pra ver como é que era e ficava curiosa pra 
saber o que os professores ensinavam pra gente na Escola. Aí, ela viu uma apresentação aqui na 
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Escola e outra na Lona Cultural de Campo Grande. Quando ela viu o resultado, ela gostou 
bastante.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Com o tempo eu comecei a trabalhar. Mas mesmo assim eu ainda dava um jeito. Falei com 
meu patrão lá que era uma coisa mais de escola e tinha a ver com as minhas notas também. Eu 
pedia pra ele me liberar e ele deixava.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “Ah. Foi o primeiro Festival de música aqui em Campo Grande na Lona e no Claro Hall, que 
na época era ATL Hall. Quando eu vi lá em cima assim, eu não tava nem acreditando. Foi uma 
coisa que não vai dar pra esquecer.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “É uma espécie que as pessoas aprendem muito sobre outras culturas e estilos musicais. Os 
professores passam vídeo também de vez em quando. Aprende o ritmo, mas fala sobre o povo 
que tocava aquele ritmo. Ajuda um pouco no aprendizado de forma que influencia que tem que 
estudar mais pra tocar no grupo de música. Melhoram as notas, influencia muito. Não vi ponto 
negativo. Tem gente de fora que tem impressão errada, acha que o aluno está no grupo de música 
só para não assistir aula. Tem gente que pensa assim.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Só que os alunos que vão entrar no grupo de música, que é uma coisa que acontece, os 
professores dando força pra gente.” 
 
 
Aluno FS 
Local de nascimento: Rio de Janeiro/RJ 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Idade: 14 anos 
Turma: 1807 (7ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Pop, funk, rock, hip hop. Porque acho legal. Gosto menos de rock pesadão, pauleira porque, 
é muito barulho.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “NX0, Forfun, Cris Brown, Os Marotos, Exaltasamba.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Funk e hip hop. A maioria.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Eu já sabia tocar. Aprendi em casa. Meu pai é professor de guitarra. Bem pequeno, já nasci 
querendo tocar. Olhava ele e tentava imitar algumas coisas. Fui aprendendo, até hoje.” 
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5. Como chegou até elas? 
R. “Eu fazia aula de violão com o Marcos. Aí, ele me chamou pra entrar.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Oficina e ensaiava com o Roberto percussão.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Dois anos.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “A que mais me agradou foi o samba da MA. Achava legal o trabalho da gente ensaiando. A 
música era maneira.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Maracatu, funk e o samba.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Tem um monte de coisas que eu gosto. Quando a gente sai pra tocar noutros lugares, porque 
faz bem sair pra tocar. Não tem nada que eu não goste.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Não. Meu gosto, não. Na Escola, mais ou menos. Tive mais noção de música com o 
professor Roberto, que ele me ensinou também várias coisas. Ele me ajudou a exercitar mais.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Meu pai é professor de guitarra.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Principalmente meu pai que me incentivou pra caramba.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Não tive dificuldades.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “Ter conseguido o curso com o Joca através da oficina. Saí no Globo eu e ele. E na oficina o 
FECEM da UERJ que também fiz um solo de conga com o DV.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Foi bom a maioria. Eu não sei o que foi ruim. Não tem nada a reclamar.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
Sem resposta do entrevistado. 
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Aluno LR 
Naturalidade: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Vila Vitória/Campo Grande  
Idade: 17 anos 
Turma: 1903 (8ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Gosto de jazz e não gosto de valsa. Eu gosto muito de jazz porque olho os instrumentos, 
presto atenção nos instrumentos. E valsa é meio arcaico, parada chata.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Michael Brecker, Kenny G, Pat Metheny, Eric Marienthal, Roberto Stepheson.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Funk e pop. Mais isso.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Já tocava no estúdio do meu pai. Gravo até hoje. Aprendi primeiro bateria, depois comecei a 
tocar sax, gostei e agora sou saxofonista.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Através da profª. de matemática Claudia Valéria. Eu era aluno dela. Ela comentou na sala e 
me convidou.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Participava do grupo de música.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Pouco tempo, acho que dois meses.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “O samba da MA.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Samba, maracatu, jongo e boi. Mas gostei mais do jongo.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “A união entre os alunos, a felicidade quando eles tocavam, a alegria. Nada foi 
desinteressante no tempo que participei.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Me aproximei mais do jongo e do samba, que eram coisas que eu não tinha contato. Abriu 
mais minha escuta. Agora, escuto outros tipos de música que não é só jazz. Na vida e Escola, 
abriu minha mente.” 
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12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Sim. Meu pai e minha irmã. Ele é produtor musical, toca saxofone, teclado, baixo, guitarra, 
violão. Minha irmã canta.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Não chegaram a ver, mas gostaram. Eu falei pra eles que toquei o Hino Nacional na UERJ.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Às vezes não podia pegar o sax porque meu pai usava pra gravar, aí eu não podia levar o 
instrumento pra Escola.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “O Festival da UERJ que participei. Vai ficar marcado pro resto da vida.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Positivo é a pontualidade e negativa as brincadeiras que eram demasiadas.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Queira destacar o prazer dos alunos em fazer aquilo e o prazer dos professores em ensinar.” 
 
 
Aluno MA 
Local de nascimento: Rio de janeiro 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Idade: 14 anos 
Turma: 1803 (7ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Gosto mais de MPB, rock, bossa nova, samba, porque me tocam, me sinto bem e me falam 
alguma coisa. E não gosto de pagode, forró, funk e axé porque me enjoam, não falam nada de 
importante.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Ana Carolina, Adriana Calcanhoto, Isabella Taviani, Paulinho Moska, Titãs, Cássia Eller, 
Chico Buarque.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Funk, pagode, axé e música evangélica.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Bom, porque houve um projeto, eu participava do grupo de adolescentes da Escola, aí eu fui 
selecionada pra esse projeto. Aí eu chegando lá comecei a tomar conta do tamborim, comecei a 
batucar, a profª. Claudia Valéria falou que eu levava jeito, me convidou e eu comecei a participar 
das oficinas”. 
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5. Como chegou até elas? 
R. “Eu participava do grupo de adolescentes e num encontro eu tive contato com um tamborim, 
comecei a batucar e a profª. Claudia Valéria viu e falou que eu levava jeito e passei a participar 
das oficinas de percussão. 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Percussão.” 
 
7. Quanto tempo participou? 
R. “Comecei no ano passado (um ano).” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “Gosto mais do maracatu, por causa da batida.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “O jongo também me agradou, junto com o maracatu.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Eu conheci pessoas legais, tive contato com os instrumentos de percussão, a integração com 
os professores, com os colegas etc. Nada me desagradou.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Eu comecei a gostar mais de percussão, aprendi a tocar um pouco. Conheci muito mais 
gente, mas eu pessoalmente não mudei.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Meu tio toca pandeiro na Velha Guarda da Portela e a família do meu avô materno toca 
violão.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Minha família é muito grande e espalhada. Minha mãe achou bacana, ficaram contentes e 
passaram a valorizar minhas produções de desenhos e poesias. Acho até estranho, mas eles 
passaram a me achar o máximo.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Não tive problemas, os horários são tranqüilos.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “Me marca sempre quando está todo mundo tocando junto, brincando, fazendo uma música 
ou concentrado e ensaiando. O que foi negativo foi ver a apresentação de plágio do W e do X, 
que depois foram desclassificados do Festival.” 
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16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Negativo é que alguns professores e funcionários, não da oficina propriamente, mas da 
Escola de um modo geral, não dão muita atenção pra gente. Positivo é que a oficina promoveu a 
integração entre os alunos que moram perto e não têm contato, por exemplo. Eu não sabia que a 
R cantava tão bem e que o LR tocava saxofone tão bem. Até eu mesma não sabia que eu poderia 
tocar.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Espero que a oficina continue, principalmente para os pequenos que estão entrando este ano, 
que se façam mais FECEMs, enfim, que continue.” 
 
 
Aluno MC 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Idade: 14 anos 
Turma: 1802 (7ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Escuto qualquer um. Gosto de pagode. Hip hop gosto porque a letra é bem conhecida, e não 
gosto de rock porque a letra é bem diferente. 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Rodriguinho.” 
 
3. Que tipo música seus amigos escutam? 
R. “O mesmo tipo de música que eu gosto.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Eu aprendi a tocar pandeiro com meu primo.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Meu colega me falou que tinha inscrição, aí eu fui, me inscrevi e participei.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Percussão.” 
 
7. Quanto tempo participou? 
R. “Participo desde que eu entrei aqui na Escola, há três anos.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “Foi o boi e o maracatu. No boi, a maior participação foi a minha.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Eu gostei mais do samba porque a letra estava ótima.” 
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10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Foi aprender com meus amigos a tocar e aprender mais da vida. Não.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Na minha vida, sim. A ler, escrever, a exercitar mais meus pensamentos e tentar conseguir 
fazer uma música para minha carreira.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Há. O meu primo que me ensinou a tocar pandeiro. Ele toca um violão.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Meu irmão viu a gente se apresentando e achou bacana. Ele assistiu o FECEM aqui na Lona 
em Campo Grande e na UERJ no centro da cidade. Ele viu o boi.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Foi que minha mãe é da Igreja e ela não gostava que eu participasse porque ela pensava que 
a Igreja proibia, mas depois de um tempo ela deixou normalmente. Ela viu que não tinha nada a 
ver.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “Foi a vitória lá na lona. A gente ganhar o primeiro lugar.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Tudo foi positivo, tudo foi ótimo.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Eu queria dizer muito obrigado por ter essa oportunidade e eu quero continuar e conseguir 
mais e mais.” 
 
 
Aluno RC 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Idade: 16 anos 
Turma: 1903 (8ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Gosto de tudo. Menos rock, porque eu não entendo nada da letra.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Toque no Altar.” 
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3. Que músicas seus amigos escutam? 
R. “Hip hop.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Já. Aprendi teclado na Igreja.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Meus colegas me chamaram.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Nenhuma.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Entrei este ano (2007).” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “O samba da MA.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “O ritmo do boi.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “O convívio com o pessoal me agradou.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Passei a escutar samba e jazz. Na Escola estou mais calmo.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Meus primos todos são músicos.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Eles recomendam por me dar experiência. A oportunidade de gravar num estúdio vai me dar 
experiência.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Só o horário que às vezes atrapalha.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “A apresentação na UERJ me marcou. Gostei de me apresentar.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Todo mundo junto, é muito bom.” 
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17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Nada a declarar.” 
 
 
Aluno RS (ex-aluno) 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Idade: 16 anos 
Turma: 2º do Ensino Médio (encontra-se em outro estabelecimento de ensino) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Gosto mais de hip hop porque dá pra gente dançar, e gosto menos de forró por causa das 
palavras que eles usam.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Gosto de pagode, Sorriso Maroto, Cris Brown, hip hop, samba, mas não gosto de Zeca 
Pagodinho.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “A maioria escuta funk ou hip hop.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Não tinha experiência musical anterior.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Uma colega me chamou para assistir ao ensaio e tive a oportunidade de tocar e fiquei.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Dança, coral e percussão.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)?  
R. “Três anos.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “Gostei da música do professor estressado, por causa do teatro, foi muito maneiro, e todo 
cidadão.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Gostei mais do maracatu e do hip hop por causa da dança: é agitado.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Eu gostei porque eu entrei. Não sabia nada. Foi uma experiência, pegar o ritmo, tocar na 
frente de todo mundo, acho isso muito legal.” 
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11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Não, meu gosto continua o mesmo.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Meus parentes tocam pandeiro.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Eles adoraram. Minha mãe gostou muito, queria tirar fotos.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “A dificuldade era o horário de retorno dos passeios que minha mãe ficava preocupada.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “Me marcou quando eu fui pro Olimpo e apresentamos o maracatu. Foi bonito, adorei.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Positivo porque você aprende muita coisa de música e negativo é que às vezes tem provas, 
horários que você tem que cumprir, mas sempre se dá um jeito.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Eu acho que todo mundo tem que participar porque aprende muita coisa.” 
 
 
Aluno SM 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Idade: 16 anos 
Turma: 1903 (8ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Eu gosto de funk porque chama minha atenção, e não gosto de rock.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Não me lembro.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Funk também.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Não tinha experiência.” 
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5. Como chegou até elas? 
R. “Ouvi o ensaio e me deu vontade de participar. Eu conversei com a profª.  Claudia e comecei 
a participar.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Percussão.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Acho que três anos.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “O samba da MA. A música é bonita.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “O maracatu.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Eu gostei de ver todo mundo participando, tocando. Eu não gostei quando alguns amigos 
saíram.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Meu gosto musical não mudou, mas minha vida mudou. Eu quase não assistia às aulas, e 
agora eu participo. Às vezes eu mato aula, mas com a oficina eu não posso mais matar, tenho que 
estudar porque eu quero continuar participando. Eu estou mais tranqüila, brigo menos.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Não.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Minha mãe acha bonito, legal. Ela me assistiu e gostou. Ela disse que dá até vontade de 
participar também.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Não.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “Eu gosto dos ensaios.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Tudo é bom, mas pode melhorar na atenção às aulas.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Nada.” 
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Aluno SS 
Local de nascimento: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Idade: 14 anos 
Turma: 1901 (8ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Gosto de todos os tipos, principalmente axé, porque é alegre, e gosto menos de rock.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Jeito Moleque, Banda Eva.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Pagode, axé.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Não.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Pelos cartazes.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Coral e dança.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Três anos.” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “A letra de Vamos viver em paz.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Gostei mais do boi.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Era legal, a gente saía, se apresentava, conhecia os lugares.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Mudou, porque conheci outros tipos de música que eu não conhecia. E teve influência 
porque passei a conhecer culturas diferentes.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Não.” 
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13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Eles gostaram, mas não assistiram a nenhuma apresentação.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “O horário. Porque comecei a fazer um curso.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “O show do Olimpo com a gravação do CD do Boi.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “O fato de conhecer outros lugares, músicas diferentes, pessoas de várias escolas e lugares.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Quem tiver acesso a esse tipo de recurso, que aproveite que é bem legal.” 
 
 
Aluno TN 
Naturalidade: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Campo Grande 
Idade: 15 
Turma: 1708 (6ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Gosto mais de rock e hip hop. Porque o rock tem as letras melhores, e do hip hop eu não 
entendo quase as letras, mas eu gosto da batida. Gosto menos de funk porque as letras não dizem 
nada.” 
 
2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Evanescence, Michel and the Mechanics.” 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Eles escutam mais hip hop.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Sim, tive no balé.” 
 
5. Como chegou até elas?  
R. “Os professores falavam sobre as oficinas e os alunos também.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Percussão, coral e dança”. 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Tem uns três anos que participo.” 
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8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “O samba da MA. Eu achei o sambinha legal, com uma letra legal.” 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Eu gosto de todos, mas o maracatu é meu favorito porque é diferente, não se vê por aí.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Tudo, as pessoas, os professores. Nada me desagradou até agora.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Meu gosto musical não mudou. Na Escola mudou meu jeito de ser. Eu era muito bagunceira 
e agora eu convivo melhor com as pessoas.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Meu primo é músico amador.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Quando tem apresentação eles assistem e acham legal.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Houve problemas quando meu avô estava internado.” 
 
15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “Quase todas as coisas marcam.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Zoar no ônibus é muito divertido, mas não gosto se houver brigas.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Nada a declarar.” 
 
 
Aluno YE 
Naturalidade: Rio de Janeiro 
Bairro onde reside: Cosmos 
Idade: 13 anos 
Turma: 1801 (7ª série do Ensino Fundamental) 
 
1. Que tipo de música você mais gosta? E o que menos aprecia? Por quê? 
R. “Gosto de pagode e funk porque eu gosto de ouvir. E não gosto de forró porque acho que é 
para pessoas mais velhas.” 
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2. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
Obs.: Sem comentários do entrevistado. 
 
3. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Funk.” 
 
4. Qual a sua experiência musical antes de ingressar nas Oficinas da Barão? 
R. “Não tinha experiência.” 
 
5. Como chegou até elas? 
R. “Através da minha irmã que fazia parte do coral.” 
 
6. Qual(ais) a(s) oficina(s) que fez? 
R. “Coral.” 
 
7. Quanto tempo participou dela(s)? 
R. “Entrei em 2006 (dois anos).” 
 
8. Dentre as músicas trabalhadas, quais as que mais lhe agradou? Comente um pouco. 
R. “Hip hop e boi." 
 
9. Que ritmos e gêneros musicais trabalhados você mais apreciou? Por quê? 
R. “Gostei dos ritmos africanos. Porque todo mundo falava que os ritmos africanos eram 
macumba, e quando você entra você percebe que não tem nada a ver.” 
 
10. O que mais lhe agradou nas oficinas? Algo foi desinteressante? Comente. 
R. “Os ensaios e quando a gente cantava no palco, com todo mundo torcendo.” 
 
11. Ter passado pelas oficinas, mudou seu gosto musical? E na sua vida, exerceu alguma 
influência? Comente um pouco sobre isso. 
R. “Acho que sim, me ajudou a me esforçar mais nos estudos e na música também.” 
 
12. Há músico na família? Qual o grau de parentesco? 
R. “Sim, meu pai toca teclado em casa.” 
 
13. Como seus familiares viram a sua participação nesse tipo de projeto escolar? Assistiram 
alguma apresentação? Comente um pouco. 
R. “Meu pai ouvia os ensaios da minha casa que é muito perto. Ele ficava perguntando e dava 
apoio. Minha mãe viu a gente se apresentar aqui na Escola e achou maneiro.” 
 
14. Quais as principais dificuldades encontradas para participar do projeto? 
R. “Não tive dificuldades.” 
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15. Destaque algo que foi marcante para você durante todo o tempo em que participou das 
Oficinas da Barão. 
R. “Me marcou ganharmos o Festival na Lona Cultural e a apresentação na Sala Cecília 
Meireles.” 
 
16. Ressalte os pontos positivos e/ou negativos das oficinas. 
R. “Só tem coisa boa.” 
 
17. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Queria agradecer pelo carinho de todos.” 
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ANEXO C - Entrevistas dos professores e funcionária 
 
 
Nome: Altair Caetano  
Bairro onde reside: Campo Grande 
Disciplina ou profissão/cargo que exerce: Professor de Geografia. 
 
01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E que menos aprecia? Por quê? 
R. “Depende do momento. Vários tipos me atraem. Mas tenho preferência por samba de raiz. 
Não gosto de música ruim, de qualquer gênero.” 
 
02. Quais os artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Cartola, Nelson Cavaquinho, João Nogueira, Ataulfo Alves, Legião Urbana, Titãs.” 
 
03. Que músicas seus amigos escutam? 
R. “Alguns gostam mais de rock, mas todos têm gostos diversificados e gostam de samba.” 
 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
R. “Já desfilei na escola de samba. Eu tocava surdo quando tinha uns 14 anos de idade.” 
 
05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
Obs.: Sem comentários do entrevistado. 
 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na Escola. 
R. “Sim. dez anos.” 
 
07. Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
R. “Sim.  Me chamou a atenção o fato da oficina apresentar tipos de músicas diferentes do que os 
alunos estão acostumados a ouvir.” 
 
10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
R. “Uma das primeiras músicas apresentadas: Isso é cidadania, que ganhou o Festival. Chamou-
me a atenção porque era um grupo enorme de alunos participando da atividade e os professores 
conseguiram organizar a apresentação priorizando as potencialidades musicais.” 
 
11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos alunos?  
R. “Com certeza. Porque pega no ponto inicial, que é a aptidão musical, e isso faz com que o 
aluno desenvolva um comportamento com base na participação na oficina. Até porque existe 
uma pressão para isso. No momento em que a oficina começa a barganhar a questão da 
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participação do aluno na aula, ele é obrigado a procurar um caminho para ter esse tipo de 
aceitação diferenciada.” 
 
12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Quando temos alunos que têm o gosto por desenvolver uma atividade diferenciada, é 
benéfico. É praticamente impossível fazer um trabalho desses se o aluno não tiver interesse, 
vínculo ou compromisso. Os trabalhos que envolvem aptidão ou gosto, devem levar o aluno a 
aprimorar a técnica dele, seja desportiva ou musical. Observamos que um ou outro aluno obterá 
destaque. Num campo de futebol, todos têm o mesmo objetivo de vencer a partida. E numa 
banda, cujo objetivo é a produção do som que será a base com a letra, cada um tocará seu 
instrumento e os sons se somarão no final.” 
 
 
Nome: Demartone Gomes 
Bairro onde reside: Campo Grande 
Disciplina ou profissão/cargo que exerce: Professor de História  
 
01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E que menos aprecia? Por quê? 
R. “Eu gosto de música boa, independente de qualquer linha. Tenho uma formação eclética em 
relação a isso. Gosto de jazz, MPB em geral. Não gosto de música brega, tipo Bruno e Marrone, 
Kid Abelha.” 
 
02. Quais os artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Milton, Chico Buarque, Caetano Veloso, Stevie Wonder, Salif Keita, Youssou N’Dour.” 
 
03. Que músicas seus amigos escutam? 
R. “MPB, jazz, samba de raiz.” 
 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
R. “Toquei violão, cantei, fazia concertos instrumentais, estudei em cursos de música e no 
momento voltei a estudar.” 
 
05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
R. “Meu pai era músico, tocava violão e era compositor. Meu tio era trompetista e meu irmão é 
guitarrista.” 
 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na Escola. 
R. “Há quatorze anos.” 
 
07. Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
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09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
R. “Assisti a várias apresentações. Me chamou a atenção a superação de alguns casos de alunos 
que em sala de aula apresentam algum tipo de problema cognitivo e não conseguem ter um 
rendimento satisfatório. E também até alunos com problemas especiais que respondem de forma 
positiva,  executam instrumentos e fazem músicas dentro da oficina.” 
 
10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
R. “Eu sou suspeito para falar. Mas eu acho que a música Isso é cidadania é um marco, porque 
foi o primeiro momento. Com ela a oficina conseguiu articular a Escola, inclusive para uma 
discussão sobre o preconceito. O maracatu foi um requinte, envolveu mais gente, principalmente 
as meninas, e colocou em cheque a discussão da complicada questão da religiosidade. Alguns 
alunos viam a música de forma preconceituosa, achando que era macumba. Mas, na verdade, é 
uma manifestação histórica brasileira que tem raiz africana e que faz essa mistura com o índio. 
Mostrar que é cultura brasileira é muito importante. Achei legal a mobilização da Escola.” 
 
11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na escola e na vida dos alunos? 
R. “É Fundamental. A gente briga tanto para ter na Escola espaços diferenciados. Os professores 
das oficinas estão de parabéns. Principalmente por organizar esses eventos na Escola. 
Observamos mudanças de comportamentos. Há alunos que hoje se questionam por não estarem 
mais participando nas oficinas por causa do seu comportamento inadequado, divergente, e por 
causa do estrelismo. Uma parte da Escola não consegue entender a questão da musicalidade e do 
barulho gerado. Eles não conseguem entender a aula onde o aluno monte um trabalho, discuta. 
Eles vêem a Escola de uma maneira formal, conteudista. O conteúdo não precisa ser uma coisa 
forçada, pelo contrário, ele é um processo. É tarefa da direção gerenciar essas diferentes visões 
do espaço escolar. O espaço escolar é um problema porque ele é multi-societário e traz suas 
contradições. Dentro da Escola a criança tem uma outra relação. Com certeza os alunos que 
freqüentaram a Oficina de Música, quando saem pra rua, têm uma auto-estima que os outros 
alunos não têm.” 
 
12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Oficinas de artes, oficinas desportivas, oficinas culturais, amplas, a sala de aula e a quadra de 
esportes não podem ficar como sendo um marco na Escola. O espaço escolar precisa ser 
desconstruído, ele não dá mais conta. O aluno que está na Oficina de Música está no processo, 
ele pode até brincar, zonear, mas ele sabe que vai adquirir uma outra coisa. Uma aula formal de 
história é texto, um quadro, uma vez ou outra um áudio-visual. Uma oficina de história seria uma 
aula em outros moldes, com mapas históricos, vídeos, passeios pelo bairro ou pela cidade. A 
escola deveria virar uma grande oficina porque mostra que o aluno produz. Essa escola que 
temos, com sala de aula modelo anos 60 que tem por hábito aprisionar o aluno, não dá mais, já 
era. É por isso que o projeto das Oficinas de Música é bom. Imagine, em geografia, você falar de 
espaço dentro de uma sala de aula, não faz sentido. Depois que Newton Santos mostrou que o 
espaço não existe como espaço formal, ele chega a discutir que o cyber espaço, ou espaço da 
internet, é território. Porque para ele território é onde tem gente, tem cultura, tem povo, tem vida. 
Não importa se é de cima pra baixo ou de baixo pra cima. O projeto das oficinas é bom porque 
desnuda e desmonta a formalidade retrógrada do século XIX que vemos hoje na escola.” 
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Nome: Dilma Barrozo 
Bairro onde reside:  Campo Grande 
Disciplina ou profissão/cargo que exerce: Profª. de Língua Portuguesa e Literatura 
 
01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E que menos aprecia? Por quê? 
R. “Eu gosto de MPB. Sou apaixonada pela música brasileira. O que eu menos gosto é o funk. É 
um ritmo muito vulgar que não acrescenta nada em termos de poesia. A música brasileira eu 
gosto não só do ritmo, mas também da poesia.” 
 
02. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Gosto muito do Fagner, que eu digo que é o meu lado meio cafona. Da safra mais moderna 
de cantoras, eu gosto da Rita Ribeiro, Vanessa Rangel e Jorge Vercilo. De compositores eu acho 
que a safra anterior é muito boa. Sou apaixonado por Tom Jobim, que eu acho o máximo. Gosto 
das músicas de Vinícius de Moraes, que eu valorizo o poema.” 
 
03. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Meus amigos também curtem MPB e gostam de música americana, mas aquela tipo blues e 
jazz. Em casa, a música que a gente mais ouve é MPB. Por influência mesmo, nossos filhos 
foram nesse ritmo.” 
 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
R. “Eu não. É uma grande frustração. Eu acho o máximo tirar o som a partir do nada. Acho isso 
maravilhoso. Até tentei com as minhas filhas, mas não deu certo.” 
 
05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
R. “Assim mais longe. Eu tive um tio que era violonista. Tio mesmo, irmão do meu pai. 
Profissionalmente, eu tenho um primo que é violonista. Eu tenho contato com ele. Ele toca aqui 
em Campo Grande à noite. Inclusive, se apresentou agora, mas como músico continua na ativa.” 
 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na Escola. 
R. “Sim. Desde 1984.” 
 
07.Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Aqui em Santa Margarida, Não. Moro em Campo Grande.” 
 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
R. “Já assisti a várias. E o que mais me chamou a atenção é o tipo de aluno que é o mais 
indisciplinado possível dentro da sala de aula. Me chamou a atenção ver a mudança de 
comportamento dele dentro da oficina. A partir da atividade que ele desenvolve na oficina, ele 
muda completamente, é outra pessoa. Na Escola a gente sente uma mudança, mas essa mudança 
é lenta em relação aquilo que ele apresenta lá dentro da oficina. Ele se autovaloriza. Eu fiquei 
surpresa a primeira vez que vi isso. Como é que ele desenvolve até um tipo de concentração. 
Aquilo exige concentração que ele não tem em sala de aula.” 
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10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
R. “Gostei muito do maracatu, achei ótimo. E do boi também. Acho que foi a oportunidade de 
resgatar um pouco até a questão do folclore. Gostei muito deles conseguirem perceber isso. A 
variedade de ritmos, ver que não é só a questão do pagode, do funk. A gente valoriza a letra, na 
medida em que ela é feita na sala de aula, por eles. Mas eu acho a valorização do ritmo 
fundamental. Acho que é uma nova visão que eles têm, de perceber que aquilo é brasileiro 
também, ao qual eles têm acesso e a que não estavam muito acostumados. Isso é o ponto mais 
importante. A questão da coreografia também, que as meninas se envolveram. Elas gostam 
daquilo, elas dançam. Quando entra o boi, então, é uma coisa maravilhosa. O jongo eu também 
achei muito bonito, porque o que a gente via de jongo é uma outra coisa que aparece na 
televisão.” 
 
11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos alunos? 
R. “Acho que exerceu uma influência muito grande, não só na vida deles como na vida da 
Escola. A Escola mudou em função disso. Foi um grande momento em que todos se uniram em 
função de uma atividade que seria restrita a uma área, a área de Música. Esse mérito a oficina 
teve, porque houve uma mobilização geral. Eu acho que, do ponto de vista do aluno, isso 
também foi maravilhoso. Primeiro que os alunos tiveram acesso a conhecer uma série de lugares 
porque faziam parte dessas oficinas. Foi um surpresa quando nós fomos com eles a primeira vez 
lá no antigo ATL Hall. As crianças não sabiam como se comportar num banheiro. Depois eles 
chegaram ao palco. Nós professores, inclusive, que não somos dessa área, foi a primeira vez que 
a gente viu os bastidores. E pras crianças então foi tudo novo. Mesmo as outras apresentações 
também na UERJ, que não é uma coisa tão grandiosa, da mesma maneira a gente vê que eles 
estão num outro espaço, estão conhecendo lugares e se sentem importantíssimos, porque eles são 
os artistas. Eu acho que eles foram valorizados, se autovalorizaram e melhoraram a auto-estima. 
1º) Acho que trouxe uma coisa nova pra Escola e foi esse sentimento da Escola se unir em torno 
de uma manifestação; 2º) Eu acho que do ponto de vista do aluno, foi a oportunidade de 
conhecer um pouco mais. Foi altamente positiva na questão que já observei, que é a auto-estima, 
o resgate dessa auto-estima. O nosso aluno era discriminado, principalmente esse tipo de aluno 
que é indisciplinado, que é rebelde em sala de aula. E acho também que foi um movimento que 
uniu muito a Escola. A Escola esteve junto com os professores de música, com o pessoal das 
oficinas, acho que em todos os momentos em que a oficina fez apresentações dentro e fora dela. 
A mudança do aluno foi principalmente em relação à disciplina. Acho que ele aprendeu que em 
determinados momentos tem que aceitar o comando, tem que se autodisciplinar para que consiga 
atingir um objetivo. A mudança de alguns alunos é muito perceptível. Reflete na sala de aula e 
facilita a interação dele com o professor, até mesmo de outras disciplinas, porque você sabe que 
a atividade de um professor de outra disciplina é diferente a de um professor que está lá embaixo 
como o de Educação Física ou de música. Facilita a interação dele com os outros professores em 
geral.” 
 
12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. Eu gostaria de registrar que acho a oficina é indispensável na Escola nesse momento. Isso 
precisa ser pensado, precisa ser visto devido aos vários aspectos positivos que a alcançamos em 
função das oficinas. Acho que a Oficina de Música se tornou indispensável.” 
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Nome: Elder Sodré 
Bairro onde reside: Campo Grande 
Disciplina ou profissão/cargo que exerce: Professor de Matemática 
 
01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E que menos aprecia? Por quê? 
R. “Tem fases. Sou eclético. Atualmente estou ouvindo mais música de fossa. Não aprecio muito 
gospel porque tem sempre o mesmo tema.” 
 
02. Quais os artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Skank, Benito de Paula, Anísio Silva e Perla, cantora de funk.” 
 
03. Que músicas seus amigos escutam? 
R. “A maioria ouve samba.” 
 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
R. “Não.” 
 
05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
R. “Não.” 
 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na escola. 
R. “Sim. Trabalho na Escola há quinze anos.” 
 
07. Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Sim. Resido próximo, desde 1981.” 
 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
R. “Sim, muitas. Achei legal a organização, o entrosamento. Você conseguir, por exemplo, na 
apresentação do boi, aquele grupo de vinte ou mais pessoas, adolescentes que na aula não 
seguem as normas, conseguirem se adaptar direitinho, se apresentarem.” 
 
10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
R. “Eu me amarrei no Boi da paz. É animado e eu gostei principalmente porque a gente só 
conhece o boi como folclore de escola. Na prática eu o vi em Belém do Pará, feito pela 
comunidade, por pessoas de mais idade. E aqui foi mais espetáculo, mais show.” 
 
11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos alunos?  
R. “Os que participaram efetivamente das oficinas, eu acho que a influência foi deles poderem se 
destacar positivamente. Os alunos querem se destacar, querem atenção, e daí eles apelam para a 
violência, para gritos. E na parte da música, eles se destacaram para uma coisa positiva, 
socialmente aceita e realmente agradável. Eles mostraram talento.” 
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12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Eu reclamo do ensaio de percussão porque realmente a gente tem que parar a aula de vez em 
quando porque o som é muito alto, ou mudar a atividade porque não dá pra falar junto não. É 
muito próximo da sala de aula. O barulho não me prejudicou muito, é mais particular mesmo, 
individual, aquele barulhão. Aí eu tento fazer umas piadinhas a respeito pra distrair. Mas a 
apresentação, o produto final compensa. Agora quanto a perturbar a aula, tantas coisas perturbam 
a aula, mas do produto final eu sou fã.” 
 
 
Nome: José Antenor 
Bairro onde reside: Campo Grande 
Disciplina ou profissão/cargo que exerce: professor de Geografia 
  
01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E que menos aprecia? Por quê? 
R. “A que mais gosto é MPB, a que menos aprecio é funk. Gosto de MPB talvez pelo fato de ter 
nascido na época em que a MPB estava no auge.” 
 
02. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Eliana Printes, Vanessa da Mata e Titãs.” 
 
03. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “MPB.” 
 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
R. “Não.” 
 
05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
R. “Sim, meu irmão toca piano.” 
 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na Escola. 
R. “Sim, sou funcionário da Barão há mais ou menos dez anos.” 
 
07. Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
R. “Já. Assisti na Lona Cultural, na Escola, e o que mais me chamou a atenção foi a harmonia 
existente entre o grupo e o pessoal que faz as oficinas, os professores responsáveis.” 
 
10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
R. “Gostei mais da música Isso é cidadania por causa da mensagem que passou para os alunos e 
pra toda a comunidade também.” 
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11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos alunos? 
R. “Trouxe mais tranqüilidade para a Escola, os alunos passaram a ter um objetivo. E o mais 
importante foi tirar esses alunos da rua por um maior período de tempo.” 
 
12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Nada a acrescentar.” 
 
 
Nome: Manoela Faleiro 
Bairro onde reside: Campo Grande 
Disciplina ou profissão/cargo que exerce: Profª. de Educação Física 
 
01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E que menos aprecia? Por quê? 
R. “Eu gosto de música romântica e gosto muito de música de Igreja Católica. Mas não estou 
acostumada a escutar muita música. Escuto quando acordo, ligo meu rádio, meu sonzinho.” 
 
02. Quais os seus artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Eu gosto de Toquinho, Vinícius de Moraes, tem tantos. Católicos, eu gosto do Pe. Marcelo e 
Pe. Zezinho.” 

 
03. Que tipo de música seus amigos escutam? 
R. “Meus filhos gostam de tudo, tanto o Léo, como a Raíssa. Meus amigos também. Meu marido 
é igual a mim, gosta de músicas antigas. Ele ouve o passado, assim, relembrando aquelas 
músicas de antigamente, da época dele de jovem.” 
 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
R. “Só na época de escola mesmo, no 2º grau. Fazia aula de Educação Musical.” 
 
05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
R. “Não. Que eu lembre, não.” 
 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na Escola. 
R. “Sim. Professora. Entrei em 85.” 
 
07. Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
R. “Já. Vi a participação das crianças. Eu achei que para eles foi muito importante essa aula de 
música. A vinda dos professores de Educação Musical. Profissionais que já passaram por aqui 
não tiveram esse tipo de trabalho que os professores de música fizeram. O que mais me chamou 
a atenção foi isso, ver aquelas minhas crianças, que nunca tiveram essa motivação, ali realizando 
esse trabalho, dançando, principalmente no maracatu, as meninas me procurando pra gente 
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ensinar. E quando eu vi aquilo, eu me emocionei, tanto na parte da dança quanto na parte da 
música.” 
 
10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
R. “Eu gostei do maracatu, porque ajudei as meninas na coreografia, e gostei da cidadania. 
Mesmo não gostando de funk, eu achei muito legal, diferente. No maracatu nós buscamos coisas 
lá do Nordeste e isso aí foi legal. Me fez também lembrar da minha época da faculdade e 
também quando eu comecei a trabalhar na escola particular. Isso foi muito legal. Primeiro o 
nosso sufoco, o negócio da roupa, de conseguir material pra fazer roupa, o pessoal ajudando. Eu 
acho que isso é que uniu o grupo, que estava um pouco separado aqui na Escola. Todo mundo se 
engajou para o negócio sair certo.” 
 
11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos alunos? 
R. “Eu acho que houve influência, sim. Acho que às vezes até acalma a criança, porque ela 
procura na música o que às vezes ela não procura em outra coisa, e acaba vindo pra Escola 
ensaiar, no lugar de ficar aí fora fazendo bobagem. Eu acho que isso é muito importante. Ajudou 
a vir pra Escola. Para alguns alunos, houve bastante mudança. Eles se interessaram mais. Você 
vê por aí que eles ficam muito largados. Em sala de aula, alguns mudaram. Acho que 
melhoraram no comportamento. Tinha aluno que quase não falava, hoje se comunica mais. O 
aluno X, quando eu vi pela primeira vez, não abria a boca para falar nada. Hoje ele melhorou 
muito. A música ajudou muito o aluno X.” 
 
12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Eu acho importante ter as Oficinas de Música. Acho que até deveria ter de Educação Física. 
A oficina seria a melhor coisa, porque o aluno faz com prazer, querendo fazer e não sendo 
obrigado a fazer aquilo. É o que não acontece quando o aluno é obrigado. O importante da 
oficina é exatamente isso. A gente vai trabalhar com quem quer, com quem gosta. Então vai fluir 
um trabalho muito melhor do que com um aluno que a gente é obrigado a colocar em sala de 
aula.” 
 
 
Nome: Marcelo de Souza 
Bairro onde reside: Campo Grande 
Disciplina ou profissão/cargo que exerce: Professor de Língua Portuguesa  
 
01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E que menos aprecia? Por quê? 
R. “Bom, eu tenho um experiência bem antiga com a música porque desde criança a gente ouvia 
muita música lá em casa. Meu pai espanhol, trazia algumas coisas de lá da terra dele, inclusive 
alguns discos de música em espanhol. Então, lá em casa a gente tinha essa mistura das duas 
tradições: a brasileira e a espanhola. Pena que minha mãe nunca foi muito ligada exatamente em 
música, mas ela tinha aquelas músicas antigas que cantalolava de vez em quando. A partir daí, eu 
acho que desenvolvi um gosto pela MPB. Até hoje, o tipo de música que eu mais gosto é MPB. E 
quanto aos tipos de músicas que eu não gosto, eu acho que eu poderia citar como exemplo esse 
pagode meio paulista. Esse tipo de música eu não sou muito fã porque destoa um pouco da 
música. Eu me ligo também nas letras das músicas. Não é só a musicalidade. E às vezes esse tipo 
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de música é uma musicalidade baseada em clichês. É um tipo de som que não traz nada de novo. 
É o tipo de música que não curto muito. O que eu mais gosto é MPB.” 
 
02. Quais os artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Na MPB são vários. Eu gosto do Caetano Veloso, do Gilberto Gil, Maria Bethânia, Gal 
Costa. E da nova safra também a Marisa Monte, Zélia Ducan, esse pessoal todo. Djavan também 
é um artista que eu gosto muito, que tem um trabalho musical que eu acho que é bem brasileiro e 
ao mesmo tempo é bem contemporâneo.” 
 
03. Que músicas seus amigos escutam? 
R. “Acho que por afinidade, a maioria dos meus amigos curtem MPB também. Mas tem uma 
galera que gosta de música eletrônica, de dance, hip hop. Mas a maioria mesmo é MPB.” 
 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
R. “Infelizmente tocar e praticar um instrumento não. Só mais como admirador mesmo e de 
ouvir a música. Agora, se eu tivesse que praticar seria o violão, que é um instrumento que eu 
gosto muito.” 
 
05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
R. “Não. Que eu me lembre não tem.” 
 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na Escola. 
R. “Sim. Aqui na Barão são cinco anos.” 
 
07. Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não. Eu moro em Campo Grande. Centro de Campo Grande.” 
 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
R. “Já assisti várias vezes aqui na Escola e gostei muito. O que me chamou mais a atenção foi o 
empenho dos alunos de participarem de uma coisa que é criação deles. Porque normalmente o 
que acontece é que tem professor de música que vem com o repertório que é muito diferente da 
realidade deles e às vezes acho que a tendência são os alunos resistirem a esse tipo de trabalho. 
Já as apresentações a que eu assisti aqui na Escola, a gente vê que os alunos ficam empenhados, 
e eles gostam porque estão colocando muitas coisas deles ali. É uma musicalidade que evolui e 
eles são os autores daquilo, são protagonistas. Demonstraram uma vontade de participar, e a 
gente percebe, pois estão gostando do que fazem e se sentindo valorizados. É uma questão até de 
auto-estima que está sendo levantada.” 
 
10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
R. “Eu não lembro da letra exatamente, mas lembro daquela do maracatu, que foi uma música 
que eles comentaram na sala de aula que gostaram muito de ter feito. Eu senti que foi novidade 
para eles. Não estavam acostumados a mexer com esse tipo de música, e o resultado foi 
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aparentemente legal. O que me chamou a atenção no maracatu é que é um ritmo que é nosso. É 
uma sonoridade diferente, mas que a gente sabe que é coisa bem brasileira.” 
 
11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos alunos? 
R. “Com certeza. Fica visível até porque eu acompanhei. Eu tive a oportunidade de trabalhar em 
outras escolas que não tinham um trabalho de música desenvolvido desse jeito. Eu vi nascer o 
projeto. Deu pra sentir uma diferença na própria maneira de os alunos se comportarem. A 
impressão que dá é que a música trouxe pra esses alunos a idéia de que são capazes de mostrar 
que têm talento em outras áreas. Porque normalmente a escola tá voltada para aquela coisa de 
conhecimento muito textual, que privilegia o teórico demais que já tá firmado há muito tempo. E 
a música não. É um conhecimento que implica gosto, uma participação estética da pessoa, de ela 
estar criando alguma coisa, de trabalhar em grupo, respeitar a participação do colega. Às vezes 
eles faltavam, mas diziam que era para participar das oficinas, e traziam o papel com as letras 
que eles ajudavam a compor. Eu vi essa diferença no X. No começo do projeto eu vi que ele foi 
um aluno em que essa mudança ficou mais presente. Porque antes ele era aquele tipo de aluno 
que sentava no fundo da sala, não queria participar, só vinha à aula porque era forçado. Os pais 
obrigavam. Aquela coisa de não ter empenho nenhum e sentir que a Escola não é o espaço dele. 
Eu sentia muito isso no X. Ele via a Escola como espaço que não era dele, aquilo não pertencia a 
ele. E ele não sabia exatamente o que estava fazendo naquele espaço. E com o projeto da música 
eu senti que ele já viu que tinha um espaço ali que poderia acolhê-lo. Então, eu senti essa 
diferença. E é legal que esse projeto da música tem isso. No começo, de repente, os alunos 
achavam: Ah, então eu só vou fazer música. Eu encontrei uma atividade que eu posso vir para 
Escola, a Escola me acolhe, mas também é só isso. E na verdade o projeto mostrou que não. 
Agora me lembrei de uma fábula que eu trabalho com os alunos nas aulas que é a da cigarra e da 
formiga. Aí, então, eu sempre mostro pra eles que essa fábula tem uma moral que durante muito 
tempo foi pra martirizar e pra condenar a cigarra, porque a cigarra é o símbolo da música, do 
artista. Então, o que eu tento mostrar pra eles é a dialética que existe nessa história. Porque se a 
formiga trabalhava mais, era porque a música estava ali pra ajudar ela. A gente sabe que a 
música tem esse poder, de fazer com que, de repente, o tempo seja passado de uma forma mais 
prazerosa. A cigarra significa isso, do artista, o papel do artista. Mas por outro lado, é um 
trabalho como outro. A música não é só um oba-oba, de vamos fazer, agora a gente vai batucar. 
Não é só isso. Tem regras, tem compromisso.” 
 
12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Acho o projeto muito legal, tem uma ligação muito forte com a área de Língua Portuguesa, 
que dá pra fazer um trabalho integrado. Acho bem legal essa iniciativa e foi um achado esse 
projeto vir aqui pra Barão.” 
 
 
Nome: Sérgio Ferreira 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Disciplina ou profissão/cargo que exerce: Professor de Ciências 
 
01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E que menos aprecia? Por quê? 
R. “Na verdade a minha cultura musical é muito defasada. Cresci praticamente sem ouvir 
música. Estranho falar isso, mas os meus pais, por dificuldades financeira, não tinham aparelho 
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de som. Eu quase não ouvi música durante a minha infância. Eu passei a me interessar mais por 
música em 1991, quando eu ouvi Billy Jean do Michael Jackson. Isso me estimulou mais a ouvir 
música. Daí em diante, eu comecei tendo o Michael Jackson como ídolo. Realmente não consigo 
digerir de jeito nenhum o funk. Até porque a maneira agressiva que esse tipo de música 
apresenta. Acho que falta melodia. Normalmente mostra violência exacerbada.” 
 
02. Quais os artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Nacional, eu gosto muito de Sandy e Júnior. Eu gosto muito do Legião Urbana. E 
internacional, como eu disse, Michael Jackson.” 
 
03. Que músicas seus amigos escutam? 
R. “De modo geral, eles gostam muito de gospel.” 
 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
R. “Não. Tinha muita vontade de ter e nunca tive oportunidade. Tenho muita vontade de tocar 
teclado.” 
 
05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
R. “Meu primo toca piano, mas não seguiu profissão. Aprendeu com a madrinha dele que era 
professora de piano.” 
 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na Escola. 
R. “Sim. Professor. Quatro anos.” 
 
07. Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Sim. Vinte e oito anos.” 
 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Não.” 
 
09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
R. “Já. É a maneira como os alunos participam da oficina. Ficam fascinados, é diferente, é 
maravilhoso. É muito bonita a vibração quando os alunos participam. A maneira como eles se 
comportam, a afinidade que eles levam. É fantástica a mudança dos alunos que participam das 
aulas de música. Acho que eles se envolvem mais. O estímulo parece que é maior do que numa 
aula de Ciências ou de Matemática.” 
 
10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
R. “Essa última agora do FECEM na lona da MA. Eu achei fantástica a música da MA, foi muito 
bonita. A letra é muito tocante.” 
 
11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos alunos? 
R. “Influência de forma positiva, sim. Acho que a responsabilidade fica sendo maior. Há uma 
ascensão da auto-estima, porque a gente vive num bairro que não tem nada. A parte cultural é 
zerada, quase não tem nada. E eles tiveram essa oportunidade de pôr a mão na massa e 
construírem isso. Na sala de aula também. Influencia, sim. É claro que existem casos que ficam 
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realmente na música, mas existem outros alunos que a educação melhora, na forma de tratar os 
outros colegas, de se comportar realmente na sala de aula. Por exemplo, o X da 1709, que é um 
ótimo percussionista. Ele no início do ano tinha muita dificuldade em conversar. Ele vem 
melhorando muito. Ainda mais com essa história de curso que ele tem feito na Funarte. O 
comportamento dele melhorou bastante em sala de aula, e também com a responsabilidade. Eu 
acho que, resumindo, o trabalho que os professores de música fazem é essencial porque, como 
falei, a gente vive num bairro que não tem muitas condições. A aula de música acaba trazendo 
essa possibilidade pra ele conhecer tudo. A oficina não atrapalha em nada à Escola, porque os 
professores são muito organizados. Isso acaba influenciando neles também. O barulho que eles 
fazem com a bagunça geral é muito pior do que o da hora da música. A música é harmônica.” 
 
12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Eu acho que a música dentro e fora da Escola é um bom caminho a ser trilhado. Eu falo isso 
porque no bairro a gente tem muita Igrejas protestantes como maneira deles encontrarem 
entretenimento. Não só a parte religiosa, mas um entretenimento, porque tem muita música 
dentro da igreja e toca realmente o coração dessas pessoas. Não só dentro da Escola, mas fora 
também. A gente nota que a música é uma maneira de comunicação mesmo. Eu fico imaginando, 
na Escola isso é fantástico, você ter uma forma de, de repente, extravasar aquela energia. Na 
música é muito bom. Eu infelizmente não tive essa oportunidade na época de aluno aqui. Na 
Barão não tinha aula de música. Não tive esse tipo de contato. Até me sinto um pouco frustrado, 
porque nunca aprendi um instrumento. É uma pena, porque os professores de música da Barão 
fazem um trabalho bacana, mas a infra-estrutura é pequena, não tem uma sala ideal, é muito 
apertado. Eu acho que seria interessante se a prefeitura construísse um local na Escola.” 
 
 
Nome: Therezinha Leite 
Bairro onde reside: Santa Margarida 
Disciplina ou profissão/cargo que exerce: Servente/Moradora 
 
01. Que tipo de música o/a Sr./Sra. mais gosta? E que menos aprecia? Por quê? 
R. “Eu gosto de todas as músicas. Movimentou o corpo eu tô aí. Não posso falar de músicas que 
menos aprecio, pois eu gosto de todas.” 
 
02. Quais os artistas ou grupos musicais preferidos? 
R. “Eu gosto de samba, Roberto Carlos, Ney Matogrosso, Moraes Moreira. Gosto da Turma do 
Raul Gil porque ele dá muita oportunidade para os profissionais.” 
 
03. Que músicas seus amigos escutam? 
R. “Na minha casa se escuta todo tipo de música, Michael Jackson [...]. Gostamos de samba, 
rock, flauta, tudo que tiver música nós estamos movimentando e ouvindo.” 
 
04. Já teve alguma prática musical? Se afirmativo, comente. 
R. “Mais ou menos, sim. Mais na Escola eu comecei a aprender teclado, violão, dança. A dança é 
o mais forte.” 
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05. Há músico na família? Se afirmativo, diga o grau de parentesco? 
R. “Sim. Eu tive uma tia e primos que foram professores de piano. Meu primo era padre na 
Bahia, ele tocava flauta e cantava Ave Maria na Igreja.” 
 
06. É funcionário da Barão? Se afirmativo, diga há quanto tempo trabalha na Escola. 
R. “Sim. Vinte anos no município e doze anos na Barão.” 
 
07. Reside na comunidade? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Sim. Há doze anos em Santa Margarida.” 
 
08. Seu filho ou filha fez parte das Oficinas da Barão? Se afirmativo, diga o período. 
R. “Sim. Minha filha-neta faz parte desde o início, desde a 5ª série.” 
 
09. Já assistiu apresentações das oficinas? Onde e o que lhe chamou a atenção? 
R. “Sim, quase todas. Me chamou a atenção todos os instrumentos. Fiquei fascinada pelos 
instrumentos e continuei a aprender porque eu fiquei emocionada e gosto muito de música e 
dança. Não quero que terminem as oficinas.” 
 
10. Dentre as músicas apresentadas, quais as que você mais apreciou? Por quê? 
R. “Gostei mais do boi. Mas todas as músicas passaram pela na minha vida e estão continuando.” 
 
11. Em sua opinião, qual a influência que as oficinas exerceram na Escola e na vida dos alunos?  
R. “Foram muito boas, porque que as crianças melhoraram bastante. Elas eram agitadas, e agora 
vieram a estudar mais. Elas gostavam das apresentações, de sair, de aprender mais. Elas ficaram 
fascinadas. As oficinas não devem terminar, principalmente nas escolas e em todos os lugares 
onde possam acontecer. Que se tenha ajuda do Município, do Estado, dos Governantes, que não 
deixem cair.” 
 
12. Caso queira, fique à vontade para acrescentar algo. 
R. “Eu quero falar que na minha vida, mudou muito. Eu fiquei mais animada, tenho mais ação, 
vontade de trabalhar, voltei a estudar e consegui concluir o segundo grau. Com todo o sacrifício, 
mas consegui.” 
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ANEXO D - Tabulação das entrevistas dos alunos 
 

 
Quadro geral de respostas 1 

Aluno Tipo de música 
que mais gostam 

Tipo de música que 
menos apreciam 

Artistas 
Preferidos 

Músicas que os 
amigos escutam 

Experiência 
musical anterior 

AB pagode, funk  rock Sorriso Maroto, Jeito 
Moleque 

axé, funk, pagode não 

AC rock funk Queem, Legião Urbana hip hop, funk não 
DB clássica hip hop Alcione funk sim 
DL funk, pagode funk Os Travessos, Havaianos funk, pagode não 
DV pagode, funk rock Revelação, Fundo de 

Quintal 
funk sim 

EC reggae, pop pagode Natiruts, O Rappa, Maria 
Rita 

pagode, pop 
rock, reggae 

sim 

FS pop, funk, rock, 
hip hop 

rock pesadão NXO, Forfun, Cris 
Brown, Os Marotos, 
Exaltasamba 

funk, hip hop sim 

LR jazz valsa Michael Brecker, Kenny 
G, Pat Matheny, Eric 
Marienthal, Roberto 
Stepheson 

funk, pop sim 

MA MPB, rock, bossa 
nova, samba 

forró, funk,  axé Ana Carolina, Adriana 
Calcanhoto, Isabella 
Taviani, Paulinho 
Moska, Titãs, Cássia 
Eller, Chico Buarque 

funk, pagode, 
axé, música 
evangélica 

não  

MC 
 

qualquer um, 
pagode, hip hop 

rock Rodriguinho  pagode, hip hop sim 

RC tudo rock Toque no Altar hip hop sim 
RS hip hop forró Sorriso Maroto, Cris 

Brown 
funk, hip hop não 

SM funk rock (não lembra) funk não  
SS axé rock Jeito Moleque, Banda 

Eva 
pagode, axé não 

TN rock, hip hop funk Evanescence, Mike and 
the Mechanics 

hip hop sim 

YE pagode, funk forró (não houve resposta) funk não 
 

 
Tabulação do quadro de respostas 1 

Tipo de música que 
mais gostam 

Tipo de música que 
menos apreciam 

Músicas que os amigos 
escutam 

Experiência musical anterior 

funk 6 rock, rock pesadão 7 funk 11 não 8 
pagode 5 funk 4 pagode   6 sim 8 
rock/pop rock 5 forró 3 hip hop   6 
hip hop 4 axé 1 axé   2 
qualquer um/tudo 2 hip hop 1 música evangélica   1 
axé 1 música evangélica 1 reggae   1 
bossa nova 1 pagode 1 rock/pop rock   1 
clássica 1 valsa 1 
jazz 1 
MPB 1 
reggae 1 
samba 1 

 



 
 

255

Quadro geral de respostas 2 

Aluno Músicas das oficinas 
trabalhadas mais apreciadas 

Gêneros/ritmos mais 
apreciados nas oficinas 

O que mais agradou nas oficinas 

AB MDLDC, OOJA, IEC funk professores 
AC BDP, MDLDC bumba-meu-boi lugares que conheceu 
DB OOJA samba união 
DL TDG samba músicas trabalhadas, aprender 
DV IEC, BDP maracatu os ritmos 
EC BDP, MDLDC maracatu, samba-reggae colegas, professores, tratamento, 

diversão 
FS FBEC maracatu, samba, funk sair pra tocar 
LR FBEC samba, maracatu, 

bumba-meu-boi 
união, felicidade dos participantes 

MA MDLDC jongo, maracatu conhecer pessoas, aprender 
instrumentos, professores, colegas 

MC BDP, MDLDC samba aprender com os amigos 
RC FBEC bumba-meu-boi convívio com os colegas 
RS SDLECNC, IEC maracatu, hip hop aprender, tocar para platéia 
SM FBEC maracatu participação de todos 
SS VVEP bumba-meu-boi passeios, conhecer lugares 
TN FBEC maracatu colegas, professores 
YE TDG, BDP maracatu, jongo ensaios, apresentações 

 

 
Tabulação do quadro de respostas 2 

Músicas das oficinas Gêneros/ritmos O que mais agradou 
MDLDC 5 maracatu 9 união, convívio com os colegas 6 
BDP 5 samba 5 professores, tratamento 5 
FBEC 5 bumba-meu-boi 4 aprender, aprender instrumentos 4 
IEC 3 funk/hip hop 3 conhecer pessoas, conhecer lugares 3 
OOJA 2 jongo 2 apresentações, sair pra tocar 2 
TDG 2 samba-reggae 1 diversão, felicidade 2 
SDLECNC 1 ensaios 1 
VVEP 1 músicas trabalhadas 1 

participação de todos 1 
passeios 1 

 
 
 
 
 

Siglas das músicas do Quadro geral de respostas 2 e Tabulação do quadro de respostas 2 

BDP ........................ Boi da paz 
FBEC ...................... Favela, Bahia e carnaval 
IEC ......................... Isso é cidadania 
MDLDC ................. Maracatu do lado de cá 
OOJA ...................... Olha o jongo aí! 
SDLECNC .............. Samba do lápis e caderno no compasso 
TDG ........................ Turma do gueto 
VVEP ..................... Vamos viver em paz 
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Quadro geral de respostas 3 

Aluno Influência no 
gosto musical 

Influência na 
vida dos alunos 

Músicos nas 
famílias 

AB x sim não 
AC não sim sim 
DB x sim sim 
DL não sim não 
DV sim sim sim 
EC sim sim não 
FS não sim sim 
LR sim sim sim 
MA sim não sim 
MC x sim sim 
RC sim sim sim 
RS não x sim 
SM não sim não 
SS sim sim não 
TN não sim sim 
YE sim sim sim 

 

 
 

 
Tabulação do quadro 3 

Influência no gosto musical Influência na vida dos alunos Músicos nas famílias 
sim 7 sim 14 sim 11 
não  6 não    1 não   5 
x 3 x   1 

 
 
 
 

Obs.: O “x” significa que não houve resposta, a resposta não foi clara ou foi inaudível. 
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ANEXO E - Tabulação das entrevistas dos professores e funcionária 

 

 

Quadro geral de respostas 4 

Professores/ 
Funcionária 

Tipo de música 
que mais 
gostam 

Tipo de música 
que menos 
apreciam 

Artistas preferidos Músicas que 
os amigos 
escutam 

Experiência 
musical 
anterior 

ALTAIR samba de raiz música ruim Cartola, Nelson 
Cavaquinho, João 
Nogueira, Ataulfo 
Alves, Legião 
Urbana, Titãs 

rock, samba sim 

DEMARTONE jazz, MPB brega, outros Milton, Chico 
Buarque, Caetano 
Veloso, Stevie 
Wonder, Salif Keita, 
Hassou Nadou 

MPB, jazz, 
samba de raiz 

sim 

DILMA MPB funk Fagner, Rita 
Ribeiro, Vanessa 
Rangel, Jorge 
Vercilo, Tom 
Jobim, Vinícius de 
Moraes 

MPB, blue, 
jazz 

não 

ELDER música de fossa gospel Skank, Benito de 
Paula, Anísio Silva 
e Perla 

samba não 

J. ANTENOR MPB funk Eliana Printes, 
Vanessa da Mata e 
Titãs 

MPB não 

MANOELA música 
romântica, 
música da igreja 
católica 

(não houve 
resposta) 

Toquinho, Vinícius 
de Moraes, Padre 
Marcelo Rossi e 
Padre Zezinho 

tudo, música 
da antiga 

sim 

MARCELO MPB pagode Caetano Veloso, do 
Gilberto Gil, Maria 
Bethânia, Gal Costa, 
Marisa Monte, Zélia 
Duncan, Djavan 

MPB, música 
eletrônica, 
dance, hip hop 

não 

SÉRGIO rock funk Sandy e Júnior, 
Legião Urbana, 
Michael Jackson 

golpel não 

THEREZINHA todas não há Roberto Carlos, Ney 
Matogrosso, Moraes 
Moreira, turma do 
Raul Gil 

samba, rock sim 
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Quadro geral de respostas 5 

Professores/ 
Funcionária 

O que chamou a atenção nas 
apresentações 

Músicas trabalhadas mais 
apreciadas/relevância das 
oficinas 

Influência na vida escolar 

ALTAIR Apresentar músicas diferentes 
que eles estavam acostumados 
a ouvir 

IEC 
Potencialidades musicais 
ressaltadas 

Sim. Melhoria na participação 
em aula e no comportamento 

DEMARTONE Boa desenvoltura IEC 
Articulação da escola na 
discussão sobre preconceito, 
religiosidade 

Sim. Melhoria no 
comportamento, aumento da 
auto-estima e superação de 
dificuldades cognitivas 

DILMA Boa postura de alunos 
comumente indisciplinados 

MDLDC, BDP, OOJA 
Resgate do folclore, da 
brasilidade, boa desenvoltura nas 
coreografias 

Sim. Melhoria na concentração, 
auto-estima e comportamento, 
união da escola, valorização do 
aluno 

ELDER Organização e entrosamento, 
a boa postura de alunos 
comumente indisciplinados 

BDP 
Aumento da animação, resgate 
do folclore 

Sim. Destaque em fatores 
positivos e não à violência  

J. ANTENOR Harmonia do grupo IEC 
Mensagens passadas para os 
alunos e Escola (preconceito) 

Sim. Trouxe mais tranqüilidade 
para a escola, tirou o aluno da 
rua 

MANOELA Motivação dos alunos MDLDC, IEC 
Resgate de coisas do nordeste, 
união do grupo 
 

Sim. Acalmou o aluno, trouxe-o 
para escola, melhoria no 
comportamento 

MARCELO Empenho dos alunos, 
participação, cumprimento 
das regras 

MDLDC 
Trabalho dos ritmos brasileiros 
 

Sim. Melhoria no 
comportamento, na auto-estima 
e valorização do aluno 

SÉRGIO Participação e envolvimento 
dos alunos, 

FBEC 
Música muito boa 

Sim. Melhoria na 
responsabilidade, auto-estima e 
comportamento 

THEREZINHA Performance instrumental BDP Sim. Ficaram mais calmos, 
estudaram mais 

 
 

Tabulação do quadro de respostas 4 

Tipo de música que mais 
gostam 

Tipo de música que 
menos apreciam 

Músicas que os amigos 
escutam 

 Experiência musical 
anterior 

MPB  4 funk 3 MPB 4 não 5 
jazz  
 

1 outros 1 samba, samba de raiz 4 sim 4 

música católica 1 brega 1 Dance, música 
eletrônica 

2 

música de fossa 1 gospel 1 jazz  2 
música romântica 1 música ruim 1 rock  2 
rock 1 não há 1 blue 1 
samba de raiz   1 pagode 1 gospel 1 
todas 
 

1 (não houve resposta, a 
resposta não foi clara 
ou foi inaudível) 

1 hip hop 1 
música da antiga 1 

tudo 1 
 
 

Siglas das músicas do Quadro geral de respostas 5 e Tabulação do quando de respostas 5 

IEC .......................... Isso é cidadania 
BDP ........................ Boi da paz 
MDLDC ................... Maracatu do lado de cá 
FBEC ...................... Favela, Bahia e carnaval 
OOJA ...................... Olha o jongo aí! 



 
 

259

Tabulação do quadro de respostas 5 

Músicas das oficinas 
mais apreciadas 

IEC 4 
BDP 3 
MDLDC 3 
FBEC 1 
OOJA 1 

 
 
 

Influência na vida escolar 

Sim 9 
Não 0 

 
 
 

Evidências, influências e relevâncias 

O que mais chamou a 
atenção nas apresentações 

 Influência na vida escolar  Relevância nas atividades 
trabalhadas 

 

Cumprimento de regras, boa 
postura e conduta dos alunos 

3 Melhoria no 
comportamento 

6 Resgate do folclore, 
brasilidade, ritmos 
brasileiros 

5 

Motivação, empenho e 
participação 

3 Aumento da auto-estima e 
valorização do aluno 

4 Abertura de discussões 
sobre o preconceito, 
religiosidade 

2 

Boa desenvoltura, 
performance 

2 Diminuição da agitação e 
violência 

4 Outros 
 

2 

Organização, entrosamento, 
harmonia 

2 Melhoria na participação 
em sala de aula e nos 
estudos 

2 Potencialidades 1 

Apresentar músicas 
diferentes do habitual do 
aluno 

1 Motivação em vir para 
escola 

2 Animação 1 

Melhoria na concentração 1 União 1 
Melhoria na 
responsabilidade 

1 

Melhoria na união da 
escola 

1 

Superação de dificuldades 1 
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ANEXO F - Questionários dos professores das oficinas e do representante da Secretaria 
Municipal de Educação/DEF/Música 
 

 

Dos professores das oficinas 

 

NOME: Claudia Valéria Jesus de Almeida (Profª.  de Matemática)203 
 
1. Desde quando trabalha na Barão? 
R. Desde 1994. 
  
2. Qual a sua atuação nas Oficinas da Barão? 
R. “Conheci o trabalho do Stepheson e do Marcos em 2003 quando me ofereci para fotografar a 
participação da Escola no FECEM. Em 2004 começaram as Oficinas de Música e no início pedi 
para participar pela oportunidade de voltar a tocar. Eles viram que eu tinha competência e me 
chamaram para participar. Em 2005 ministrei uma oficina de percussão só para meninas devido 
ao sucesso do Maracatu e daí em diante todos os anos tenho trabalhado nos projetos.” 
  
3. O que você poderia destacar como positivo no trabalho desenvolvido? 
R. “O trabalho foi reconhecido e valorizado por todos. Mostrou ao grupo de professores que 
unidos trabalhamos melhor.” 
  
4. Quais as dificuldades encontradas para realizar o trabalho? 
R. “O trabalho das oficinas não é moleza, precisamos trabalhar em equipe para que os resultados 
sejam somados no final. São muitas aulas, muitos ensaios, reuniões e um tempo mental 
considerável no planejamento. Como somos muito criativos, todas as dificuldades são superadas 
através da mobilização dos professores.” 
  
5. Qual a influência das oficinas no aluno e na Escola? 
R. “Os frutos dos trabalhos das oficinas são valorizados pelos alunos e a Escola já tem fama de 
ganhar festivais de música. Todos ficam orgulhosos das apresentações e se empenham em fazer 
o melhor. Os alunos do último ano sempre lamentam sair da Escola por causa do convívio da 
oficina. Temos sempre ex-alunos visitantes nas aulas e nos ensaios.” 
  
6. Qual a influência das oficinas no seu trabalho e na sua vida? 
R. “Trabalhar nas oficinas me influenciou positivamente na relação com os alunos durante as 
aulas de matemática. Alguns confessam: “Eu gosto da senhora, só não gosto da sua matéria de 
matemática.” Durante as aulas às vezes um aluno me chama a atenção quando batuca na mesa, 
foi assim que descobri alguns talentos da oficina. Outros me mostram poesias que depois acabam 
virando músicas e ganhando festivais. O professor deve dar um pouco de abertura para a os 
alunos mostrarem seus gostos, seus sonhos. Às vezes as pessoas ficam surpresas em saber que 
                                                 
203 Questionário respondido e enviado por correspondência eletrônica em 02/06/2008. 
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leciono Matemática e participo das atividades musicais da Escola. Aprendi muitas coisas com 
meus colegas de Educação Musical e ensinei algumas coisas também. As nossas reuniões 
pedagógicas informais fortaleceram nossa amizade e o respeito pelo trabalho que cada um 
desenvolvia e que somados resultaram em apresentações musicais memoráveis.” 
  
7. Qual a relação do trabalho de música desenvolvido nas oficinas com as demais disciplinas da 
Escola? 
R. “O trabalho de música procura ser interdisciplinar. Além disso, há uma preocupação em se 
divulgar o trabalho desenvolvido através de exposições de fotos, cartazes, site na internet, troféus 
exibidos, matérias nas revistas pedagógicas do município do Rio, contatos, convites, 
intercâmbios enfim, todo um esquema por nós desenvolvido para dar visibilidade ao trabalho das 
oficinas. Na verdade, somos verdadeiros “marqueteiros” do nosso trabalho. As coisas boas 
merecem ser divulgadas e diante do sucesso, nossos colegas de outras disciplinas ficam surpresos 
com os resultados que são frutos de um trabalho contínuo e afinado.” 
 

 

NOME: Miriam Cardoso Machado (Profª.  de Língua Francesa)204 
 
1. Desde quando trabalha na Barão? 
R. “Julho de 1994.” 
 
2. Qual a sua atuação nas Oficinas da Barão? 
R. “Após fazer a versão para o francês de algumas músicas compostas pelos alunos, ensaiei com 
eles e seus professores da oficina cantando em francês e acompanhei-os em diversas 
apresentações.” 
 
3. O que você poderia destacar como positivo no trabalho desenvolvido? 
R. “Acabamos por nos aproximar mais dos nossos alunos, conhecendo melhor suas 
características individuais, assim como o talento de cada um.” 
 
4. Quais as dificuldades encontradas para realizar o trabalho? 
Não houve resposta da entrevistada. 
 
5. Qual a influência das oficinas no aluno e na Escola? 
R. “Acredito que a música conquista o aluno para o ambiente da Escola. Às vezes até modifica 
seu comportamento, assim como o estimula a desenvolver algum talento artístico.” 
 
6. Qual a influência das oficinas no seu trabalho e na sua vida? 
R. “Cantar em francês com os alunos fora da sala de aula foi uma experiência interessante. 
Incentivou-me a continuar usando a música como mais um recurso nas aulas. Há uma melhor 
assimilação tanto do vocabulário quanto da pronúncia da língua estrangeira em estudo.” 
 

                                                 
204 Questionário respondido e enviado por correspondência eletrônica em 10/06/2008. 
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7. Qual a relação do trabalho de música desenvolvido nas oficinas com as demais disciplinas da 
Escola? 
Não houve resposta da entrevistada. 
 
 
 
NOME: Marcos Aurélio Leão Melo (Prof.  de Educação Musical)205 
 
1. Desde quando trabalha na Barão? 
R. “18/04/2002.” 
 
2. Qual a sua atuação nas Oficinas da Barão? 
R. “Educador Musical.” 
 
3. O que você poderia destacar como positivo no trabalho desenvolvido? 
R. “A socialização foi, sem sombra de dúvida, um dos destaques do trabalho.” 
 
4. Quais as dificuldades encontradas para realizar o trabalho? 
R. “A indisciplina por parte dos alunos e a falta de estrutura.” 
 
5. Qual a influência das oficinas no aluno e na Escola? 
R. “Houve uma maior participação dos alunos nas atividades escolares e um maior entrosamento 
entre os professores.” 
 
6. Qual a influência das oficinas no seu trabalho e na sua vida? 
R. “Nas oficinas pude experimentar atividades e correntes pedagógico-musicais aprendidas na 
faculdade, em planejamentos com o Roberto e Cláudia, sobretudo,  e  nas próprias oficinas em 
si.” 
 
7. Qual a relação do trabalho de música desenvolvido nas oficinas com as demais disciplinas da 
Escola? 
R. “De maneira geral, houve uma grande melhora no comportamento e interesse dos alunos.” 
 

 

 

 

 

 

 
                                                 
205 Questionário respondido e enviado por correspondência eletrônica em 04/06/2008. 
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Da Secretaria Municipal de Educação/DEF/Música 

 
Nome: Sônia Almada (Divisão de Ensino Fundamental-DEF/Música e ex-professora de 
Educação Musical)206 
 
 
1. Comente sobre o trabalho de música da Barão. 
R. “Considero o trabalho de música desenvolvido na escola Barão de Santa Margarida como 
sério, competente e responsável, na medida em que lida com o ensino de Música como 
expressão, pensamento e conhecimento.” 
 
2. Algo marcou? Comente. 
R. “O trabalho coletivo ficava evidente, tanto na prática docente em Música como na escola 
como todo. Construir uma cultura pedagógica coletiva é possível. Este é o marco.” 
 
3. Faça um comentário sobre uma apresentação: 
R. “Torna-se difícil comentar uma apresentação. Como o trabalho tinha como questão central o 
fazer musical, os alunos se sentiam importantes com um instrumento na mão, fazendo música. O 
que não faltava era criatividade e talento. Daí, fluíam sensibilidades.” 
 
4. Que tipo de influência o trabalho de música poderia exercer sobre o aluno que participou desse 
tipo de atividade? 
R. “O ensino de Música na Rede Pública Municipal não tem como objetivo formar o músico, 
mas isso pode vir a acontecer. Acredito que a prática pedagógico-musical realizada na Escola 
Barão possibilitou instigar nos alunos o interesse pela música e contribuiu para abrir perspectivas 
para o amplo mundo da arte e da cultura.” 
 
5. Espaço para comentários: 
R. “O trabalho com Música realizado na Escola Barão foi, sobretudo, um trabalho de afeto, de 
doação ao outro.” 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
206 Questionário respondido e enviado por correspondência eletrônica em 02/07/2008. 
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ANEXO G - Partitura e letra da música Samba do lápis e caderno no compasso 
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Não vem, não vem que não tem 
Na escola da vida eu sou nota 100 
Não vem, não vem que não tem 
Você pode não acreditar, mas eu já sou alguém 

 
Pode me chamar de burro, idiota e retardado 
Mas tenho, pode crer, muitas qualidades 
Sou inteligente, muito safo e descolado 
Agora é você quem vai ouvir umas verdades 
Agora é você quem vai ouvir umas verdades 
 
Não vem, não vem que não tem... 

 
Você pensa que sabe tudo e não me deixa falar 
Não agüento ouvir seu berro, você vive estressado 
Respeito é bom e eu gosto, não adianta me esculachar 
Se depender do meu conceito você já está reprovado 
Se depender do meu conceito você já está reprovado 

 
Não vem, não vem que não tem... 

 

(Rio de Janeiro, agosto de 2004) 
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ANEXO H - Partitura e letra da música Maracatu do lado de cá 
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Maracatu do lado de cá 

Ao som do maracatu, agora balance o esqueleto  
Ao som do maracatu, agora balance o esqueleto 
Dançando feliz da vida, pode vir a turma do gueto 
Dançando feliz da vida, pode vir a turma do gueto 

Jeje, nagô, banto dos mares 
Arrastados pro navio negreiro 
Ilê aiyê e os palmares 
Isso é o povo brasileiro 

Ao som do maracatu, agora balance o esqueleto... 

Ia, ia, iô, iô, o maracatu chegou (4X) 

Mara, mara, maracatu (4X) 

(Rio de Janeiro, agosto de 2004) 

 

Maracatu de ce côté-ci (versão em francês207) 

 
Au son du maracatu, maintenant basculez l’esquelet 
Au son du maracatu, maintenant basculez l’esquelet 
En dansant heureux de la vie, venez le gueto de la paix 
En dansant heureux de la vie, venez le gueto de la paix 

Jeje, nagô, banto des mers 
Trainés au navire négrier 
Ilê aiyê et les palmares 
Voilà on est brésilien 

Au son du maracatu, maintenant basculez l’esquelet... 

Ia, ia, iê, iê, maracatu est arrivé (4X) 

Mara, mara, maracatu (4X) 

(Rio de Janeiro, maio de 2005) 

 

 

                                                 
207 Prof ª. Miriam Machado  
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ANEXO I - Partitura e letra da música Turma do gueto 
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Aí, turma do gueto nós viemos quebrar  (bis) 
Com esse hip hop a injustiça superar 

 
Desde pequeno tô tentando ser alguém 
Lutando contra a violência 
Vivo buscando fazer o bem 
Pois eu tenho consciência 
Minha mãe não trabalha, meu pai desempregado 
Eu tinha tudo na vida para ser revoltado 
Me dizem que eu devo estudar pra aprender 
Mas às vezes lá em casa não tem nem o que comer 
 
Aí, turma do gueto nós viemos quebrar... 
 
Me chamam de preto, me chamam de burro 
Desde que nasci vivo levando murro 
Na escola eu tenho um baixo conceito 
Às vezes é minha culpa, às vezes do preconceito 
Com o apoio dos professores eu vou estudar 
Tentar esquecer a fome sem me revoltar 
Vou fugir das drogas, droga não é solução 
A solução dos meus problemas está na educação 
 
Aí, turma do gueto nós viemos quebrar... 
 

(Rio de Janeiro, agosto de 2005) 



 

ANEXO J - Partitura e letra da música Partitura e letra da música Boi da paz 
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O boi é manhoso e tem felicidade
Vive na folia brincando de verdade
O boi não é de guerra, esse boi é demais
Não gosta de violência, ele é o boi da 
. 
Êta, boi levado! Saiu do Maranhão
Passou por muitos lugares pra brincar na 
Barão 
Chegou à escola pra ter educação
Vamos ver no que vai dar: Hi, fessô! Sei não!
 
O boi é manhoso... 

 

O boi é manhoso e tem felicidade 
Vive na folia brincando de verdade 
O boi não é de guerra, esse boi é demais 
Não gosta de violência, ele é o boi da paz 

Êta, boi levado! Saiu do Maranhão 
Passou por muitos lugares pra brincar na 

Chegou à escola pra ter educação 
Vamos ver no que vai dar: Hi, fessô! Sei não! 

Fugiu do curral sem ter nada na mão
Sem dinheiro na cueca, não aceita
Esse boi é brasileiro verde
irmão 
Mistura todas as raças: É o boi da Barão

 
O boi é manhoso... 
 
 
 
 
 
(Rio de Janeiro, agosto de 2005)
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Fugiu do curral sem ter nada na mão 
Sem dinheiro na cueca, não aceita mensalão 
Esse boi é brasileiro verde-amarelo, meu 

Mistura todas as raças: É o boi da Barão 

(Rio de Janeiro, agosto de 2005) 
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ANEXO L - Partitura e letra da música Olha o jongo aí! 
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Olha o jongo aí! 
 
 

Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê i lê  
Lê, lê, lê, lê, lê, lê i lê 
Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê i lê 
Lê, lê, lê, lê, lê, lê i lê 
 
Vai ter muito axé 
Com os jongueiros da Barão 
Sem ficar de lengalenga 
Vem cair na diversão 
 
Com os atabaques 
O jongo vai rolar 
Prepara o terreiro 
Que a roda vai formar 
 
Vou vestir meu abadá   
E cair na zoeira 
Vou bater o caxambu 
E dançar a noite inteira 
 
Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê i lê... 
 
Pra trás, pra frente 
Dá uma rodadinha 
Levanta os braços 
Umbigada, balançadinha 
 
Caro malungo 
Ginga na capoeira 
Toque bem o berimbau 
E vem cair na brincadeira 
 
Vou vestir meu abadá...  
 

Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê i lê... 
 
Com um oró, 
Quero me casar 
Pra virar uma sinhá 
Quem quer se candidatar? 
 
Minha linda Iaiá 
Eu quero ocê 
Vambora casar 
E ir pro nosso ilê 
 
Vou vestir meu abadá... 
 
Lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê, lê i lê... 
 
Abará, dendê 
Vatapá, acarajé 
Se liga e vem provar 
O tempero da tia Zezé 
 
Vem cantar e dançar 
Com os jongueiros da Barão 
Vem pra nossa patota 
Se ajunte, meu irmão 
 
Banto, Congo, Angola, Moçambique 
Jeje, Iorubá, Zulu, Zumbi... 
África... 
Brasil! 
 

 

         (Rio de Janeiro, agosto de 2006) 
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ANEXO M - Partituras e letras de outras músicas (extras) 
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Isso é cidadania Voilà citoyenneté (versão em francês)208 
  
Todo cidadão tem direito à moradia 
Todo cidadão tem direito à educação 
Todo cidadão quer segurança todo dia 
Todo cidadão tem direito à diversão 
 
Tem maluco pra tudo 
Tem violência no mundo 
Que quase me faz ficar mudo 
Isso me dá um desgosto profundo 
 
Precisamos de diversão 
Saúde, muito amor e moradia 
Colabore, tenha uma ação 
Afinal, isso é cidadania 
 
Amigo  cidadão 
Estudante cidadão 
Professor cidadão 
Trabalhador cidadão 
Jovem  cidadão 
Idoso  cidadão 
Carente cidadão 
Mundo  cidadão 
 
Betinho cidadão! 

Tout citoyen a droit à l' habitation 
Tout citoyen a droit à l' éducation 
Tout citoyen veut sécurité tous les jours 
Tout citoyen a droit à la diversion 

 
Y a des fous pour tout 
Y a de la violence dans le monde 
Qui me rend presque muet 
Ça me donne un profond dégoût 

 
On a besoin de diversion 
Santé, beaucoup d' amour et habitation 
Collabore, aie une action 
Alors, voilà citoyenneté! 

 
Ami                citoyen 
Étudiant         citoyen 
Professeur      citoyen 
Travailleur      citoyen 
Jeune              citoyen 
Ancien            citoyen 
Besogneux      citoyen 
Monde            citoyen 
 
Betinho citoyen! 

 

(Rio de Janeiro, agosto de 2002)             (Rio de Janeiro, agosto de 2002) 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
208 Profª. Miriam Machado. 
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Vamos viver em paz 
 
Ouça, ouça o mundo a clamar  
Houve, houve um mundo a chamar  
Ouça, ouça o mundo a clamar  
Houve, houve um mundo a chamar 
 
O mundo está em guerra  
Assim não dá, é demais  
Vamos todos acordar  
Precisamos viver em paz 
 
O conflito entre os homens  
Não pára de crescer  
A consciência está ausente  
A ganância toma conta do poder  
 
Ouça, ouça o mundo a clamar  
Houve, houve um mundo a chamar  
Ouça, ouça o mundo a clamar  
Houve, houve um mundo a chamar  
 
As drogas roubam sonhos  
E também os ideais  
A violência está presente  
E as pessoas estão ficando irracionais  
 
Violência, estupidez, politicagem, insensatez 
Carandiru, que bangu, tudo termina em angu  
Poluição, desmatamento, tudo é destruição  
Droga, droga e a droga não queremos isso não 
 
Ouça, ouça o mundo a clamar  
Houve, houve um mundo a chamar  
Ouça, ouça o mundo a clamar  
Houve, houve um mundo a chamar 
 
 

(Diálogos) 
 
LADRÃO:  
- Aí meu irmão, passa tudo! 
 
TRABALHADOR:  
- Mas eu não tenho nada. Sou apenas um 

Vivons en paix (versão em francês)209 
 
Entends, entends  le  monde à  clamer 
Y  a  eu,  y  a  eu  un  monde à  appeler 
Entends, entends  le  monde à  clamer 
Y  a  eu,  y  a  eu un  monde à  appeler 
  
Le  monde est  en guerre 
Pas  possible  comme  ça! 
Allons, réveillons tous! 
Il  faut  qu’ on  vive  en paix 
  
Le  conflit  parmi  les  hommes 
N’ arrête  pas  de  grandir 
La  conscience  est  absente 
L’ ambition  s’ occupe du  pouvoir 
  
Entends, entends  le  monde à  clamer 
Y  a  eu,  y  a  eu  un  monde à  appeler 
Entends, entends  le  monde à  clamer 
Y  a  eu,  y  a  eu un  monde à  appeler 
 
Les  drogues  volent  des  rêves 
Et  aussi  les  idéaux 
La  violence  est  présente 
Et  les  personnes deviennent  irrationnelles 
  
Violence, stupidité, politicaillerie, non-sens 
Carandiru, que  bangu, tout  finit par angu 
Pollution, dévastation, tout c’ est  destruction 
Drogue, drogue et  la  drogue on n’ en veut pas 
 
Entends, entends  le  monde à  clamer 
Y  a  eu,  y  a  eu  un  monde à  appeler 
Entends, entends  le  monde à  clamer 
Y  a  eu,  y  a  eu un  monde à  appeler 
 
 
 
 
VOLEUR: 
- Alors, mon frère, passez tout! 
 
TRAVAILLEUR: 

                                                 
209 Profª. Miriam Machado 
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trabalhador! 
 
LADRÃO:   
- Então dançou, otário! 
 
POLICIAL: 
- Tá em cana, bacana! 
 
INFRATOR:  
- Mas sua autoridade é a primeira vez que faço 
isso! 
 
POLICIAL: 
- Tudo bem. Como você é um cara legal vou 
aliviar a tua barra. Mas sabe como é! Entende? 
 
TRAFICANTE: 
- Quem quer? Quem quer? Quem quer viajar? 
O sonho pode acontecer e é quase de graça! 
 
USUÁRIO: 
- Legal! Tô nessa. 
 
ENFERMEIRA: 
- Doutor, o que faremos com o paciente? 
 
MÉDICA: 
- Deixa ele lá mesmo! Se morrer é apenar mais 
um. 
 
POLÍTICO: 
- Eu prometo! Eu prometo acabar com a 
miséria e a fome! Todos terão educação, 
moradia, saúde, trabalho, blá, blá, blá... Eu 
prometo! 
 
 
 
 
 
 
 

 

- Mais, je n’ai rien, je suis qu’un travailleur! 
 
VOLEUR: 
- Alors, idiot,t’ as  raté ! 
 
L’ AGENT DE POLICE: 
- T’ es pris le grand! 
 

TRANSGRESSEUR: 
- Mais monsieur l’ agent, c’ est la première fois 
que je fais ça! 
 

L’ AGENT DE POLICE: 
- Ça va, comme  tu es sympa , je te soulage. 
mais, tu sais...! 
  
TRAFIQUANT: 
- Qui  veut, qui veut, qui veut voyager? le rêve 
peut arriver et c’ est presque  gratuit! 
 

USAGÉ: 
- Super! m’ y voilà! j’ y suis. 
  
INFIRMIÈRE: 
- Docteur, qu’est-ce qu’ on fait avec le patient? 
 
MÉDECIN: - Laisse-le là!  s’ il  meurt ce n’ 
est qu’ un autre. 
  
POLITICIEN: 
- Je  promets,  je promets finir la misère et la 
faim! tous auront éducation, habitation, santé, 
travail, paroles... paroles... je promets. 
  
COMMENTAIRE  SUR  LA MUSIQUE: 
Sujet qui attire des discussions sur la violence 
urbaine, des drogues, la destruction de la 
nature, la basse politique etc. 
 

 (Rio de Janeiro, agosto de 2002)            (Rio de Janeiro, 2004) 
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Eu sou assim (Chega de preconceito) 

Música e Letra: Alunos da E. M. Barão de Santa Margarida 

 
 
Me chamam de feio, pé-grande e orelhão 
E ainda de gordo, paraíba e cabeçudo 
Falam que sou miserável e bocão 
Ei, espere um pouco! Não acho que seja isso tudo 
 
Eu sou uma pessoa como outra qualquer 
Se me olhar com respeito irá perceber 
Amigo, sincero, leal se quiser 
É só ser meu amigo que você vai ver 
 
Somos todos diferentes 
Uns são altos e inteligentes 
Somos todos “normais” 
Afinal, por dentro somos todos iguais 
 
Somos todos diferentes 
Uns são baixos e outros são carentes 
Somos todos “normais” 
Afinal, por dentro somos todos iguais 
 
Loira burra 
Magricela 
Nariguda 
Isso não! Você que é um bobão 
 
Perna-de-pau 
Gordinho 
Anormal 
Isso não! Você que é um bobão 
 
Preconceito 
Não seja desse jeito 
Preconceito 
Pois nessa vida e te falo que nem tudo é perfeito 
 
 
(Rio de Janeiro, setembro de 2003) 
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ANEXO N - Registro de etapas, atividades e apresentações das Oficinas da Barão (de 2004 

a 2007) 

 
  

� Início do ano letivo de 2004: Lançamento do projeto na Escola e abertura das inscrições 

das oficinas. 

� 01/03/2004: Início das oficinas. 

� 05/05/2004: Levantamento de material para a construção do site. 

� 04/05/2004: Primeiros ensaios unindo todas as Oficinas de Música. 

� 30/05/2004: Piquenique musical no Campo de Santana (centro da cidade) e passeio ao 

Theatro Municipal do Rio de Janeiro para assistir ao concerto didático da OSB. 

� 05/06/2004: Participação do coral e grupo de percussão na inauguração do Ecoponto de 

Santa Margarida. 

� 07/06/2004: Segundo período de inscrições para ingresso nas oficinas. 

� 07/06/2004: Exposição de fotos das atividades das Oficinas de Música e Dança. 

� 16/08/2008: Passeio à Lona Cultural de Campo Grande para assistir o grupo de música e 

dança Rio Maracatu. 

� 21/08/2004: Passeio à Lona Cultural de Campo Grande para assistir ao show do cantor 

Ataulfo Alves Júnior. 

� 09/08/2004: Terceiro período de inscrições para ingresso nas oficinas. 

� 30/08/2004: Participação do grupo de percussão e dança no evento O Corpo Fala na Lona 

Cultural de Campo Grande. 

� 31/08/2004: Apresentação do grupo de música e dança na FEUC (Fundação Unificada 

Campograndense). 

� 31/08/2004: Gravação de CD demo em estúdio do samba enredo Universo feminino na 

história da humanidade. Música e letra dos alunos da Barão. 

� 31/08/2004: Compra de instrumento musical (um surdo): doação dos professores da 

escola. 

� 10/09/2004: Apresentação dos alunos (percussão e compositores) na escolha do samba de 

enredo para o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Mirim (GRCESM) Corações 

Unidos do CIEP na quadra da Escola de Samba Unidos de Santa Cruz: 1o lugar. 
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� 02/09/2004: Participação do grupo de percussão de sucata no Desfile Cívico no centro de 

Campo Grande. 

� 16/09/2004: Participação do grupo de dança e percussão na Mostra de Dança na Lona 

Cultural de Campo Grande. 

� 17/09/2004: Participação do grupo de percussão no evento O Corpo Fala na Lona 

Cultural de Campo Grande. 

� 21/09/2004: Convite para o prof. Roberto Stepheson relatar o trabalho de música da 

Escola no II Seminário Integrado da Diretoria de Educação Fundamental (DEF) no Rio 

Centro. 

� 24/09/2004: Apresentação do grupo música e dança na Semana Cultural do Colégio 

Pedro II de São Cristóvão. 

� 24/09/2004: Confraternização dos alunos e professores que se apresentaram no Colégio 

Pedro II na residência do prof. Roberto Stepheson. 

� 29/09/2004: Apresentação do grupo de música e dança no FECEM 2004 na Lona 

Cultural de Campo Grande, etapa regional da 9ª CRE, com as músicas Samba do lápis e 

caderno no compasso e Maracatu do lado de cá: 1o lugar no festival com o Maracatu do 

lado de cá. 

� 30/09/2004: Apresentação do grupo no Seminário Fórum Ecos da Educação 2004 na 

FEUC. 

� 21/10/2004: Apresentação do grupo música e dança no auditório do MEC no XIII da 

ABEM (Encontro Nacional de Educação Musical da Associação Brasileira de Educação 

Musical). 

� 26/10/2004: Passeio à Lona Cultural de Campo Grande para assistir ao show didático 

Batuque de Frente do percussionista Reppolho. 

� 05/11/2004: Apresentação do grupo de música e dança no Centro Esportivo Miécimo da 

Silva em Campo Grande durante evento esportivo promovido pela Prefeitura do Rio de 

Janeiro. 

� 10/11/2004: Apresentação do grupo de música e dança na Escola de Música da UFRJ. 

� 16/11/2004: Apresentação e gravação de um CD ao vivo no FECEM 2004 na casa de 

espetáculos Olimpo, com a música Maracatu do lado de cá. 
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� 07/12/2004: Apresentações artísticas no Dia de Arte da Barão na Lona Cultural de 

Campo Grande: música, poesia, dança e desenhos de alunos, professores e funcionários 

da Escola. 

� 08/03/2005: Início das oficinas. 

� 04/05/2005: Gravação dos alunos e professores – apresentações de música, dança e 

entrevistas – para a Multirio. Tema: Hip hop na escola. 

� 18/05/2005: Participação do coral na Fête de La Musique na Sala Cecília Meireles com a 

versão para o francês da música Isso é cidadania (Voilà citoyenneté). 

� 03/2005: Lançamento do site Oficinas de Música da Barão na web. 

� 05/2005: Lançamento do hip hop da Barão na web. 

� 08/2005: Lançamento do bumba-meu-boi da Barão na web. 

� 23/08/2005: Festa do Folclore e lançamento do Boi na Escola. 

� 15/09/2005: Apresentação do grupo de música e dança no FECEM 2005 na Lona 

Cultural de Campo Grande, etapa regional da 9ª CRE: 2º lugar com o hip hop Turma do 

gueto e 1º lugar com bumba-meu-boi Boi da paz. 

� 08/10/2005: Apresentação na Escola do grupo de música e dança para os responsáveis 

dos alunos. 

� 19/10/2005: Passagem de som do grupo de música e dança no Teatro Odylo Costa Filho 

(UERJ Maracanã). 

� 20/10/2005: Apresentação do grupo de música e dança no FECEM 2005 Teatro Odylo 

Costa Filho (UERJ Maracanã), com a música Boi da paz. 

� 16/11/2005: Participação do grupo de música na gravação do CD do FECEM 2005 em 

estúdio. 

� 01/12/2005: Apresentação do Boi da paz na Academia Brasileira de Letras (ABL). 

� 06/12/2005: Apresentação do grupo de música e dança no Centro de Letras e Artes da 

UNIRIO. 

� 09/12/2005: Apresentações artísticas no Dia de Arte da Barão na Escola: música, poesia, 

dança, desenhos de alunos, professores e funcionários da Escola. 

� 15/12/2005: Passeio à Cidade das Crianças para os alunos da Oficina da Barão. 

� 10/09/2005: Atualização do site das oficinas. 

� 03/04/2006: Início das oficinas. 
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� 19/06/2006: Participação do grupo de música e dança na Fête de la Musique na Sala 

Cecília Meireles com a versão para o francês do Maracatu do lado de cá (Maracatu de ce 

côte-là). 

� 24/06/2006: I Encontro Afro-Barão na Escola. 

� 04/07/2006: I Encontro de Jongueiros da Barão. 

� 10/07/2006: II Encontro de Jongueiros da Barão. 

� 08/07/2006: II Encontro Afro-Barão. 

� 15/07/2006: III Encontro Afro-Barão. 

� 15/08/2006: I Festival de Arte (poesia, música e arte e dança) da Barão. 

� 30/08/2006: Participação do grupo de música e dança no FECEM 2006 na Lona Cultural 

de Campo Grande, com a música Olha o Jongo ai! Prêmio Hors-concours. 

� 20/10/2006: Participação do grupo de música e dança na abertura do FECEM 2006 no 

Teatro Odylo Costa Filho (UERJ Maracanã), com a música Olha o Jongo ai! 

� 14/11/2006: Participação do grupo de música e dança no SENAI Tijuca, no Encontro de 

Informática Educativa da Prefeitura do Rio de Janeiro. 

� 02/04/2006: Início das oficinas. 

� 14/08/2007: 2º Festival de Música da Barão. 

� 22/08/2007: Participação do grupo de música e dança no FECEM 2007 na Lona Cultural 

de Campo Grande com a música Favela, Bahia e Carnaval, 1º Lugar na Etapa Regional. 

� 20/09/2007: Participação do grupo de música e dança no FECEM 2007 no Teatro Odylo 

Costa Filho (UERJ Maracanã), com a música Favela, Bahia e Carnaval. 

� 26/10/2007: Participação do grupo de música na gravação do CD do FECEM 2007 em 

estúdio. 
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ANEXO O - Depoimentos de professores, alunos e Direção da Escola (Dezembro de 2004) 

 

“O fazer pedagógico da nossa unidade escolar tem convivido bem de perto com o fazer musical. 
O trabalho realizado vem resgatando o interesse e o amor do aluno pela sua escola, seus 
professores e principalmente o respeito a si mesmo e a seus colegas, pois há uma valorização da 
sua participação, criação e envolvimento. No processo avaliativo é levado em conta todas as 
atividades, a conduta, a responsabilidade e a aplicabilidade do que foi ensinado. Enfim, hoje a 
evasão escolar é quase inexistente por, talvez, ocupar na Oficina de Música este aluno que antes 
era ocioso e ficava na rua. Toda a comunidade escolar cresceu e evoluiu, melhorando 
substancialmente nas relações interpessoais.” Profª. Catia de Freitas Afonso (Diretora da Barão) 

“A música tem um efeito contaminador benéfico, pois favorece o desenvolvimento de atitude de 
presença, frente aos desafios no desempenho profissional e na vida. Professores que antes 
estavam desanimados e sem interesse, estão agora organizando projetos interdisciplinares e 
mobilizadores na nossa escola. Auto-descoberta? Inclusão?” Profª. Cláudia Valéria Jesus de 
Almeida (Matemática) 

“A música tornou-se o centro das realizações da escola nos últimos três anos.” Prof. Demartone 
Silva Gomes (História) 

“Acredito muito na diversidade, na interdisciplinaridade, mas, sobretudo, quando isso ocorre de 
forma natural, quando os alunos percebem que estão sendo inseridos na sociedade e quando são 
reconhecidos. A música e dança proporcionam ambas as situações citadas, pela quantidade de 
ritmos e pelas culturas regionais que exploram, proporcionando situações que, presos às cartilhas 
tradicionais das salas, os alunos nunca chegariam a experimentar. Apoio plenamente às 
atividades do(s) grupo(s) que proporcionam tais experiências aos alunos, seja na dança, teatro, 
música, excursões, geração de vídeo etc., pois acho que esse está sendo o diferencial que está 
mudando a cara da Barão.” Prof. José Américo (Matemática) 

“Após a implantação das Oficinas de Música os alunos participantes passaram por uma grande 
transformação, tanto no que se refere à convivência entre eles como na aprendizagem. Isso 
contribuiu para uma maior integração desses alunos com a escola.” Prof. José Antenor 
(Geografia) 

“Um trabalho pedagógico que envolve a música proporciona maior interação do professor com 
seus alunos. Não importa a Disciplina que está sendo lecionada, a música pode ser utilizada 
como um recurso incentivador e facilitador da aprendizagem. Essa experiência do uso da música 
- destaco aqui o canto de algumas canções em Francês, disciplina que leciono há dez anos - tem 
me mostrado que cantando, os alunos realizam uma melhor assimilação e memorização da língua 
estrangeira em estudo. Também percebo o quanto mais prazeroso fica o processo do 
aprendizado. Os trabalhos da disciplina de Educação Musical que vêm sendo realizados em 
nossa Escola, em forma de oficinas, principalmente em grupo, têm possibilitado aos nossos 
alunos a aquisição de diferentes posturas e também de um maior conhecimento de si mesmos, o 
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que lhes propicia a descoberta de seus talentos. Permitir às crianças, aos adolescentes e jovens 
que utilizem a voz, ou então que toquem um instrumento musical é proporcionar-lhes uma 
verdadeira oportunidade de interagirem com o meio que os cerca. Também significa perceber a 
necessidade que eles têm de se expressar e de utilizar toda a energia que possuem. Encanta-me 
saber que nossos alunos estão se conhecendo verdadeiramente, vivenciando a oportunidade de 
manifestarem suas emoções e, enfim, de se transformarem. Em encontros e conversas com outros 
colegas, percebo não ser a única pessoa a detectar em nossos educandos um crescimento do 
interesse por todas as áreas do conhecimento. Trata-se da motivação se manifestando em cada 
um, estimulada pelos resultados dos trabalhos desenvolvidos no campo da Educação Musical.” 
Profª. Miriam Cardoso Machado (Língua Francesa) 

“Durante o ano letivo de 2004 pude ver a Escola se transformando. Isso se deve em sua grande 
parte a um processo que teve a música como princípio. Nunca vi nossa escola tão unida e 
participativa como neste período letivo: os alunos, professores, pessoal de apoio e comunidade. 
Hoje, os alunos se sentem inclusos. Se sentem importantes, pois fazem parte de uma engrenagem 
onde são o elo mais importante. Todos se mostraram mais dispostos ao aprender, ao conhecer ao 
discutir, pesquisar e idealizar. Pude ver alunos de turmas com dificuldades em aprendizagem 
procurarem, com mais motivação e interesse, aprender para participar e participar para aprender. 
Na sala de leitura o interesse em busca do conhecimento foi muito maior, porque todos queriam 
saber para dar sua opinião. Foi e é um trabalho que gera uma participação, pois a busca do prazer 
e do conhecimento através da música só nos fez alcançar grandes melhoras.” Profª. Rita de 
Cássia Fróes da Costa (Língua Portuguesa e Sala de leitura) 

“O projeto de música na EMBSM tem papel máximo de importância, quando resgata um valor 
vital ao ser humano: a valorização do aluno como pessoa e o aumento considerável de sua auto-
estima.” Profª. Rosana B. Carvalho (Língua Inglesa) 

“A Escola Barão de Santa Margarida vem desenvolvendo um excelente trabalho na música, 
sendo premiada com muito louvor no FECEM e em outros eventos; conseguindo, desta forma, 
resgatar a parte musical que está adormecida nesta nossa clientela. Parabéns a família Barão de 
Santa Margarida.” Profª. Sandra Cristine (Divisão de Educação da 9a CRE) 

“O que o aluno produz quando é valorizado, possibilita que sua auto-estima se eleve, pois ao ver 
seus trabalhos em destaque, ele terá mais confiança na realização de produções futuras. Tudo que 
o aluno faz deve ser observado e avaliado. É importante que ele aprenda o que lhe é ensinado e 
aplique o que aprendeu, convivendo com regras que possibilitem mudança de comportamento, 
aprendendo a ser pessoa, a lidar com o corpo, a arte e logicamente com o mundo. Isso tudo leva à 
formação do cidadão. O envolvimento do nosso aluno, com atividades lúdicas/artísticas, nos 
mostrou que tudo pode ser direcionado para essas atividades e delas partirmos para a realização 
de inúmeros projetos.” Profª. Sônia Regina (Matemática) 
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“É bom estar na oficina porque nós aprendemos muitas coisas. É como uma aula de português, 
matemática... A Oficina de Música é na moral.” AC1 (aluna da 5a série, 11 anos) 

“Eu acho legal porque é um bom exemplo, porque ensina as notas musicais e as pessoas se 
ligando na música não se envolvem com drogas, bebidas, essas coisas.” AC2 (aluna da 6a série, 
13 anos). 

“Achava muito legal participar do projeto de música da Barão, pois aprendi como tocar em 
conjunto. Recomendo que todos participem.” IS (ex-aluno, 16 anos) 

“É bom participar das oficinas porque estimula os alunos a estudar mais e a ficar na Escola. Vale 
a pena.” JA (aluno da 8a série, 17 anos) 

“Já fiz parte de vários projetos oferecidos pela Escola, mas dessa vez foi diferente. Eu, além de 
me inscrever, me envolvi de corpo e alma e freqüento regularmente as aulas de percussão. Essa 
Oficina de Música me deu oportunidade de mudar um pouco minha vida, pois antigamente 
quando eu chegava da escola ia logo pra rua e acabava aprendendo o que não presta. Agora é 
diferente. Eu chego em casa e volto correndo para não me atrasar na aula. Espero que isso 
continue por muito tempo, pois esse projeto tem tirado muita gente da rua que não tinha o que 
fazer em casa.” JE (aluno da 6a série, 16 anos) 

“A Oficina de Música é muito legal. É bom por estar aprendendo um monte de coisas boas e é 
um incentivo para na adolescência não estar fazendo nada errado.” M1 (aluna da 5a série, 11 
anos) 

“Acho legal porque tem muita gente que não tem condições de aprender música.” M2 (aluna da 
5a série, 11 anos) 

“Acho legal porque muita gente tem o sonho de cantar, de aprender música e a Escola está dando 
a oportunidade.” SU (aluna da 5a série, 11 anos) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ANEXO P - Registros fotográficos de alunos, professores, ensaios, apresentações, eventos, 
atividades e outros210 
 
 

 
Foto 1 

 
Foto 4 

 

 
Foto 7 

 
       
                                                     

• Foto 1: Apresentação do grupo de música e dança na Lona Cultural
29/09/2004. 

• Foto 2: Apresentação do grupo de música e dança na Lona Cultur
29/09/2004. 

• Foto 3: Foto do grupo de música e dança para a revista 
• Foto 4: Apresentação do grupo de música e dança na Lona Cultural

29/09/2004. 
• Foto 5: Apresentação do grupo de música e 
• Foto 6: Apresentação do grupo de percussão na Lona Cultural
• Foto 7: Ensaio do grupo de percussão
• Foto 8: Ensaio do grupo de percussão na qu
• Foto 9: Ensaio geral na quadra da E

                                                
210 Todas as fotos são do acervo da Equipe de Música da Barão, exceto a de 
(PETROCELLI, 2006b), e de № 29, que foi cedida pela Profª. Sônia Almada (SME/DEF/Música).

Registros fotográficos de alunos, professores, ensaios, apresentações, eventos, 

 
Foto 2 

 
 

  
Foto 5 

       

 
Foto 8 

                                                                  
Foto 1: Apresentação do grupo de música e dança na Lona Cultural 

Foto 2: Apresentação do grupo de música e dança na Lona Cultural 

Foto 3: Foto do grupo de música e dança para a revista Nós da Escola, em 06/2006.
Foto 4: Apresentação do grupo de música e dança na Lona Cultural 

Foto 5: Apresentação do grupo de música e dança na Lona Cultural de Campo Grande, em 2004.
: Apresentação do grupo de percussão na Lona Cultural de Campo Grande, em 30/08/2006.
: Ensaio do grupo de percussão na quadra da Escola, em 29/09/2004.

rupo de percussão na quadra da Escola, em 29/09/2004.
geral na quadra da Escola, em 08/2005. 

         
Todas as fotos são do acervo da Equipe de Música da Barão, exceto a de № 3, que é da revista 

29, que foi cedida pela Profª. Sônia Almada (SME/DEF/Música).
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Registros fotográficos de alunos, professores, ensaios, apresentações, eventos, 

 
Foto 3 

 
Foto 6 

 
Foto 9 

 de Campo Grande, em 

 de Campo Grande, em 

, em 06/2006. 
 de Campo Grande, em 

ltural de Campo Grande, em 2004. 
de Campo Grande, em 30/08/2006. 

, em 29/09/2004. 
, em 29/09/2004. 

3, que é da revista Nós da Escola 
29, que foi cedida pela Profª. Sônia Almada (SME/DEF/Música). 
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Foto 10  Foto 11 Foto 12 

 

   
Foto 13 Foto 14 Foto 15 

 

  
Foto 16  Foto 17 Foto 18 Foto 19 Foto 20 

             

    
Foto 21 Foto 22 Foto 23 Foto 24 

 

• Foto 10: Apresentação do grupo de percussão na Sala Cecília Meireles, em 18/06/2006. 
• Foto 11: Performance com cabos de vassouras e pratos do grupo de percussão, em 09/2004. 
• Foto 12: Performance com cabos de vassouras e pratos do grupo de percussão, em 09/2004. 
• Foto 13: Apresentação do grupo de percussão no Desfile Cívico no Centro de Campo Grande, em 

02/09/2004. 
• Foto 14: Apresentação do coral na Lona Cultural de Campo Grande, em 09/2004. 
• Foto 15: Alunos da Barão tocando congas e saxofone na UERJ, em 20/09/2007. 
• Foto 16: Aluno tocando tampa de panela no Desfile Cívico no Centro de Campo Grande, em 

02/09/2004. 
• Foto 17: Aluno tocando lata no Desfile Cívico no Centro de Campo Grande, em 02/09/2004. 
• Foto 18: Aluno estudando na oficina de flauta, em 09/2004. 
• Foto 19: Alunos da oficina de flauta, em 09/2004. 
• Foto 20: Alunas da oficina de violão/cavaquinho, em 09/2004. 
• Foto 21: Apresentação do coral na Lona Cultural de Campo Grande, em 09/2004. 
• Foto 22: Apresentação do coral na Sala Cecília Meireles, em 18/06/2006. 
• Foto 23: Gravação em estúdio de CD demo, em 31/08/2004. 
• Foto 24: Gravação em estúdio do CD do FECEM 2007, em 25/10/2007. 



 
 

297

  
 Foto 25  Foto 26 

 
 
 

   
Foto 27  Foto 28 Foto 29 

 
 
 

  
Foto 30 Foto 31 

    
 
 

    
                                                                                              

• Foto 25: Cazumbá (personagem do Boi da Barão) e grafitagem dos alunos na refeitório da Escola, 
em 2005. 

• Foto 26: Grafitagem dos alunos, em 2005. 
• Foto 27: Desenho de aluno para o Hip hop da Barão, em 08/2005. 
• Foto 28: Grafitagens, desenhos e cartazes de alunos para o Hip hop da Barão, em 08/2005. 
• Foto 29: Grafitagem de aluno para o Hip hop da Barão, em 08/2005. 
• Foto 30: Desenho de aluno para o Hip hop da Barão, em 08/2005. 
• Foto 31: Desenho de aluno para o Hip hop da Barão (gravura do prof. Demartone), em 08/2005. 
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Foto 32 Foto 33 Foto 34 

     
                                                                                       

 
 

 
  Foto 35 

 
 

    
Foto 36 Foto 37 Foto 38 Foto 39 

 

 
 
 

• Foto 32: Apresentação do grupo de música e dança no Teatro Odylo Costa Filho, UERJ 
Maracanã, em 20/10/2005. 

• Foto 33: Personagens do Boi da Barão (Cazumbá e Bumba-meu-boi), em 08/2005. 
• Foto 34: Ensaio geral do Boi da Barão na quadra da Escola, em 08/2005. 
• Foto 35: Apresentação do grupo de música e dança no Teatro Odylo Costa Filho, UERJ 

Maracanã, em 20/10/2006. 
• Foto 36: Apresentação do grupo de música e dança no Teatro Odylo Costa Filho, UERJ 

Maracanã, em 20/10/2006. 
• Foto 37: Apresentação do grupo de música e dança na Lona Cultural de Campo Grande, em 

30/08/2006. 
• Foto 38: Apresentação do grupo de música e dança na Lona Cultural de Campo Grande, em 

30/08/2006. 
• Foto 39: Apresentação do grupo de dança na Sala Cecília Meireles, em 18/06/2006. 

 
 
 



 

 
Foto 40 

 

 
Foto 43 

                                                     

 
Foto 46 

 

 
Foto 51 

          
• Foto 40: Ensaio geral do Boi da Barão. Meninas do grupo de dança, em 08/2005.
• Foto 41: Ensaio geral do 
• Foto 42: Professores e alunas do grupo de dança. Lona Cultural de Campo Grande, em 

29/09/2004. 
• Foto 43: Alunos e professores das oficinas, em 2004.
• Foto 44: Sr. José Balbino Alves 
• Foto 45: Batuque na cozinha, em 2005.
• Foto 46: Encontro da Escola e comunidade (Direção da Barão, morador e representante

do bairro, autoridade policial, representantes da Associação de Moradores de Santa Margarida, 
guardas municipais, agentes de saúde, professores, funcionários e alunos)

• Foto 47: Passeio ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro para assisti
Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), em 30/05/2004.

• Fotos 48, 49 e 50: Meninas do maracatu, em 2004.
• Foto 51: Canja do aluno da 

Cultural de Campo Grande, em 
• Foto 52: Visita à residência do prof. Roberto Stepheson, em 24/09/2004.
• Foto 53: Torcida da Barão para a escolha do samba 

Samba Unidos de Santa Cruz
• Foto 54: Alunos e professores 

 
Foto 41 

  
Foto 44 

                                         

  
Foto 47 Foto 48 Foto 4

  
Foto 52 Foto 53 

Ensaio geral do Boi da Barão. Meninas do grupo de dança, em 08/2005.
Ensaio geral do Hip hop da Barão. Grupo de dança, em 08/2005.

e alunas do grupo de dança. Lona Cultural de Campo Grande, em 

nos e professores das oficinas, em 2004. 
Balbino Alves tocando com os alunos e professores das oficinas, em 09/2004.

Batuque na cozinha, em 2005. 
Encontro da Escola e comunidade (Direção da Barão, morador e representante

do bairro, autoridade policial, representantes da Associação de Moradores de Santa Margarida, 
guardas municipais, agentes de saúde, professores, funcionários e alunos)

Passeio ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro para assistir ao concerto didático da 
Orquestra Sinfônica Brasileira (OSB), em 30/05/2004. 

Meninas do maracatu, em 2004. 
: Canja do aluno da oficina de percussão no show do cantor Ataulfo Alves Jr. 

Cultural de Campo Grande, em 21/08/2004. 
Visita à residência do prof. Roberto Stepheson, em 24/09/2004. 
Torcida da Barão para a escolha do samba de enredo mirim na 

Samba Unidos de Santa Cruz, em 10/09/2004. 
e professores das oficinas na atividade temática Jongo da Barão,
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Foto 42 

 
Foto 45 

  
Foto 49 Foto 50 

 
Foto 54 

Ensaio geral do Boi da Barão. Meninas do grupo de dança, em 08/2005. 
da Barão. Grupo de dança, em 08/2005. 

e alunas do grupo de dança. Lona Cultural de Campo Grande, em 

tocando com os alunos e professores das oficinas, em 09/2004. 

Encontro da Escola e comunidade (Direção da Barão, morador e representante político 
do bairro, autoridade policial, representantes da Associação de Moradores de Santa Margarida, 
guardas municipais, agentes de saúde, professores, funcionários e alunos), em 2005. 

r ao concerto didático da 

oficina de percussão no show do cantor Ataulfo Alves Jr. na Lona 

 
enredo mirim na quadra da Escola de 

temática Jongo da Barão, em 08/2006. 
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       Foto 55           Foto 56         Foto 57           Foto 58 Foto 59 

 
 
 

   
 Foto 60 Foto 61 Foto 62 

 
 

 
    
 
 
 

• Foto 55: Prof. Altair Caetano. 
• Foto 56: Prof. Demartone Gomes. 
• Foto 57: Profª. Miriam Machado. 
• Foto 58: Prof. Sérgio Alan. 
• Foto 59. Professores Jerônimo Sérgio e André Luís. 
• Foto 60: Fachada da Escola Municipal Barão de Santa Margarida, em 2005. 
• Foto 61: Grafitagem na porta da sala de música. 
• Foto 62: Professores Roberto Stepheson, Claudia Valéria e Marcos Melo. 
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ANEXO R - Arquivos de áudio211 

 
 
01. Boi da paz

212 
 
02. Isso é cidadania

213 
 
03. Maracatu do lado de cá

214 
 
04. Vamos viver em paz (versão 1)215

 

 
05. Vamos viver em paz (versão 2)216 
 
06. Universo feminino da humanidade

217 
 

    
 

IMPORTANTE: 
 

Todas as músicas são da autoria dos Alunos da Escola 
Municipal Barão de Santa Margarida. 

 
Direitos reservados 

 
É expressamente proibida a execução pública das 
músicas. Não podem ser usadas para fins comerciais. 
 

 

                                                 
211 Em MP3. 
212 ALUNOS E. M. BARÃO DE SANTA MARGARIDA. Boi da paz. Intérpretes: Alunos da E. M. Barão de Santa 
Margarida. In: XVII FECEM. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio/SME, 2006. 1 CD. Faixa 5. Gravação/Produção 
Wagner Ricciardi em 16/11/2005. 
213 ALUNOS E. M. BARÃO DE SANTA MARGARIDA. Isso é cidadania. Intérpretes: Alunos da E. M. Barão de 
Santa Margarida. In: XV FECEM. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio/SME, 2004. 1 CD. Faixa 4. 
Gravação/Produção Gabisom. Gravado ao vivo no Claro Hall em 20/10/2003. 
214 ALUNOS E. M. BARÃO DE SANTA MARGARIDA. Maracatu do lado de cá. Intérpretes: Alunos da E. M. 
Barão de Santa Margarida. In: XVI FECEM. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio/SME, 2005. 1 CD. Faixa 2. Gravado 
ao vivo no Olimpo em 16/11/2004. 
215 ALUNOS E. M. BARÃO DE SANTA MARGARIDA. Vamos viver em paz. Intérpretes: Alunos da E. M. Barão 
de Santa Margarida. In: XIV FECEM. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio/SME, 2003. 1 CD. Faixa 6. 
Gravação/Produção Gabisom. Gravado ao vivo no ATL Hall em 16/10/2002. 
216 ALUNOS E. M. BARÃO DE SANTA MARGARIDA. Vamos viver em paz. Intérpretes: Alunos da E. M. 
Barão de Santa Margarida. Rio de Janeiro: 9ª CRE, 2002. Gravado ao vivo na Lona Cultural de Campo Grande em 
09/2002. 
217 ALUNOS E. M. BARÃO DE SANTA MARGARIDA. Universo feminino da humanidade. Intérpretes: Alunos 
da E. M. Barão de Santa Margarida. Rio de Janeiro: E. M. Barão de Santa Margarida, 2004. CD demo, gravado em 
31/08/2004. 


