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PREFÁCIO

O binômio música e juventude está presente no nosso cotidiano 
de variadas formas e meios. A visibilidade da juventude, a partir 
de comportamentos, gostos e estéticas, sobretudo no período pós-
guerra do século XX, teve na indústria cultural uma grande aliada 
no reconhecimento deste seguimento social, mais notadamente por 
meio da sua presença no cinema e na música, moldando padrões de 
vida e de consumo. Ícones da juventude permeiam o campo musical 
em variadas épocas como Elvis Presley, The Beatles, Jovem Guarda, 
Janis Joplin, Mutantes, Novos Baianos, Legião Urbana, Kurt Cobain, 
Emicida, entre outros musicistas. 

A temática juventude ou juventudes, pela pluralidade que o termo 
envolve, vem sendo discutida em diversas perspectivas: biológica, 
social, cultural, política. É nesta etapa da vida que ocorrem mudanças 
decisivas no corpo, na cognição, no processo de socialização com 
outros indivíduos, que podem incidir em transformações no âmbito 
organizacional, emocional, psicológico, decisivas para o futuro de uma 
pessoa. Trata-se de um momento de vida em que o jovem é levado a 
exteriorizar seus pensamentos e emoções, a afirmar sua identidade 
e o seu lugar no mundo.

Pierre Bourdieu em entrevista publicada no livro Questões de sociologia 
nos lembra que a noção de juventude é arbitrada por quem possui 
a autorização para consagrar as qualidades que  indicam o que é 
ser jovem ou velho, sendo causa de disputas e poder. Outrossim, 
o conceito de juventude, para além do campo biológico no que se 
refere à faixa etária, é uma construção histórica e sociocultural, que 
merece observação. Ser jovem ou velho se agrega ao fator relacional 
comparativo, independente da idade biológica. 



Outro fator que também deve ser levado em conta refere-se ao fato 
que a juventude é produzida de diferentes maneiras pelos jovens, 
que vivenciam esta fase de acordo com sua origem social, sendo os 
direitos e os deveres exercitados a partir da sua situação econômica, 
geografia e cultura. Igualmente o acesso à educação formal e sua 
relação com ela, é afeita na medida das diferenças. Desta forma, os 
investimentos em políticas públicas educacionais para a juventude, 
sobretudo as afirmativas para inclusão social são imperativas para 
uma sociedade equânime e com justiça social. 

No âmbito da Educação Musical, esta temática vem sendo objeto de 
atenção nas discussões e pesquisas. A Educação Musical do século 
XXI, não raro é influenciada ou mediada pelas tecnologias digitais 
de informação e comunicação. A utilização de tecnologias digitais 
via internet nos processos formativos musicais, desde os cursos 
de Ensino à Distância, às video-aulas postadas em redes sociais ou 
compartilhamentos de programas facilitadores para aprendizagem 
musical, inclusive de forma autodidata, são atrativos para os jovens. 
A crise sanitária mundial gerada pela Covid-19 obrigou as pessoas 
aos estados de isolamento e distanciamento social, bem como aos 
educadores musicais a renovar os processos de ensino e aprendiza-
gem e contato com os educandos. Teixeira Coelho em conferência 
recente no "V Fórum Nacional de Gestão Cultural das Instituições 
de Ensino Superior - Forcult" realizado pela Universidade Federal 
de Goiás nos alerta para a necessidade de recriação de instituições 
formadoras e nos levando a questionar como trabalhar com alunos 
(nato)digitais, em universidades ou escolas analógicas?

 Porém, nem só de tecnologias digitais deverão conter a educação para 
o futuro. A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência 
e Cultura - Unesco dedica-se a induzir políticas e estruturas para o 
desenvolvimento da educação, ciência e cultura. No final do século XX, 



gestores da instituição preocupados com a educação para o futuro, 
provocaram Edgar Morin para trazer discussões e pontos de reflexão 
sobre o tema, a partir do projeto transdisciplinar "Educar para um 
futuro viável”, coordenado por Gustavo Ospina. Para o pensador da 
complexidade,  necessário se faz uma reforma de pensamento para 
se conhecer os problemas essenciais que movem a humanidade, (re) 
conectando os saberes em abordagens inter e transdisiplinares, a 
partir do (re) conhecimento da complexidade dos processos e da 
condição humana autoproduzida pela interações com o meio e com 
os outros indivíduos, das experiências singulares, do pensamento e 
da consciência coletiva por meio da cultura. O pensador indica que 
o campo das artes nos remonta às dimensões de existência pela 
experiência estética, que nos ensina a aprender a viver diante das 
incertezas e imprevisibilidades,  ou seja,  a educação para a formação 
do cidadão deve se assentar nos ensinamento da compreensão da 
condição humana e senso ético. 

Mais recentemente, a mesma instituição provocou associações 
educacionais e representativas a pensar sobre o tema, dentre elas a 
International Society for Music Education - ISME, a partir de grupos 
focais, provocando um debate global para repensar a educação, a 
aprendizagem e o conhecimento   em um mundo complexo, que gera 
incertezas e precariedade. Coordenei um grupo focal na América 
Latina formado por 15 (quinze) educadores musicais de variadas 
instituições e países latino-americanos. As discussões foram pro-
vocadas a partir de três tópicos: 1) O mundo em mudança: como o 
futuro é visto, quais são objetivos coletivos da educação em 2050; 
2) quais são os propósitos gerais da Educação; e por fim 3) quais 
são as implicações para a aprendizagem. Como respostas, foram 
levantadas questões sobre o meio-ambiente; processos coloniais; 
violência simbólica; descrédito pela ciência; retrocessos civilizató-
rios; necessidade de criar condições para a mobilidade social pela 



educação; sustentabilidade; experiências educativas; necessidade 
de quebrar preconceitos culturais; movimentos anti-racismo e 
anti-homofóbico; diversidade; acesso as tecnologias; cultura global 
e desterritorialização, descorporificação e enfraquecimento das 
culturas locais; trabalho em rede. 

Em recente publicação do relatório intitulado "Reimaginado nossos 
futuros juntos: um novo contrato social para a educação” (2021), a 
Unesco aponta para a necessidade de uma educação calcada nos 
direitos humanos e no respeito diversidade cultural; na integração 
da educação ambiental nos programas educacionais; e a utilização 
das ferramentas digitais como instrumentos de desenvolvimento do 
domínio técnico e senso crítico. 

Nesta perspectiva, a Educação Musical para as Juventudes, corro-
borando com a perspectiva da complexidade e das contribuições 
trazidas pelos colegas latino-americanos e pelo relatório da Unesco, 
deve incluir em suas discussões e práticas abordagens ainda pouco 
exploradas como o uso das tecnologias digitais como formação, 
mediação, socialização e inovação do conhecimento nos processos 
de ensino e aprendizagem. Além destas questões, esses processos 
formativos devem fomentar espaços de reflexão crítica por meio 
de pautas como diversidade cultural, sustentabilidade, questões de 
gênero, sexualidade e racismo.

Desta forma, esta obra “Educação Musical e Juventude(s) na Contem-
poraneidade” derivada  da 4ª Conferência Internacional de Educação 
Musical de Sobral, realizada pela Universidade Federal do Ceará em 
Sobral, de forma presencial, entre os dias 23 a 26 de junho de 2019, 
na cidade de Sobral, Ceará, traz artigos de educadores musicais 
pesquisadores que discutem os processos musicais formativos para 
a juventude no contexto atual, considerando diversos contextos e  



enfoques. Parabenizo os organizadores desta obra, Marco Antonio 
Toledo Nascimento e Adeline Stervinou, e os autores dos capítulos 
pelas contribuições acerca desta temática urgente e oportuna.

Goiânia, novembro de 2021. 

Flavia Maria Cruvinel
Universidade Federal de Goiás

Membro de Diretoria da ISME (2020-2022)
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INTRODUZINDO REFLEXÕES SOBRE JUVENTUDE(S) 
E EDUCAÇÃO MUSICAL

Marco Antonio Toledo Nascimento
 Adeline Annelyse Marie Stervinou

Você tem sede de quê? 
Você tem fome de quê?

A gente não quer só comida 
A gente quer comida, diversão e arte.

(Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Sérgio Britto, 1987)

É com felicidade que apresentamos o quarto livro organizado por 
nós1. Como as três publicações anteriores, este livro também é fruto 
dos textos produzidos pelos conferencistas que participaram de uma 
das Conferências Internacionais de Educação Musical de Sobral, a 
CIEMS. Evento científico bianual, a CIEMS é organizada pelo Curso 
de Música – Licenciatura da Universidade Federal do Ceará (UFC), 
Campus de Sobral, através do Grupo de Pesquisa (UFC/CNPq) PES-
QUISAMUS. Este evento nasceu em 2013 com o objetivo de reunir 
pesquisadores, professores, estudantes e demais profissionais en-
volvidos com o ensino e aprendizagem da música em seus diversos 
contextos, seja em Sobral, no Ceará, no Brasil ou no mundo.

Desde a sua primeira edição, a CIEMS conta com a cooperação do 
Laboratório de Pesquisa em Letras, Linguagens e Artes (LLA-Creatis) 
da Universidade de Toulouse Jean-Jaurès, do Departamento de Música 
da Universidade de Québec em Montreal, do Centro de Excelência em 
Pedagogia Musical da Universidade Laval na cidade de Québec e do 

1 Os livros são “Educação Musical no Brasil e no Mundo: reflexões e ressonâncias”, “Ensino 
e Aprendizagens Musicais no Mundo: formação, diversidade e currículo com ênfase na 
formação humana” e “Música e Colaboração: perspectivas para a Educação Musical”. Todos 
estão disponíveis em formato PDF no blog das Conferências Internacionais de Educação 
Musical de Sobral na aba “publicações” no endereço https://ciems.wordpress.com/.
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Grupo de Pesquisa MODAL (Multimodal Opportunities, Diversity and 
Learning) da Universidade Simon Fraser em Vancouver. Nesta quarta 
edição, ocorrida nos dias 23, 24, 25 e 26 de junho de 2019, a CIEMS 
teve o apoio do Programa de Pós-Graduação Mestrado Profissional 
em Ensino das Artes (PROFARTES), do Eixo Ensino de Música do 
Programa de Educação Brasileira da UFC (PPGE) e do Laboratório 
de Epistemologia da Música, bem como do Curso de Música – Licen-
ciatura da UFC em Fortaleza.

O tema da IV CIEMS, e que dá o nome a esta publicação, foi “Edu-
cação Musical e Juventude(s) na Contemporaneidade”, elaborado a 
partir das reflexões do grupo de pesquisadores do PESQUISAMUS 
sobre a relação entre a música e a juventude. Um especial motiva-
dor desta discussão foi o trabalho desenvolvido pelo projeto de 
pesquisa intitulado “Estudo sobre as práticas musicais em espaços 
não institucionalizados no Canadá e no Brasil: formação humana e 
desenvolvimento através da Educação Musical em comunidades de 
situação de vulnerabilidade social2, que teve como objeto de pesquisa 
dois grupos de jovens aprendizes de música em duas instituições não 
convencionais de ensino de música, uma em Fortaleza (Brasil) e outra 
em Québec (Canadá). Esta pesquisa considerou que o próprio fato 
de o indivíduo estar na juventude já o coloca no que é chamado por 
Robert Castel (1998) de zona de vulnerabilidade. O ingresso na zona 
em questão se dá pelo contexto de insegurança e de “travessia”, que 
esta fase da vida impõe, dificultando a oportunidade de um “espaço 

2 Projeto de pesquisa em cooperação internacional entre o PESQUISAMUS e o Laboratório 
de Percepção Auditiva e Didática Instrumental da Faculdade de Música da Universidade 
Laval (Québec, Canadá), coordenado pelo prof. Marco Toledo (UFC – Sobral) e Francis 
Dubé (Universidade Laval). Este projeto, realizado entre 2016 e 2019, foi financiado 
pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES), através do Programa Geral 
de Cooperação Internacional (PGCI) em acordo com o Governo canadense por meio do 
International Education and Youth Division of Foreign Affairs and International Trade Canada. 
Ressaltamos que, dos cinco projetos aprovados neste edital, ele foi o único aprovado da Área 
das Ciências Humanas e oriundo de uma universidade do Norte/Nordeste do país. O projeto 
recebeu, ainda, recursos da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e 
do Estado do Ceará (Funcap), através do Programa de Bolsas de Produtividade em Pesquisa, 
Estímulo à Interiorização e à Inovação (BPI).
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de escuta”. Não obstante, constatou-se, na pesquisa em questão, 
que a música desempenha um importante papel na vida dos jovens, 
impulsionando-os a se desvencilharem da zona de vulnerabilidade.

A juventude, ou as juventudes, como defendem alguns estudiosos, é 
um tema de elevado interesse em diversas áreas. Na área da Educa-
ção Musical, é necessário abordar esse tema, principalmente, pelas 
mudanças recentes estimuladas por uma realidade cada vez mais 
interconectada, diversa e dividida (HULL; NELSON, 2009). Cabe 
investigar e debater sobre como as novas demandas deste mundo 
em transformação apontam e reconfiguram as práticas criativas 
e colaborativas nas Artes como lócus privilegiado para caminhos 
interdisciplinares, multimodais, emergentes e participativos que 
conseguem, inclusive, se articular com as tecnologias digitais. Sendo 
assim, considerando-se que “Os sinais emitidos pela tradição estão 
agora em branco. Fazer escolhas, assumir o risco da decisão e res-
ponsabilizar-se pelas escolhas feitas são questões fundamentais que 
se colocam hoje para todos nós” (SOUZA, 2004), e é valioso que se 
coloque em pauta alguns questionamentos: como o educador musical 
e as instituições de ensino de música lidam com a(s) juventude(s) 
no atual contexto? Quais são os desafios e as trilhas que se apresen-
tam para a educação musical nessa intersecção entre juventude(s) 
e contemporaneidade?

Incluem-se, ainda, na esfera que interliga Educação Musical, Contem-
poraneidade e Juventude(s), outras tantas temáticas, dentre as quais 
destacamos: os contextos em que se ensina música; as propostas/
ações pedagógicas empregadas e articulações políticas empreendidas 
na difusão e consolidação desse campo; a interiorização do ensino, 
pesquisa e pós-graduação nas universidades brasileiras e a partici-
pação da(s) juventude(s) nas discussões nacionais e internacionais 
da área, permeadas de perto pela versão final da Base Nacional 
Comum Curricular. Tudo isso reforçou a necessidade de estudiosos 
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da Educação Musical do Ceará, do Brasil e do mundo de se reunirem 
em Sobral em 2019 para dialogar sobre o tema a fim de conhecer e 
aprofundar as teorias que corroboram para elucidar as problemáticas, 
traçar objetivos comuns – ao mesmo tempo globais e locais, atuar 
diante dos desafios e partilhar experiências e estratégias práticas 
cientificamente relevantes. 

O encontro antecedeu em meses a pandemia de covid-19 que es-
tamos vivendo neste momento. Encontros presenciais como este 
ainda estão longe de se repetirem, tornando esta publicação um 
raro relato de um dos últimos eventos internacionais da área a ser 
realizado de forma presencial. Ao relermos os textos deste livro, foi 
impossível não reviver os agradáveis e proveitosos momentos que 
passamos juntos aqui em terras de Belchior. Assim, os textos que ora 
são apresentados em livro, são frutos não somente das conferências, 
palestras e cursos, mas também de um encontro único e raro entre 
jovens e não tão jovens, discutindo e pensando a Educação Musical 
em novos tempos, sem imaginar que um ser microscópico iria pro-
vocar, nos meses subsequentes, mudanças tão drásticas e duras em 
nossas vidas.

A conferência de abertura da IV CIEMS foi proferida pela então pre-
sidente da Sociedade Internacional de Educação Musical (ISME), 
Dra. Susan A. O’Neill que, nos últimos vinte anos, tem dedicado seus 
estudos e pesquisas a temas ligados à juventude e ao aprendizado 
multimodal, sublinhando, entre outras preocupações, contextos que 
envolvem música e tecnologias digitais interativas. O primeiro capí-
tulo deste livro foi baseado em sua conferência em Sobral. Em seu 
texto intitulado “Revisando Caminhos: criatividade e conexão para 
a aprendizagem no Século 21”, a criadora da teoria sobre o Engaja-
mento Musical Transformativo discorre sobre como o aprendizado 
e o engajamento dos estudantes podem ser “energizados” por uma 
perspectiva ecológica. O texto foi gentilmente traduzido da língua 



Introduzindo Reflexões Sobre Juventude(s) e Educação Musical

23Educação Musical e Juventude(s) 
na Contemporaneidade

inglesa pela pesquisadora e membro do PESQUISAMUS, professora 
doutora Rita Helena Gomes.

Esta obra coletiva é dedicada a um dos conferencistas, que faleceu 
no meio da organização deste livro, pouco mais de um mês depois 
de nos enviar o texto final que vocês lerão no capítulo 2. O professor 
doutor Marcelo Giglio nos deixou precocemente em 14 de julho de 
2020, aos 54 anos, na região de Neuchâtel, Suíça, onde morava. Ele 
dedicou a sua vida à Música e à Educação Musical, implicado em 
diversas associações internacionais, como a ISME e a REF (Rede 
Internacional Francófona de Pesquisa em Educação e Formação). 
É com tristeza, porém com orgulho, que publicamos um dos seus 
últimos textos. “Andaimes criativos: uma abordagem sociocriativa 
à Educação Musical de jovens” aproxima a abordagem sociocriativa 
e a educação musical com o intuito de gerar meios que fomentem 
uma relação entre os jovens e a música. Este capítulo foi obsequio-
samente traduzido do espanhol para o português pelo coordenador 
do Programa de Mestrado Profissional em Artes (Profartes/UFC), 
professor doutor Héctor Briones.

A Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) se mostra, 
desde sua fundação em 1991, preocupada e participativa nas dis-
cussões em prol da Educação Musical em nosso país. Recentemente, 
pudemos observar, nos eventos promovidos por esta associação, o 
seu engajamento nas discussões a respeito da publicação da Base 
Nacional Comum Curricular (BNCC). O atual presidente da ABEM e 
amigo, professor doutor Marcus Vinícius Medeiros Pereira, sempre 
se mostrou muito próximo do Curso de Música da UFC em Sobral, 
participando dos eventos organizados por nós, como o "Encontro 
Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical (ENECIM)", 
ocorrido em 2016, e colaborando ativamente na Federação Inter-
nacional de Orquestra de Jovens Eurochestries, cuja sede brasileira 
também é situada no curso de música de Sobral. Mais uma vez pre-
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sente na CIEMS, o professor estudioso sobre a Educação Musical 
em contexto escolar, Marcus Vinícius, foi convidado a participar da 
mesa-redonda intitulada “Demandas formativo-musicais para as 
juventudes no contexto da Educação Básica”, em que fez importantes 
reflexões sobre o engajamento dos jovens e seu diálogo educativo 
com os conhecimentos musicais. Algumas das reflexões trazidas 
por ele em 2019 estão retrabalhadas no capítulo aqui contido e 
atualizadas à luz dos resultados de dois estudos recentes sobre os 
jovens e a música.

No quarto capítulo desta coletânea, é abordada a temática da motiva-
ção para a aprendizagem de instrumento musical de jovens. Pesqui-
sando há vários anos sobre o tema, o professor doutor Edson Figuei-
redo é autor de recente livro lançado pela editora Appris, intitulado 
“Motivação na aula de instrumento musical: teorias e estratégias 
para professores”, e foi convidado para ministrar, na quarta edição 
da CIEMS, o curso denominado “Teorias da motivação no ensino e 
na prática musical”, além de ter nos presenteado com um belíssimo 
recital ao violão. Neste texto, o professor Edson nos apresenta ideias 
sobre motivação e aprendizagem de instrumentos musicais dos jo-
vens que foram por ele disseminadas no referido curso. 

O protagonismo dos jovens é bastante discutido atualmente na área 
da Educação Musical. “Os jovens sempre se associaram à experi-
mentação no campo das artes e da cultura, agentes protagonistas 
de manifestações e linguagens artísticas renovadoras e transforma-
doras do panorama cultural” (BRASIL, 2011, p. 15). Partindo dessa 
observação, a maestrina da Orquestra Sinfônica da UFC (OSUFC) em 
Sobral, professora doutora Adeline Stervinou, expõe o significado da 
palavra protagonismo tanto de modo geral como em contexto uni-
versitário, mais especificamente relacionando-o às atividades de ex-
tensão desenvolvidas no Ensino Superior da UFC. Para ilustrar como 
ocorre o protagonismo no Campus de Sobral, a professora Adeline 
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enfatiza o papel dos membros da OSUFC Sobral, apontando diversas 
formas de manifestação do protagonismo dentro da orquestra.

Já o sexto capítulo traz a experiência de uma grande educadora 
brasileira. A professora doutora Margarete Arroyo, docente da 
Universidade Estadual Paulista "Júlio de Mesquita Filho" (UNESP), 
esteve pela primeira vez em Sobral nos agraciando com a partilha 
de conhecimentos oriundos de sua vasta experiência como docente 
de curso de Licenciatura em Música, atuante em projetos de ensino 
e extensão voltados para jovens nas redes públicas da cidade de 
São Paulo. No texto intitulado “Formação Musical de Adolescentes 
e Jovens nas redes públicas da cidade de São Paulo: inexistência, 
existência e inconstância”, a autora nos fornece um panorama da 
educação musical escolar sob a ótica dos adolescentes e jovens da 
maior cidade de nosso país.

Etnomusicólogo de formação, o professor doutor Tiago Carvalho é 
docente da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte (UFRN) e vem atuando há vários anos em cursos de licenciatura, 
construindo uma bagagem importante sobre a interlocução entre a 
Etnomusicologia e a Educação Musical. A partir de alguns conceitos 
de Groppo (2004), como “juventude pós-moderna” e “juvenilização”, 
o professor Tiago discorre, no sétimo capítulo deste livro, sobre as 
iniciativas produzidas pelo "Coletivo Ocuparte", que atua na cidade 
de Sobral no Ceará desde 2012, bem como sobre a articulação do 
grupo nas pautas da cultura, da educação e da juventude.

A professora doutora Denise Sutter Widmer, por sua vez, realizou 
uma importante contribuição na IV CIEMS, explanando os seus mais 
de dez anos de experiência como docente da Faculdade de Psicologia 
e Ciências da Educação da Universidade de Genebra (Suíça), onde 
é a responsável pela disciplina de Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (MITIC). Apesar de não trabalhar diretamente na área 
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da Música, ela atua na formação dos jovens professores que irão lecio-
nar no ensino fundamental suíço em todas as disciplinas. No oitavo 
capítulo desta obra, além de detalhar a formação coordenada por ela, 
que tem por objetivo o desenvolvimento e o reforço de crenças de 
competências dos (futuros) professores a respeito das tecnologias 
utilizadas para fins educativos, a professora Denise Widmer reflete 
sobre o ensino integrado às tecnologias na Educação Musical. O 
capítulo foi traduzido da língua francesa por Marco Antonio Toledo 
Nascimento.

O nono e último capítulo desta coletânea contém o resultado das dis-
cussões ocorridas na IV CIEMS dentro da roda de conversa intitulada 
“Conversa sobre Pós-Graduação e Internacionalização”. Nessa ação, 
os professores Luiz Botelho Albuquerque (UFC – Fortaleza), Marco 
Antonio Toledo Nascimento (UFC – Sobral) e Gabriel Nunes Lopes 
Ferreira (UFPI) utilizam suas próprias experiências para fomentar 
a importância das relações da internacionalização em Música com 
jovens estudantes de graduação e pós-graduação presentes na IV 
Conferência Internacional de Educação Musical de Sobral (CIEMS).

Com a importante contribuição dos autores desta obra, poderemos 
conhecer alguns exemplos de como o educador musical, as instituições 
de ensino de música ou mesmo os coletivos lidam com esta relação 
entre a música e a(s) juventude(s). Saindo do coração do Sudeste 
brasileiro em direção ao hemisfério norte, passando pelo interior do 
Nordeste, pode-se perceber, nas palavras do grupo Titãs (epígrafe), 
que a(s) juventude(s) na contemporaneidade se moldam, também, 
através da arte. Como organizadores desta obra, temos consciência de 
que tais exemplos não responderam questões mais abrangentes, tais 
como: quais são os desejos e sonhos dessa(s) juventude(s)? Como a 
Educação Musical pode contribuir para a expansão do conhecimento 
e das perspectivas de melhoria de vida das futuras gerações e para 
a aprendizagem ao longo da vida? Ainda assim, desejamos que esta 
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obra colabore para a área da Educação Musical e fomente mais re-
flexões e discussões a respeito da(s) juventude(s), protagonista(s), 
artista(s) e criadora(s) do futuro. 

Esperamos encontrar e reencontrar presencialmente todas e todos 
que fazem e fizeram a CIEMS acontecer. Vacinas salvam vidas, viva 
o SUS, viva a Ciência!

Referências

BRASIL. Secretaria Nacional de Juventude. Texto-base da 2ª Con-
ferência Nacional de Políticas Públicas de Juventude. Brasília: 
SNJ, outubro de 2011. 

CASTEL, R. As metamorfoses da questão social. Petrópolis: Editora 
Vozes, 1998.

GROPPO, L. A. Dialética das juventudes modernas e contemporâneas. 
Revista de Educação do Cogime, ano 13, n. 25, 2004. p. 9-22.

HULL, G.; NELSON, M. E. Literacy, media, and morality: Making the 
case for an aesthetic turn. In: PRINSLOO, M.; BAYNHAM, M. (eds.). 
The future of literacy studies. Houndmills, UK: Palgrave MacMillan, 
2009, p. 199-227.

SOUZA, C. Z. V. Juventude e contemporaneidade: possibilidades e 
limites. Ultima décad., Santiago, v. 12, n. 20, p. 47-69, jun. 2004.  





29Educação Musical e Juventude(s) 
na Contemporaneidade

REVISANDO CAMINHOS: CRIATIVIDADE E CONEXÃO 
PARA A APRENDIZAGEM NO SÉCULO 213

Susan A. O’Neill

Introdução

Um dos maiores desafios da formação docente no século 21 é como 
ajudar professores(as) a se conectarem com seus(suas) estudantes 
de formas significativas e encorajá-los(as) em termos de criatividade, 
inovação tecnológica e engajamento no aprendizado. No clima edu-
cacional de hoje, no qual muitos países reconhecem a necessidade 
de uma reforma que responda às rápidas mudanças provocadas pela 
globalização e pelas tecnologias digitais, é preciso encontrar soluções 
que considerem que jovens aprendem em diferentes espaços/lugares, 
usualmente de forma simultânea (lifewide learners) (BARNETT, 2012, 
p. 12). Com os celulares e os computadores pessoais ficando cada 
vez mais baratos, acessíveis, portáteis e interativos, seu uso conti-
nua a crescer e se desenvolver, normalmente a passos rápidos e de 
modos inovadores. Há poucas dúvidas de que as mídias tecnológicas 
digitais tornaram possíveis novas abordagens de aprendizagem ao 
facilitarem a comunicação e a colaboração, a expressão criativa, as 
experiências de aprendizado individualizadas e personalizadas e a 
geração de conteúdo pelos(as) aprendentes (FUTURELAB, 2008). 
Elas também estão em sintonia com jovens que são inclinados(as) 
ao uso de novas tecnologias e ávidos(as) por explorar suas possibi-
lidades (CROOK, 2012). 

Como a aprendizagem no século 21 se “dissociou” (SEFTON-GRE-
EN, 2008) e “se libertou dos limites das instituições educacionais” 
(COLEMAN, 2012, p. 2), muitos(as) jovens estão engajados(as) em 

3 Traduzido da língua inglesa por Rita Helena de S. F. Gomes.
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aprender através de espaços de vida física ou virtual em casa, na 
escola e em comunidades on-line do mundo todo. Jovens em países 
desenvolvidos, em geral, estão profundamente imersos(as) no uso 
de tecnologias digitais no seu dia-a-dia.  Muito antes de começarem 
a ir às escolas, as crianças já acumulam muitos conhecimentos e 
“crescem sabendo ou sendo capazes de saber sobre praticamente 
qualquer coisa do passado ou presente que as interesse” (COLEMAN, 
2012, p. 41). Elas podem fazer muitas conexões com o mundo à sua 
volta e, geralmente, aprendem sozinhas novas habilidades usando 
um computador, um jogo eletrônico ou um aparelho tecnológico. 
Prensky (2008) afirma que “comparada à vida tecnológica fora da 
escola, a sala de aula tradicional é um lugar sombrio” (p. 40). 

As rápidas mudanças na tecnologia e o aumento da globalização 
criaram desafios para professores(as) no que se refere a conhecer e 
entender seus(suas) alunos(as) como situados(as) em seus próprios 
mundos-de-vida. Encontrar maneiras de ajudar professores(as) a se 
tornarem conhecedores(as) das fortalezas e paixões individuais de 
seus(suas) estudantes é fundamental para que possam ampliá-las 
por meio de experiências de aprendizagem personalizadas e experi-
mentais. Este capítulo investiga como o foco na perspectiva ecológica 
de aprendizagem dos(as) estudantes pode contribuir para fomentar 
criatividade e conexão como caminhos possíveis para energizar o 
aprendizado e o engajamento estudantil nas salas de aula do século 21. 

Aprendizagem no século 21

Nos últimos anos, no Canadá, em países da Europa, como o Reino 
Unido, e nos Estados Unidos tem ocorrido um crescimento contínuo 
da equipagem de salas de aula com recursos digitais e tecnologias em 
rede, tais como lousas interativas, ambientes virtuais de aprendiza-
gem, jogos educacionais de computadores e acesso aos aplicativos 
de internet, incluindo e-mails e plataformas de e-learning (LIVINGS-
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TONE, 2012). Um dos desenvolvimentos mais significativos da vida 
midiática dos jovens é a participatividade das ferramentas, atitudes 
e aspirações que a “Web 2.0” ou “Web participatória” (CROOK, 2012) 
e a “virada participatória” (URICCHIO, 2004) trouxeram através de 
protocolos inovadores e formas de conectividade associadas à inter-
net. As oportunidades de aprendizagem da Web 2.0 se adequam bem 
aos ideais contemporâneos de educação (CROOK, 2008), a exemplo 
da aprendizagem baseada em investigação (através da criação de 
novas estruturas de organização de dados, expertise em acesso e 
partilha e pesquisa de informações), letramento multimodal (através 
de novos modos de representação, comunicação e autoexpressão), 
colaboração (através de atividades conjuntas e participação em rede) 
e publicação (através de estruturas que apoiam a criação de mate-
rial original e que o disseminam ao promover tanto as ferramentas 
quanto uma audiência em potencial). Assim, não é surpreendente 
que as oportunidades e possibilidades das tecnologias da Web 2.0 
tenham se integrado às novas visões educacionais e estruturas de 
aprendizagem para o século 21 que agarram seu potencial para 
viradas radicais e transformacionais na prática educativa (GRANT; 
OWEN; SAYERS; FACER, 2006).

Contudo, como apontam Crook (2012) e Livingstone (2012), até o 
momento, as pesquisas indicam que parece haver mais tensões do 
que transformações nas oportunidades relativas à implementação 
da Web 2.0 em contextos educacionais. Uma preocupação tem sido 
“com escolas que provaram (ser) mais lentas para mudar seus planos 
de aula do que foram para inserir computadores na sala” (LIVINGS-
TONE, 2012, p. 9). Os motivos para a falta de utilização pelos(as) 
educadores(as) incluem recursos insuficientes ou indisponibilidade 
de novas tecnologias, falta de know-how ou desenvolvimento profis-
sional para o uso da tecnologia quando ela está disponível, e a popu-
lar, mas controversa ideia impulsionada por Prensky (2001) de que 
os(as) jovens são “nativos(as) digitais” (aqueles(as) que nasceram 
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durante ou após as tecnologias digitais) e que, portanto, são capazes 
de incorporar novas tecnologias de formas que os(as) “imigrantes 
digitais” (nascidos(as) antes das tecnologias digitais se difundirem 
na vida cotidiana) acham estranhas ou pouco familiares sendo, por 
isso, incapazes de maximizar seu potencial.

Mesmo no início dos anos 90, Green e Bigum (1993) defenderam 
que, devido ao fato de que os(as) jovens de hoje cresceram em um 
mundo conectado ao computador, o que alterou seus conhecimentos 
e know-how em certa medida, é possível ter “alienígenas na sala de 
aula”. Argumentei de forma similar em outros textos que, na atual era 
da informação, professores(as) e pesquisadores(as) também podem 
se sentir como alienígenas na sala de aula (O’NEILL, 2010; 2012). 
Isso pode acontecer em vários níveis e nem sempre é fácil desvelar as 
camadas de complexidade que resultam da interconectividade entre 
tecnologia, experiências pessoais, mídias, cultura popular, valores 
e outras compreensões culturais. Por outro lado, frequentemente, 
há uma sensação de que nossos conhecimentos e valores diferem 
entre as gerações e entre os grupos culturais e isso pode alienar 
estudantes, docentes e pesquisadores(as) uns dos outros. Superar 
esses obstáculos é desafiador e demanda um esforço concentrado 
para assegurar que o uso de tecnologia na sala de aula não se reduza 
a um mero gesto simbólico.  Um conjunto claro de objetivos, funções, 
responsabilidades e recursos é necessário, assim como a promoção de 
oportunidades de aprendizagem para os(as) alunos(as) (FIELDING, 
2004). Em geral, isso requer mudanças na função do(a) educador(a), 
que deve passar de distribuidor de informação para “profissional 
da produção de conhecimento” (KINCHELOE, 2008, p. 29). Também 
envolve esforços para garantir a inclusão de todas as vozes na sala 
de aula (RUDDUCK, 2007).

De acordo com o quadro para identificar “habilidades para o século 
21” feito por Dede (2010) e outros, a aprendizagem no século 21 se 
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tornou um termo guarda-chuva para abordagens educacionais que 
são voltadas para as necessidades dos(as) aprendentes que estão 
crescendo no novo milênio. Em 2012, uma reportagem intitulada 
Mudando mentes: uma visão do século 21 para a educação pública no 
Canada NT, afirmava que a educação precisava promover “oportunida-
des de aprendizagem que fossem relevantes para os(as) estudantes de 
hoje” e que “reconhecesse a importância do letramento, da numeracia 
e das ciências como fundamentos de todo aprendizado” bem como 
de “competências adicionais” que o(a) jovem canadense “precisa 
para ser bem sucedido(a) em um mundo moderno de progressivas 
mudanças” (p. 3). Esse capítulo considera o papel da perspectiva 
ecológica de aprendizagem para auxiliar professores(as), seja no 
reconhecimento de oportunidades de aprendizagem que são rele-
vantes para seus(suas) estudantes, seja no fomento à criatividade 
e às conexões significativas com a aprendizagem que seus(suas) 
estudantes têm em suas vidas cotidianas (lifewide learning).

Ecologias de aprendizagem

O termo ecologias de aprendizagem tem sido descrito como um 
conceito denso (WILLIAM, 2008/1985) que é multifacetado e 
multidimensional. Ele é, simultaneamente, tanto a descrição de um 
sistema de aprendizagem que ocorre no interior de espaços e lugares 
quanto a explicação de como um sistema de aprendizagem se desenrola 
nas vidas dos aprendentes individuais. Ecologias de aprendizagem são 
fluidas e frágeis no sentido de serem dinâmicas, flexíveis e estarem 
em constante mudança na medida em que as pessoas jovens se 
movem nelas ou através delas. Todavia, experienciamos ecologias de 
aprendizagem como relativamente coerentes – nos identificamos com 
características e eventos particulares (por exemplo: “É assim que nós 
fazemos as coisas nesse ambiente de aprendizagem”). Desta forma, 
criamos uma história que separa um ambiente de aprendizagem de 

NTNo original: Shifting minds: A 21st century vision for public education in Canada.
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outro, tal como quando nos referimos à aprendizagem ser diferente 
na escola ou em casa. Em vez de ver espaços de aprendizagem 
diferentes como mundos separados, Erstad (2012) sugere que 
adotemos uma abordagem de aprendizagem de vidas (learning lives 
approach) para entender melhor as interconexões entre os ambientes 
de aprendizagem vivenciados pelos(as) jovens enquanto aprendentes 
que estão, em geral de forma simultânea, em diferentes espaços de 
vida (lifewide learners).

Através do reconhecimento das ecologias de aprendizagem 
dos(as) estudantes é possível auxiliar professores(as) a adotar 
uma abordagem de aprendizagem de vidas nas suas salas de aula. 
Por exemplo, focar em ecologias de aprendizagem nos ajuda a 
reconhecer que a aprendizagem é situada e feita de experiências 
que envolvem diferentes transações, trajetórias e agrupamentos 
sociais que perpassam os mundos-de-vida dos(as) estudantes. 
Ecologias de aprendizagem também oferecem descrições de como 
os(as) jovens se preparam para e lidam com caminhos cambiantes 
e com transições temporais por meio de aprendizagens, comumente 
simultâneas, em diferentes espaços (lifewide learning) e mediadas 
por uma gama de tecnologias (ERSTAD; SEFTON-GREEN, 2012). 
Ecologias de aprendizagem nos ajudam a reconhecer que os limites 
entre diferentes ambientes de aprendizagem são, usualmente, mais 
permeáveis quando jovens “utilizam múltiplas formas culturais” 
em suas vidas cotidianas de aprendizagem (BARRON, 2006, p. 
200). Finalmente, ecologias de aprendizagem nos ajudam a ir além 
da noção de ambientes de aprendizagem como meros contextos 
e, ao invés disso, chamam nossa atenção para suas possibilidades 
e obstáculos no que toca à construção e promoção de atividades, 
práticas e identidades que criam oportunidades para criatividade, 
conexão e engajamento estudantil significativo.
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Criatividade e comunicação multimodal

Um modo central pelo qual a criatividade tem sido fomentada em 
atividades on-line de jovens se liga ao engajamento deles(as) em 
uma comunicação multimodal. Há crescentes relatos de jovens que, 
através de suas explorações e do aproveitamento de oportunidade da 
Web 2.0, se engajam em formas de comunicação mais multimodais 
(CROOK, 2012). Albers e Sanders (2010) referenciam os trabalhos de 
Halliday (1985), de Hodge e Kress (1988) e de Kress e van Leeuwen 
(2006) ao definirem comunicação multimodal como “integração de 
múltiplos ‘modos’ ou formas comunicativas (isto é, digital, visual, 
espacial, musical etc.) dentro de um sistema de signos que carrega 
significados reconhecidos e entendidos por um coletivo social” 
(ALBERS; SANDERS, 2010, p. 8). Segundo Stein (2003), “pedagogias 
(m)ultimodais desencadeiam a criatividade de modo inesperado e 
imprevisível. Elas produzem criatividade” (p. 134). Nelson e Johnson 
(2014), por sua vez, defendem que criatividade “não é uma qualida-
de especial de artistas e designers, mas sim um evento produtivo, 
um momento prenhe” (p. 1). Eles apontam que, há muito tempo, a 
interconexão entre capacidades comunicativas e criativas tem sido 
teorizada como “processos de criação de sentido intrinsecamente 
sociais, integrativos e transformativos” (p. 1). 

Ajudar professores a explorar a interseção entre as experiências 
multimodais de seus(as) estudantes, criatividade e comunicação, é 
potencialmente relevante para que possam engajar os(as) alunos(as) 
em uma aprendizagem do século 21 na sala de aula (MILLER, 2010). 
Jovens sabem muito sobre textos multimodais por suas experiências 
on-line e os docentes têm a responsabilidade de ampliar essas expe-
riências e o conhecimento dos(as) jovens sobre multimodalidade na 
sala de aula. Para tanto, precisam aprender a reconhecer a criatividade 
e o potencial comunicativo de diferentes modos (por exemplo: texto, 
imagem, som, gesto) e usá-los em sua prática docente.
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Conexão

Uma das metáforas mais proeminentes da aprendizagem do século 
21 é a conexão ou conectividade. O relatório Mentes Conectadas 
(Connected Minds) da OCDE (2012) define conexidade como “a 
capacidade de beneficiar-se da conectividade para propósitos pessoal, 
social, profissional ou econômico” e complementa ao dizer que 
esse conceito tem “tido impacto em todas as esferas de atividades 
humanas” (p. 15). Quando combinada com a tecnologia digital, a 
conexidade é um estado dual (apesar das óbvias limitações dessa 
conceitualização) pelo qual “pessoas, instituições, empresas ou 
governos estão ou conexão (on) ou não (off)” (p. 17). O argumento 
é que a tecnologia cria conectividade, mas que isso não se traduz 
necessariamente em conexidade efetiva. É preciso entender melhor 
como a ligação dos(as) jovens com as mídias digitais “pode ser 
usada para promover conexidade” (p. 19). O relatório é concluído 
com o chamado de Dede (2007) para pesquisas que observem como 
jovens estão usando tecnologias em outros aspectos da sua vida 
para, então, poderem peneirar “as impurezas de comportamentos 
que são assumidos apenas porque são novos ou estilosos, daqueles 
minérios que são capazes de fornecer perspectivas transformadoras 
para criação, partilha e maestria de conhecimentos” (p. 4).

Crook (2012) afirma que, com frequência, há um desencontro entre 
como os(as) jovens estão experienciando as tecnologias digitais 
na sala de aula e o que acontece em casa.  Em um estudo do Reino 
Unido sobre a percepção dos(as) jovens sobre o uso de mídias so-
ciais, internet e tecnologias digitais no contexto da escola e fora da 
escola, descobriu-se que, ainda que profundamente imersos no uso 
da tecnologia e com uma percepção largamente positiva sobre ela, es-
ses(as) jovens “também identificaram um conjunto de circunstâncias 
comuns associadas ao seu uso (ou seu uso potencial) na escola que 
podia variar entre estressante, frustrante, ameaçador ou desviante” 
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(p. 63). O estudo envolveu 53 grupos de gênero misto com jovens de 
12-13 anos e 14-15 anos. Os achados são importantes e levantam 
questões sobre a percepção de jovens acerca de várias características 
da cultura escolar que “não se adequam confortavelmente” (p. 78) às 
oportunidades abertas pela Web 2.0. Por exemplo, o estudo verificou 
que, enquanto o conhecimento escolarizado tende a ser organizado 
em torno de “formas mais esquemáticas e integradas” e “estruturas 
taxonômicas” que podem “ser reproduzidas em versões ou artefatos 
pessoalmente construídos”, as oportunidades da Web 2.0 para pes-
quisa levam a “um conhecimento relativamente fragmentado que é 
organizado de uma maneira mais narrativa” e “sem pressão para que 
ele seja reconstruído em alguma forma de documentação” (p. 78). 
Talvez mais relevante para a aprendizagem musical seja o achado de 
que os jovens preferiram as formas de colaboração experimentadas 
com uso da Web 2.0 e que envolviam “uma coordenação desenvolvida 
entre pares que pode crescer através de uma perspectiva cumulativa 
partilhada” (p. 78). Isso contrasta com as colaborações escolarizadas, 
que foram vistas como “mais esporádicas e contidas” e tendendo a 
buscar resultados que exigem “alguma forma de consenso negocia-
da” (p. 78).

Conclusões

Os benefícios e os obstáculos da aprendizagem nas vidas dos(as) 
jovens variam em resposta às mudanças rápidas inerentes ao de-
senvolvimento de ferramentas e práticas e ao modo como os(as) 
jovens têm respondido e se engajado com as tecnologias de mídias 
digitais. Tapscott (2008) diz que, para muitos(as) jovens, usar mídia 
digital é ‘tão natural quanto respirar’ e que ela é um meio para o em-
poderamento deles(s), particularmente, se os(as) jovens se engajam 
voluntariamente em atividades musicais ou em conteúdos criados 
pelo(a) usuário(a) dentro de grupos de afinidades on-line (GEE, 
2000) e em culturas participativas (JENKINS, 2009). É preciso um 
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melhor entendimento de como jovens se engajam com tecnologias 
de mídias digitais e de como aproveitar melhor seu potencial para a 
educação em sua ampla variedade de contextos. Uma compreensão 
das diversas ecologias da aprendizagem, especialmente por meio 
dos relatos dos(as) jovens de suas experiências, fornece insights para 
que pesquisadores(as) e profissionais possam encorajar melhor e 
aprimorar a aprendizagem no século 21.

Ecologias de aprendizagem e abordagens que consideram a apren-
dizagem nas vidas nos ajudam a reconhecer que, para os(as) jovens, 
as fronteiras em torno de seus mundos podem não ser percebidas 
como limites, mas sim como uma zona de caminhos emaranhados 
ou entrelaçados. Imagine, por exemplo, que, quando as crianças co-
meçam a ir para a escola, elas podem perceber a sala de aula como 
rodeada e, logo, conectada de formas múltiplas e diversas às suas 
vidas fora da escola. Este é um exemplo de como as ecologias de 
aprendizagem oferecem uma perspectiva dinâmica, culturalmente 
responsiva e sensivelmente contextualizada para conceituarmos e 
interpretarmos os processos de criação de sentido dos(as) jovens 
em relação às oportunidades de aprendizagem que são uma parte 
integral de suas vidas. 
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ANDAIMES CRIATIVOS: UMA ABORDAGEM 
SOCIOCRIATIVA À EDUCAÇÃO MUSICAL DE JOVENS5

Marcelo Giglio (in memorian)

Através de uma perspectiva social, cultural, artística e criativa, este 
capítulo propõe uma “aproximação sociocriativa” para a educação 
musical que possa gerar meios que fomentem uma relação entre 
os jovens e a música ou a “organização dos sons”, nos termos de 
John Cage6. Este texto se inspira em duas conferências ditadas  na 
Universidade Federal do Ceará7  (Brasil) e na Universitat de Girona8  
(Espanha).  Nos propomos a reduzir a defasagem que existe entre as 
atuais possibilidades criativas para os jovens músicos, comprovada 
nas redes sociais, seja em tempos estáveis ou de crise, e o lugar que 
a criatividade e as colaborações criativas ocupam, ainda, no ensino 
e nas instituições de formação em música.

Tanto no âmbito local como global, a educação musical para jovens 
representa um grande desafio social, cultural e artístico. Para uma 
melhoria da aprendizagem musical, sugerimos andaimes criativos 
que precisam de certos gestos por parte do docente de música, 
que devem ser sempre evolutivos e jamais exaustivos. Para tal: 

• expomos um exemplo de aula de música que serve de ilustração 
para compreender o conteúdo deste capítulo.

• analisamos o lugar da criatividade para além da educação musical, 

5 Traduzido da língua espanhola por Héctor Andrés Briones Vásquez.
6 CAGE, J. The future of experimental music: credo. Silence: Lectures and Writings. 1961.
7 GIGLIO, M. Creative Scaffolding: a ‘socio-creative approach’ to music education as channel 
for a relationship between young people and sounds. In: 4a. Conferência Internacional de 
Educação Musical de Sobral, Sobral, 24-26 juin 2019.
8 GIGLIO, M. Conférence Colaboración creativa en música: educación y compromiso, na 
Facultat d’Educació i Psicologia UdG, l’Universitat de Girona. 20 de abril de 2018.



Andaimes Criativos: Uma Abordagem Sociocriativa à Educação Musical de Jovens

44 Educação Musical e Juventude(s) 
na Contemporaneidade

centrando-nos no “andaime criativo” para o ensino de música,
• estudamos as resistências à criatividade de alguns docentes de 

música, baseados em representações e apriorismos, centran-
do-nos em seus compromissos individuais, musicais e insti-
tucionais, e

• finalmente, apresentamos a abordagem “sociocriativa” da edu-
cação musical com quatro valores educacionais do ensino-apren-
dizagem para jovens. 

1. Um exemplo de aula de música com jovens para co-
meçar a discussão. 

Iniciamos com a descrição de uma aula como exemplo de tantas aulas 
que eu mesmo tenho experimentado com alunos no Brasil, Argentina, 
Canadá e Suíça, e tenho observado e analisado em diferentes aulas de 
outros docentes com os seus alunos de 10 a 14 anos em diferentes 
países (GIGLIO, 2015).  

Fase 1 - consigna   

Para começar, o docente fornece as informações básicas para que 
os alunos realizem uma composição em grupos (de três pessoas). 
Em um lapso de 10 a 15 minutos, cada grupo deve compor uma 
partitura curta, de memória (ou com partitura de três linhas de oito 
compassos sobre pentagramas ou grafias), para três instrumentos 
tocados pelos três alunos compositores-instrumentistas. O docente 
distribui os instrumentos a cada grupo. 

Fase 2 – tarefa de criação e ensaio (10-15minutos)

Cada grupo se posiciona em um espaço adequado para completar a 
sua tarefa (seja de pé, sentados em cadeiras ou no chão). O espaço é 
adaptado a um grupo de jovens que discutem, fazem testes e compõem 
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a sua música: em círculo, frente a frente ou diante de uma partitura.... 
Quando cada grupo termina sua peça, o docente solicita aos grupos 
que imaginem que estão ensaiando em um estúdio de gravação, em 
um cenário ou em uma garagem e que se preparem para tocar a peça 
musical em um minirrecital. Nesse meio tempo, o docente prepara 
o espaço para encenar uma sala de concertos ou de recital, segundo 
o estilo e gênero de música que tenha sido proposto aos alunos: 
cenário de jazz, de música de câmara, de circo, de carnaval, de rock 
ou de performance de música contemporânea, entre outras. 

Fase 3 – minirrecital (5 – 10 minutos)

Os alunos que terminam de ensaiar ajudam o docente, montam os 
instrumentos que serão tocados mais tarde e organizam as cadeiras 
para criar a sala de concerto. Um grupo pode se dedicar a prepa-
rar a gravação em áudio ou vídeo da audição (minirrecital). Se for 
necessário, serão adaptados a iluminação, o som e os espaços dos 
artistas e do público. O docente organiza com os alunos a ordem em 
que os grupos interpretarão suas peças musicais. Todos sentam-se 
como público para iniciar o minirrecital. Cada grupo apresenta sua 
criação. Depois de cada apresentação, o público e o docente aplau-
dem sem fazer comentários, salvo aqueles próprios ao minirrecital 
(títulos, dedicatória ou outra informação introdutória como em um 
recital de música). 

Fase 4 – discussão gravada (3-5 minutos)   

Posteriormente, todos ajudam a preparar a aula colocando as cadei-
ras em círculo. O docente, com um gravador ou um tablet, grava em 
áudio ou vídeo uma discussão sobre as formas de pensar e realizar 
suas composições. O docente entrega a um dos alunos, o qual fica 
encarregado de gravar a discussão de seus colegas. O docente infor-
ma aos alunos que eles irão gravar, como em um programa de rádio, 
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seus relatos sobre o processo de composição de suas peças musicais 
e de organização interna para conseguir finalizá-las. O professor 
participa como se fosse um repórter, colhendo informação para os 
ouvintes e sem tomar o lugar do aluno protagonista de cada relato, 
de cada processo. Nesse sentido, o docente orienta a discussão para 
que cada aluno tenha a possibilidade de falar sem deixar momentos 
de silêncio na gravação. Se a turma tem muitos estudantes, o relato 
deve se limitar à metade deles. A outra metade participará na próxima 
aula. Os estudantes respondem às perguntas que se iniciam com um 
“como” (processos), evitando o “por que” (argumentos). Cada aluno 
escuta o relato de seus colegas de classe. Na primeira vez, alguns dão 
risadas, outros discutem ou completam o que os seus colegas dizem, 
mas todos participam (ou, pelo menos, a metade da turma), porque 
o docente e o aluno que grava vão de estudante em estudante, no 
sentido horário. Ninguém levanta a mão a não ser para discutir ou 
fazer outras perguntas entre eles. Cada aluno sabe que não é neces-
sário adivinhar qual é o melhor foco ou qual o docente prefere. Os 
recursos culturais, por exemplo, as técnicas musicais, podem surgir 
durante o debate.  

Fase 5 – reprodução da discussão gravada para a turma (3-5 minutos)

Depois de, aproximadamente, três a cinco minutos, a discussão acaba 
e o docente reproduz para a turma, através do gravador ou tablet, o 
que foi gravado. Quando essa experiência é realizada pela primeira 
vez, alguns estudantes dão risadas ao escutar as suas próprias vozes. 
Outros escutam em silêncio. O professor escuta atentamente. Nossas 
investigações mostram que, neste momento, os professores escutam 
o que não conseguem ouvir e apreender sem gravar a discussão. Ao 
vincular o que foi observado durante as diversas tarefas criativas e 
o minirrecital ao que foi escutado na gravação, o docente escreve 
alguns termos chave no quadro ou em seu computador (projetado 
em slides – beamer). O docente categoriza algumas estratégias de 
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colaboração criativa, de composição, ou de outros aspectos técnicos 
ou estéticos que observou ou que foram mencionados pelos alunos. 
É desse modo que se estrutura a aula. 

Fase 6 - introdução de novos elementos – passos a seguir.

A partir do que foi experimentado, observado e analisado in situ, o 
professor expõe suas observações e introduz novos conhecimentos 
relacionados à experiência finalizada. Ele apresenta aos seus alunos 
suas análises e sugestões para melhorar a aprendizagem e trabalha 
com eles alguns aspectos técnicos ou estéticos da criação, da escritura 
ou da interpretação musical. 

Iteração do cenário de 6 fases. 

Depois de completar essa ordem sequencial, o docente toma algu-
mas decisões (com ou sem os alunos) sobre o que será proposto 
na próxima aula da mesma semana ou da seguinte. Por exemplo, 
pode-se planificar uma atividade de improvisação, de percepção ou 
de leitura que ajude os discentes a desenvolver estas habilidades 
técnicas ou estéticas.

A seguir, proponho o fundamento desta lição com um andaime pos-
sível para sustentar a aprendizagem musical na sala. 

2. Aprender a criar música – criar para aprender músi-
ca: “andaime criativo” para jovens. 

A criatividade é geralmente aceita nas artes plásticas, mas poucas 
vezes nas artes musicais e na educação musical. Nos perguntemos, 
então, como é possível ter acesso ao conhecimento musical, afinal, 
não existiria nenhuma peça musical sem a capacidade criativa do ser 
humano. Muitos colegas, artistas, docentes e pesquisadores podem 
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ter uma falsa representação social sobre como se deve iniciar o en-
sino da música para jovens. Alguns pensam, sem ter fundamentos, 
que a música deve ser aprendida por meio da audição: a percepção, 
a apreciação... Outros abordam diretamente a interpretação a partir 
da leitura (solfejo) com imitação, memorização, leitura e escritura. 
Muitos pensam que, antes de ter acesso à criatividade (improvisação, 
composição e arranjos), deve-se saber ler e escrever música. Para 
muitos educadores, é impossível não dimensionar as implicações dos 
métodos ativos como os de Jaques Dalcroze, de Willems, de Kodaly 
ou de Orff. 

Os avanços científicos e as inovações em educação musical têm for-
necido pistas para alguns docentes de música, os quais atribuem um 
lugar importante à aprendizagem em criação musical. Para muitos 
deles, o importante é construir uma aprendizagem musical a partir 
da exploração sonora, das combinações de durações, de timbres e 
da criação de pequenas improvisações antes de acessar a apreciação 
e as técnicas de interpretação. Para além de todo posicionamento e 
de toda convicção, podemos identificar tensões entre as atividades 
musicais propostas para aprender música e, inclusive, para formar 
o coletivo de docentes em artes nas universidades. 

Existem muitas formas de acessar o conhecimento musical, seja 
através da imitação, da memorização, da percepção auditiva ou da 
compreensão auditiva, da leitura à primeira vista, da leitura ensaiada, 
da escritura convencional ou não-convencional, da interpretação 
instrumental, corporal, vocal, da verbalização, da conceitualização e 
até da composição, da improvisação e dos arranjos (MADSEN; MAD-
SEN, 1974/1997, SLOBODA, 1985). Quem pode dizer que uma dessas 
formas de ter acesso ao conhecimento musical é mais importante 
que outra no ensino e aprendizagem de jovens? 

O que é a criatividade? Uma produção é reconhecida como criativa 
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se é considerada original em seu próprio contexto (AMABILE, 1996; 
GARDNER, 2001; LUBART, 2010). Uma produção de alunos, por 
exemplo, seria tida como criativa se fosse original em seu contexto 
escolar e sociocultural. A criatividade é uma atividade de transfor-
mação no marco de um processo que inclui emoção, imaginação, jogo 
e cognição (JOHN-STEINER; CONNERY; MARJANIVIC-SHANE, 2010). 
Essa transição é resultado de uma forma concreta de ideia, de prática 
e de objeto para outra forma também concreta de ideia, de prática e 
de objeto, e é possível devido à abstração (VYGOTSKY, 1931). Ainda 
hoje, muitos docentes podem pensar que o ato de criação artística é 
uma atividade que vai além da razão, como se a considerassem ta-
lento, como dons musicais ou atos místicos. Outros docentes podem 
pensar que o ato de criação artística é uma atividade real como o 
resto das atividades, só que implicado em uma representação e uma 
produção de novidades, novas ideias, práticas ou objetos. O ato de 
criação artística não poderia ser ensinado, mas poderia ser aprendi-
do. Quer dizer, “o ato de criação artística não pode ser ensinado. Isto 
não significa, no entanto, que o educador não possa cooperar na hora 
de dar-lhe forma ou de produzi-lo” (VYGOTSKY, 1925/1971/2006, 
p. 313). É que o desenvolvimento da capacidade criativa dos alunos 
precisa de uma diversidade de papéis que cada aluno pode exercer: 
compositor, arranjador, designer de instalações artísticas, bem como 
público ou crítico avaliador. 

O aluno não pode se desenvolver completamente só e, sim, por 
meio da interação social.  É fundamental criar circunstâncias 
favoráveis para que as interações entre alunos e entre docentes e 
alunos possam gerar discussões construtivas e, consequentemente, 
aprendizagem (PERRET-CLERMONT, 1980; DOISE; MUGNY, 1981; 
HINDE, PERRET-CLERMONT; HINDE, 1985, LITTLETON; LIGHT, 1999; 
PERRET-CLERMONT; PONTECORVO; RESNICK; ZITTOUN, 2004; 
SCHWARZ; PERRET- CLERMONT; TROGNON; MARRO CLÉMENT, 2008; 
LITTLETON; HOWE, 2010; HOWE, 2010; GIGLIO; PERRET-CLERMONT, 
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2010). Os alunos podem criar uma relação entre si (entre pares) por 
meio de discussões, compartilhando suas ideias musicais mais ou 
menos originais. Uma relação criativa entre alunos pode ser favorável 
à aprendizagem caso tenha como objetivo comum a criação de uma 
nova peça musical. Isto requer uma compreensão compartilhada para 
imaginar e criar música juntos (MIELS; LITTLETON, 2004). Trata-
se de um processo psicossociocultural e não solitário (VALSINER; 
GLAVEANU; GILLESPIE, 2015). A perspectiva psicocultural da 
educação de Bruner (1996) nos convida a pensar que seria muito 
difícil para um aluno aprender a criar música sem compartilhar suas 
ideias com os seus colegas de aula, sem mostrar ou comunicar a sua 
obra criada, sem publicá-la e socializá-la.  

Diferentes estudos realizados com alunos da Argentina, Brasil, Canadá 
e Suíça, de 6 a 13 anos de idade (GIGLIO, 2015, 2016), mostram que, 
para improvisar e compor uma obra musical em grupo no contexto 
escolar de educação musical, deve-se criar certas circunstâncias 
favoráveis. A primeira é a de uma colaboração criativa entre eles, 
a qual defino (GIGLIO, 2013, 2015) como um processo entre indi-
víduos (grupos pequenos de três alunos, por exemplo), um esforço 
comum e com uma compreensão compartilhada do que produzem, 
negociando suas ideias de uma forma fluida e flexível com o objeti-
vo de desenvolver um objeto criativo, tanto na disciplina específica 
(Música) quanto no campo multidisciplinar (Arte). 

A segunda circunstância é um tipo de andaime que seja criativo. 
Dá-se o nome de andaimes (em inglês, scaffolding) ou mediação 
ao processo desenvolvido durante a interação, no qual um aluno é 
guiado em sua aprendizagem pelo docente (WOOD; BRUNER; ROSS, 
1976). Por exemplo, um docente pode guiar um aluno na transcrição 
de um ditado rítmico ou na leitura e interpretação de uma partitura, 
orientando-o nessa tarefa, fazendo com que evite certas frustações e 
facilitando etapas que, para ele, são consideradas de difícil execução. 
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Diante desses processos de percepção e de interpretação musical de 
seus alunos, o docente conhece os resultados possíveis e pode utilizar 
“andaimes” com pouca margem para o imprevisto. Entretanto, quan-
do um docente se defronta com um processo criativo dos mesmos 
alunos, precisa de um tipo de “andaime criativo” (GIGLIO, 2015), 
que é diferente dos processos de percepção e de interpretação, pois 
não se conhece qual será o produto criativo final e pode existir uma 
boa margem de imprevistos durante o ato criativo. Nossos estudos 
(GIGLIO, 2013, 2015, 2016) mostram que os andaimes criativos se 
realizam: 

• ao orientar os alunos em direção a uma tarefa criativa; 
• ao anunciar o tempo que lhes resta para finalizar a tarefa; 
• ao comprometê-los na formação de novas ideias; 
• ao verificar que os alunos compreendem o que se espera deles;
• ao observar como os alunos colaboram e criam sem intervir ou 

interrompê-los;
• ao indicar que os alunos devem estabelecer acordos entre si 

para co-construir consensos criativos (com acordos e conflitos);
• ao confirmar que o trabalho caminha no sentido que se espera;
• ao proporcionar conhecimentos necessários, em momentos 

oportunos, sem realizar parte da tarefa criativa que é de respons-
abilidade dos alunos.

Não é fácil levar os andaimes criativos à cabo. Existem certas con-
vicções, certos a priori que podem ser paralelos à atividade musical, 
como se fossem “apostas secundárias” ou paralelas, por parte do 
docente, que pouco dizem respeito à atividade artística, criativa e 
à aprendizagem em si. Na próxima seção, estudaremos estes obstá-
culos, os quais interpretamos como compromissos, muitas vezes, 
sem fundamentos.    



Andaimes Criativos: Uma Abordagem Sociocriativa à Educação Musical de Jovens

52 Educação Musical e Juventude(s) 
na Contemporaneidade

3. A criatividade: para um compromisso educativo sem 
“a priori” nem “ordem sagrada”.

Nesta seção, consideramos o conceito de compromisso do docente 
ligado às suas intenções e a “apostas secundárias” que podem gerar 
obstáculos para o desenvolvimento criativo dos jovens. O que é um 
compromisso? O conceito de compromisso é amplamente utilizado 
em nossa sociedade e instituições. Becker (1960) nos convida a 
considerar que o conceito de compromisso contém a explicação 
implícita de um mecanismo que pode produzir um comportamento 
humano muitas vezes consciente. Os compromissos de um professor 
de música podem se originar da sua posição de artista, de pedagogo 
ou do seu trabalho científico. No entanto, um compromisso também 
pode estar ligado a uma “aposta secundária”, por exemplo, a uma 
forma tradicional de ensinar música do seu próprio “mestre” de 
instrumento no conservatório ou a certos a priori, como o de que 
a criatividade musical não poderia ser ensinada se o docente não 
é uma pessoa verdadeiramente criativa. Podem existir, também, 
outros interesses externos ao de ensinar e aprender música em 
sala de aula. Estes interesses podem estar baseados em uma forma 
tradicional de considerar o ensino de música. Esse tipo de “apostas 
paralelas” pode, inclusive, derivar da participação do indivíduo em 
um coletivo de docentes ou em uma rede.  Isso quer dizer que um 
docente em música ou instrumento pode contar com certas apostas 
secundárias, envolvendo outros interesses, originalmente alheios à 
ação na qual está imerso diretamente em suas aulas. Ou, de modo 
contrário, outro docente pode contar com uma reflexão profissional, 
com uma concepção que possa gerar coerência em seu comporta-
mento didático de forma explícita. Para uma melhor compreensão 
dos compromissos de um docente em música, é necessário analisar 
o sistema de valores dessa pessoa, por meio dos quais conduz o seu 
comportamento de forma coerente com “apostas secundárias” e 
alheias à sua ação pessoal.            
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Em primeiro lugar, se pode mencionar uma obrigação do tipo insti-
tucional que enquadra o ensino a partir de um programa prescritivo 
de formação. Todo programa ou currículo pode influenciar de dife-
rentes modos nas atitudes dos atores, em suas formas de pensar e 
agir diante do seu corpo discente, no seio da instituição, com certas 
apostas paralelas de uma comunidade, de sua disciplina artística, 
didática e/ou científica. Um currículo tem o objetivo de fazer que 
a estrutura conceitual seja coerente a respeito de três perguntas 
básicas: O que devemos ensinar? A quem se ensina? Como ensinar 
esse conteúdo? (KLIEBARD, 1992). A criatividade ocupa um lugar 
importante nos novos programas de formação musical e responde 
às exigências socioprofissionais e culturais da nossa sociedade, mas 
também da UNESCO (DELORS et al., 1999) e do relatório do WEF 
2019 (“Futur job 2020”). Um estudo comparativo de currículo dos 
níveis primário e secundário realizado na Argentina, Canadá, Brasil 
e Suíça (GIGLIO, 2015) mostra que a criatividade, tanto em música 
como em outras disciplinas, é tratada como uma atividade impor-
tante e transversal.  Estes programas propõem a aprendizagem das 
capacidades de compor, improvisar e fazer arranjos de uma peça 
musical como interdependentes a outras capacidades, como as de 
colaboração entre discentes, comunicação, estratégias de aprendi-
zagem e reflexibilidade.

Contudo, por outro lado, os estudos de Lenoir e Vanhulle (2006) 
no Canadá e os nossos estudos longitudinais com mais de 1700 
docentes na Suíça (GIGLIO; MATHEY; MELFI, 2014), mostram que 
existem diferenças entre as práticas declaradas pelos docentes sobre 
a aplicação de um currículo e as práticas reais observadas em aulas 
do ensino primário e secundário. Na realidade, a criatividade é um 
dos conteúdos que, com frequência, pode ficar para segundo plano 
como algo prazeroso e fora do conteúdo avaliativo. É recorrente 
encontrar, ainda, docentes que pensam que a escrita musical tem o 
principal objetivo de transcrever o que se lê ou o que se ouve e não o 
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que se cria. A escritura criativa deveria ficar eliminada do currículo? 
No Canadá, tive a oportunidade de observar muitos adolescentes que 
sabiam escrever muito bem a partir de um ditado musical de moti-
vos rítmicos, mas não conseguiam escrever esses mesmos motivos 
rítmicos ao compor uma peça musical (GIGLIO, 2013). 

Em segundo lugar, como docentes, podemos considerar nossa auto-
nomia envolvendo uma ação racional. Porém, muitas vezes não existe 
vínculo direto entre a intenção que podemos ter para com o aluno 
e as nossas práticas reais (BRONCKART, 2001; DE FORNEL, 1993; 
LIVET, 1993; SCHURMANS; 2001; SCHUTZ; 1987). Para Bourdieu 
(1980), existe uma lógica do docente baseada nas “práticas práticas” 
consideradas eficientes e econômicas em termos de energia e de 
tempo de ensino. Isso pode implicar em práticas complicadas para 
o professor, mas, talvez, não para o aluno, o que pode provocar dife-
rentes percepções no corpo docente (YOUNG, 1967). Até mesmo os 
membros da mesma disciplina, discípulos de um mesmo professor, 
poderiam definir e defender certas “fronteiras”, devido a uma exi-
gência de lealdade e identidade (MUSGROVE, 1968) associativa que 
vai além do compromisso do indivíduo. Para alguns docentes da área 
de música, existe uma tensão entre a previsibilidade da organização 
dos saberes musicais nas atividades de percepção e interpretação 
(a partitura existe e é a mesma para todos) e a imprevisibilidade na 
organização dos saberes em atividades criativas (as partituras não 
existem até o final do processo criativo e não são iguais para todos), a 
não ser que se trate de uma técnica específica de composição coletiva 
ou de improvisação com o docente. 

Em terceiro lugar, as novas dimensões dos conteúdos da formação 
musical podem gerar resistência aos novos conteúdos, como se fos-
sem uma ameaça à identidade (FORQUIN, 1984), por exemplo, uma 
ameaça à própria trajetória artística do intérprete, desde o intelectual 
até o social, ou uma desestabilização dos papéis de músico, interna-
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lizados por meio de anos de estudos. Para um músico professor, isso 
pode ser sentido “como uma mancha” ou “como uma infração a uma 
ordem sagrada” (DOUGLAS, 1966; BERNSTEIN, 1971). 

Resumindo, podemos considerar que existem certos conhecimen-
tos, intenções e pensamentos, como compromisso profissional ou 
associativo, que consolidam uma atividade docente ou científica de 
maneira coerente aos jovens. Contudo, também podemos considerar 
que existem convicções, intenções, a priori, lealdades ou identidades 
profissionais ou associativas que podem consolidar “apostas secundá-
rias” ou paralelas que em nada se relacionam com a atividade artística, 
criativa e de aprendizagem, diga-se científica, da educação musical.           

4. Para uma abordagem “sociocriativa” da educação: 
quatro valores educacionais.            

A título de conclusão, podemos redefinir uma abordagem “socio-
criativa” da educação musical sobre a base do “andaime criativo” 
ilustrado e de um compromisso para melhorar a aprendizagem 
musical dos jovens. 

Em primeiro lugar, esta abordagem precisa facilitar e observar o ato 
da criação artística na educação como um aspecto contemporâneo 
da nossa sociedade. Os novos programas escolares incluem muitos 
conteúdos de ensino, o que pode nos fazer crer que jamais haveria 
tempo de ensino para jovens que fosse suficiente para abordá-lo 
de maneira completa. Podemos nos perguntar “quais conteúdos de 
percepção, de interpretação, de criação musical oferecer aos jovens?”. 
Diante dos avanços artísticos e culturais de nossas sociedades locais, 
internacionais e digitais, torna-se necessário criar espaços reais, 
virtuais, analógicos e digitais tão diversos e criativos na aula como 
nas práticas socioculturais fora da escola. Conseguimos verificar 
isso em diferentes países durante a pandemia de Covid-19. Para 
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tanto, é preciso oferecer aos alunos, como pessoas criativas, papéis 
diversificados de intérprete, público e crítico de suas próprias obras 
e das obras de outros. A abordagem sociocriativa da educação mu-
sical defronta o estudante com um compromisso individual com a 
arte e um compromisso social em suas interações com o “outro”, 
em um espaço simultaneamente pessoal/individualizado e grupal/
colaborativo/social/coletivo. Do ponto de vista do docente, isso pode 
significar uma compreensão da abordagem que se faz necessária 
para criar condições favoráveis a um “andaime criativo”, a fim de 
cooperar na hora de formar ou propiciar o ato de criação artística e 
sua aprendizagem para cada jovem.

Em segundo lugar, podemos considerar o valor educacional da 
colaboração entre alunos e as interações entre esses discentes e a 
sociedade. As colaborações criativas entre indivíduos, tal como de-
finidas neste capítulo, têm um valor educativo na aula se existirem 
condições favoráveis ao aprendizado e adaptadas às possibilidades 
técnicas e estéticas dos alunos. Isso significa que é necessário entrar 
em uma base na qual cada aluno “pode fazer” e “já sabe fazer”. Abre-se, 
assim, a possibilidade para que o docente trabalhe a criatividade, por 
exemplo, sobre a transição de um ruído à uma organização de sons, 
considerando, sobretudo, diferentes referências socioculturais da 
estética (do mesmo modo, dos alunos fora da escola) para progredir 
para uma organização artística dos sons com diversos níveis, sejam 
estes culturais ou criativos. Cada criação artística realizada em aula 
poderia, assim, ser considerada um ato social, cultural e artístico, 
e, porque não, um ato científico de exploração, de ensaio técnico e 
estético. Vários de nossos estudos demonstram uma dificuldade dos 
docentes quando decidem não intervir demasiadamente durante os 
processos de colaboração criativa de seus alunos. Tornam-se conscien-
tes, frente às imagens filmadas, de que, pelo contrário, quase sempre 
entregam suas próprias ideias aos alunos e corrigem as partituras 
criadas por eles, mudando-as. Certas representações os levam a se 
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conduzir como se eles mesmos fossem alunos criativos e não docentes 
que sustentam e acompanham os seus alunos para aprender durante 
um ato de criação artística. O compromisso do docente reside na 
forma de observar os processos criativos de seus alunos: criando, 
interpretando e percebendo, de maneira sincrônica e diacrônica, não 
somente de forma linear. Ao ajustar ações próprias ao trabalho de 
cada aluno, o docente pode intervir de maneira pertinente para que 
eles possam tomar as suas próprias decisões criativas ou para que 
posam aprender a discuti-las de forma autônoma em grupo. 

Em terceiro lugar, os pensamentos dos próprios alunos são de suma 
importância. A discussão do aluno sobre o aprendizado de um 
instrumento pode oferecer o descobrimento da multiplicidade de 
formas de pensar e fazer música, de pensar e fazer arte, o que pode 
promover uma aproximação com o desenvolvimento dialógico de 
cada aluno. Além disso, manter uma discussão em sala de aula pode 
auxiliar na aprendizagem musical dos alunos se o docente guiar 
essa prática sem excesso de intromissão, em outras palavras, se ele 
outorgar a cada aluno um tempo e um espaço de reflexão. O docente 
pode orquestrar as reflexões, mas sabendo que a orquestração deve 
lhe servir para conhecer em detalhe as formas de pensar e de fazer 
de cada aluno. Esse tipo de abordagem do docente permite uma 
melhoria nos modos de acompanhar os seus alunos para que eles 
possam forjar uma discussão e enriquecer a sua linguagem verbal e 
artística com uma multiplicidade de maneiras de criar e fazer arte, 
a partir do que o aluno diz, faz, pensa e consegue avaliar ou criticar.

Finalmente, os recursos tecnológicos podem ajudar os alunos a 
aprender aspectos que sejam difíceis de ensinar em matéria de 
colaboração criativa. Além das técnicas em interpretação e aprecia-
ção musical, a música conta com conteúdos difíceis de ensinar, mas 
passíveis de aprendizado. O exemplo deste capítulo é o da criação 
musical, considerando como o docente pode promover e acompa-
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nhar um ato criativo em aula. Isso implica em se abrir para novas 
ideias musicais de modo a possibilitar uma experiência fantástica, 
imaginativa e lúdica com novas formas de aprender para o aluno, 
conforme acontece atualmente com a revolução digital das redes 
sociais de difusão musical e artística, de “terceiros espaços”, como nos 
“musical makerspaces” e “music studios” ou nos canais do YouTube e 
programas de smartphone e tablets como GarageBand, entre outros. 
Desse modo, conta-se com infinidades de programas para criar e 
compartilhar ou difundir ideias, práticas e objetos musicais criados. 
Por tudo isso, diante da revolução digital, a música, sua verbalização 
e seus alcances reflexivos não deveriam ser deixados ao acaso nas 
aulas de música. Como foi visto nas fases 4 e 5 do exemplo acima, 
depois de uma realização criativa, a discussão em sala de aula pode 
ser realizada não somente acerca da produção artística em si, mas 
também sobre a forma pela qual a criação artística foi elaborada: os 
modos de pensá-la criativamente e de produzi-la em colaboração 
junto a um “outro”. 

Hoje, faz-se necessário que a educação musical para jovens inclua a 
gravação analógica e digital da música que foi composta, improvisada 
ou arranjada e a fotografia ou a filmagem das produções sonoras, 
musicais e (áudio)visuais. A cultura contemporânea nos oferece 
uma variedade de oportunidades para reproduzir o que os alunos 
criaram e pensaram. No mesmo sentido, ao escutar o produzido ou 
o discutido, cada aluno pode repensar o que poderia ser criado ou 
pensado se a gravação fosse realizada de novo: essa mudança de ponto 
de vista pode se aproximar a uma das definições da aprendizagem, 
auxiliando na tomada de consciência do produzido e de como se 
produziu, assim como da progressão da aprendizagem de cada aluno. 

Contudo, o registro e a difusão do produzido não é suficiente para 
aprender. É importante, também, gravar as discussões em sala de aula 
(fase 4) e reproduzi-las durante a mesma aula (fase 5). Nossos estu-
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dos (GIGLIO, 2012, 2013, 2015, PERRET-CLERMONT; GIGLIO, 2017) 
evidenciam o valor educativo da utilização da gravação em áudio das 
discussões devido ao fato de que a gravação e posterior reprodução 
introduz uma nova noção de tempo na aula e na sua relação com o 
material transmitido no dia: um tempo real de discussão e o tempo 
virtual para voltar a alguns aspectos pensados. 

Pelo ponto de vista docente, esses tipos de registro em suportes 
como imagens, áudios ou vídeos podem ajudar a entender melhor o 
que ocorreu e o que os alunos pensaram para contribuir com novos 
conhecimentos e planificar (fase 6) propostas para aprender mais 
adiante (fases 1, 2, 3) com pertinência didática.  

Essa abordagem sociocriativa da educação musical para jovens implica 
um olhar sobre a arte, a criatividade e a educação contemporânea e 
nos oferece novas ferramentas pedagógicas para aprender o que é 
difícil de ensinar, com formas divergentes de pensar, de fazer música 
e de se adaptar ao mundo em constante evolução, tanto em tempos 
estáveis como em tempos em crises. Gera-se, assim, um movimento 
em direção a uma abordagem “sociocriativa” da educação em sintonia 
com as exigências artísticas, socioculturais e socioprofissionais do 
mundo atual, visando uma educação de futuro. 
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OUVIR OS SONS DA(S) JUVENTUDE(S)

Marcus Vinícius Medeiros Pereira

Notas introdutórias 

Este capítulo é oriundo da mesa-redonda intitulada “Demandas 
formativo-musicais para as juventudes no contexto da Educação 
Básica”, que teve lugar no IV Congresso Internacional de Educação 
Musical de Sobral, realizado em 2019, na cidade de Sobral, Ceará. O 
congresso abordou a Educação Musical em relação à(s) juventude(s) 
na contemporaneidade, um recorte bastante oportuno numa época 
em que muitos professores têm encontrado dificuldades em suas 
ações com os jovens – nas escolas de educação básica, ou mesmo 
no ensino superior. Ao observar rapidamente os livros disponibili-
zados no mercado, é possível notar que são mais raros os esforços 
metodológicos cujo público-alvo específico é o jovem, ao passo que 
são abundantes os materiais e as propostas direcionadas às crianças.

Quantas vezes não dizemos aos nossos licenciandos “nós fazemos as 
mesmas coisas com os jovens, mas com outra linguagem”, ou ainda 
“é apenas o tempo que levam para aprender que é diferente, com 
as crianças será preciso repetir mais vezes, para que fixem”? Não 
há como negar que há algo de verdade nestes “conselhos”, mas eles 
também revelam sérias lacunas em relação às demandas formativo-
musicais da juventude.

Podemos considerar, ainda, nessa problematização, a formação ins-
trumental e sua relação com o tempo: para aprender um instrumento 
musical (música, de forma geral, mas, especialmente, para dominar 
um instrumento musical) é preciso tempo, dedicação e persistência 
– o que contrasta com a ânsia pelo instantâneo tão bem representada 
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pelas mensagens de WhatsApp. Instrumentos musicais são analógi-
cos em um mundo digital. São artesanais em um mundo industrial. 
Não todos, é bem verdade, mas, de forma predominante, aqueles 
tradicionalmente presentes nas listas de oferta do ensino superior.

Paralelamente a tudo isso, temos a escola: instituição secular que 
segue como uma rocha numa modernidade cada vez mais líquida. Há 
uma relação atribulada entre a escola e os jovens, em especial, entre 
as escolas públicas e os jovens das camadas desfavorecidas que as 
frequentam. Como retratam Costa, Lima e Pinheiro:

Família e escola se inquietam diante de adolescentes 
que apresentam dificuldades específicas 
relacionadas ao saber escolar. Tais dificuldades, longe 
de se apresentarem como associadas a questões 
neurológicas, caracterizam-se como desinteresse 
pelo conhecimento, falta de sentido no conteúdo 
escolar e dificuldade em manter a atenção nas aulas. 
Queixas comuns entre adolescentes para os quais 
“estudar é muito chato” (COSTA; LIMA; PINHEIRO, 
2010, p. 98).

Os alunos que foram acompanhados por essas autoras, em sua maio-
ria, tinham na rotina escolar uma experiência de desprazer, movidos 
pela pressão da temida reprovação, enquanto a formação em si não 
parecia lhes oferecer referência alguma em termos de ideais (COSTA; 
LIMA; PINHEIRO, 2010, p. 98).

Como pensar, diante de tal cenário, as demandas músico-formativas 
dos jovens? Como equacionar a relação entre o mundo escolar e o 
jovem sem que se alterem apenas as posições na hierarquia dessa 
relação?

Pareceu-me interessante – embora óbvio – propor conhecermos 
melhor esses jovens para encontrarmos formas de estabelecer um 
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diálogo, de chamá-los para que assumam certo protagonismo e nos 
permitam transitar nas vielas das suas realidades.

É importante salientar, aqui, o recorte que procurei dar a essa dis-
cussão. Pensar a educação musical escolar envolve uma série de 
abordagens diferentes, mas complementares. Uma delas é epistêmica: 
a discussão de que os conhecimentos em música todos os brasilei-
ros têm o direito de acessar. Como afirmei em publicação anterior 
(cf. DEL-BEN; PEREIRA, 2019), é necessário envidar esforços em 
discussões curriculares em música que tenham a educação básica 
como foco. Outra abordagem possível é de caráter mais didático, 
metodológico: como mediar as relações entre os estudantes e esses 
conhecimentos; como auxiliar na condução de experiências em tor-
no de conhecimentos musicais que sejam considerados poderosos 
(YOUNG, 2007, 2011) na formação desses estudantes. As discussões 
presentes neste texto estarão mais próximas da segunda abordagem, 
preocupando-se em engajar os jovens no diálogo educativo.

Fala-se aqui em “certo protagonismo” e em não alterar “as relações 
na hierarquia” por considerar que, como nos fala Young (2007), as 
relações professor-aluno guardam algumas características específicas, 
se tomarmos como objetivo das escolas “capacitar jovens a adquirir 
o conhecimento que, para a maioria deles, não pode ser adquirido 
em casa ou em sua comunidade, e para adultos, em seus locais de 
trabalho” (YOUNG, 2007, p. 1294). Essas características são, por 
exemplo, que as relações professor-aluno serão diferentes das rela-
ções entre colegas e, portanto, serão hierárquicas; e essas relações 
não serão baseadas em escolhas do aluno, pois, “em muitos casos, 
o mesmo não terá o conhecimento prévio necessário para fazer tais 
escolhas” (YOUNG, 2007, p. 1295).

Tal posicionamento, se mal interpretado, poderá ser entendido 
como extremamente conservador. Contudo, é preciso parcimônia: 
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em primeiro lugar, uma relação hierárquica não é sinônimo de 
dominação, penso mais em uma hierarquia de função, do professor 
como profissional que ali está para mediar o processo. Por sua vez, 
afirmar que as relações não serão baseadas nas escolhas do aluno não 
significa assumir que estes não devem ser levados em consideração. 
Ao contrário, o processo educativo pretende, justamente, favorecer aos 
estudantes a aquisição de ferramentas para pensar a sua experiência 
e transcendê-la. Logo, se também desejamos fazê-los transcender 
suas experiências, não podemos nos basear unicamente nelas.

É por isso que ouvir a juventude se faz tão necessário: é importante 
conhecer os jovens, mas, mais do que isso, é fundamental engajá-los 
no processo de ensino-aprendizagem.

Para as proposições que ora apresento, inspirei-me na revolução do 
pensamento pedagógico feita por Rousseau ao “descobrir a infância” - 
revolução que, confesso, ainda é recebida como novidade por muitos 
dos meus alunos. Com Rousseau, surge a necessidade de tratar a 
criança em seu mundo, respeitando-a em suas condições. Assim, 
este pode ser um bom início para pensar as demandas formativo-
musicais dos jovens: conhecê-los, enxergá-los, ouvi-los e deixar que 
nos apresentem seu mundo.

Das juventudes

Pierre Bourdieu (2003) nos mostra que “A juventude é apenas uma 
palavra”. Com isso, o autor procura relativizar a ideia de juventude, 
associando-a a uma construção, ao resultado das tensões que surgem 
em determinados campos sociais (CUNHA FILHO, 2013, p. 276). Em 
diálogo com outra de suas formulações, a de que o real é relacional, 
Bourdieu nos chama a atenção para o fato de que somos sempre o 
jovem ou o velho de alguém e que os cortes, seja em classes de idade 
ou em gerações, variam inteiramente (BOURDIEU, 2003, p. 152).
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Todos aqueles que se debruçaram e se debruçam sobre os jovens 
assumem esta premissa como verdadeira: a juventude não se cons-
titui por uma identidade universal própria. Há, pelo mundo, muitas 
e distintas juventudes:

Os jovens, na verdade, constituem diferentes 
juventudes. Os jovens encontram sua identidade, 
ou não, no grupo social que habitam. Ser jovem, 
portanto, é partilhar de uma convenção universal 
de critério etário e comportamental, porém 
dentro de uma singularidade limitada. Os jovens, 
as juventudes, não se materializam em uma 
abstração, mas somente na concretitude de uma 
situação específica (SANFELICE, 2013, p. 67-68).

Ao tratar dessa questão, Machado Pais destaca que, não sem razão, 
Nietzsche (1980, p. 46) dizia: “todo o conceito deriva de igualarmos 
o que é desigual”. Na verdade, nenhum jovem é integralmente igual 
a outro jovem. O conceito de jovem é formado por “uma abstracção 
arbitrária de diferenças individuais” (MACHADO PAIS, 2008, p. 8).

Porém, ainda assim, há um tratamento homogeneizador que invisibili-
za o jovem, especialmente quando este é escondido sob a máscara do 
aluno. Machado Pais (2008, p. 8) corrobora, ressaltando: “Os jovens 
são o que são, mas também são (sem que o sejam) o que deles se 
pensa, os mitos que sobre eles se criam”.

O aluno é concebido como aluno ou como criança e, muito raramente, 
como jovem. Diante disso, é preciso que as propostas pedagógicas 
sejam pensadas para aquele que é jovem e aluno (CAMACHO, 2004, 
p. 330).

Alves (2013, p. 152) contribui para essa discussão dizendo que, 
enquanto categoria sociológica, a juventude constitui-se de uma 
complexidade que lhe é própria. Portanto, compreendê-la implicaria, 
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em primeiro lugar, despojar-se de qualquer “pré-noção” para a apre-
ender num dado contexto, isto é, na sua realidade social e histórica. 
Em diálogo com Machado Pais (2008), podemos dizer que é preciso 
despojarmo-nos do que deles pensamos, dos mitos que sobre eles 
criamos. Como alertados por Bourdieu (2003), ir ao encontro do que 
se esconde sob a palavra juventude, daquilo que é encoberto, ainda, 
pela máscara de “aluno”.

Além de invisibilizados na palavra juventude, há outras pré-noções 
que dificultam a compreensão dos jovens, em especial a visão do 
jovem como “o futuro”, como “uma fase de transição”, roubando-lhe 
o direito de ser no presente. O DJ Nino, jovem rapper do Nordeste, 
ilustra bem esse ponto:

Por que o sistema não quer nos ver como capazes 
de decidir aquilo que cada um entende ser? Por 
que estão sempre nos tratando como futuro, 
que eles querem que seja? Eu mesmo já disse: 
parem de nos ver como incapazes de decidir por 
nós, parem de nos ver como futuros do país, nós 
somos o presente! Então antes de decidir por nós, 
consulte-nos sobre o que queremos!... (DJ NINO 
apud ALVES, 2013, p. 167 – 168).

A sociedade está acostumada a falar para a juventude, apontando 
seus erros, direcionando-a e enquadrando-a no mundo dos adultos 
(CARER e COSTA, 2017, p. 1). Observam-se, com muita frequência, 
experiências diversas nas quais se fala e se faz pelo jovem, em que se 
pensa para eles, por eles, mas sem eles (SEGALIN; HAMMES; SANTIN; 
SILVA, 2014, p. 53).

No que se refere à escola, Camacho (2004, p. 337) indica que os pro-
fessores reconhecem que seus alunos são adolescentes e não mais 
crianças, mas, por outro lado, têm a consciência de que não sabem 
como construir relações com eles e não se sentem preparados para 
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isso. Se não sabem como “lidar” com eles é porque não sabem, de 
fato, quem e como são eles. Segundo esta autora, a escola ignora o 
aluno enquanto um sujeito social e, acima de tudo, o desconsidera 
um jovem que se constitui num sujeito de direitos. E os jovens alunos, 
por sua vez, demonstram que têm consciência dessa realidade ao 
expressar um negativismo, uma falta de perspectivas para o futuro 
e uma relação burocrática com a escola (CAMACHO, 2004, p. 338).

De acordo com Camacho (2004), é possível pensar que a escola, ao 
não ter a capacidade de construir relações condizentes com as ca-
racterísticas, interesses, expectativas e linguagens dos seus jovens 
alunos, termina por criar rupturas, às vezes irreversíveis, entre o 
mundo escolar e o mundo juvenil do aluno. A consequência pode 
ser o afastamento não apenas simbólico, mas real desses jovens da 
escola. Dessa situação, pode decorrer o processo de desinstitucio-
nalização do jovem, causado pela própria incapacidade da escola de 
se comunicar, de interferir na formação de seus alunos (CAMACHO, 
2004, p. 339).

Isso fica evidente em falas como as de Alice9, de 15 anos, que parti-
cipou da pesquisa de Costa, Lima e Pinheiro (2010, p. 98):

Toda recuperação tô [sic] lá eu, sem férias, me 
matando de estudar pra aprender em um mês 
a matéria do ano todo. Não aguento mais, me 
desespero, faço promessas e a cada ano a situação 
piora, fico em mais matérias, devendo mais 
pontos... Eu tento, quero melhorar, sei que, se eu 
estudasse, meus pais pegariam menos no meu pé. 
Mas, na hora mesmo, não sei o que acontece, vou 
pra aula e voo, a matéria é sempre chata demais. 
Todo ano digo que no próximo vai ser diferente, 
mas acumulo tudo, não consigo estudar nem 
prestar atenção nas aulas.

9 Nome fictício dado pelos autores para preservar a identidade da jovem.
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O relato de Alice evidencia a dificuldade em engajar os jovens no 
processo educativo, em procurar compreendê-los em suas formas 
de pensar o mundo e em suas necessidades para tornar possível a 
sua presença ativa e significativa na escola.

Há que se pensar, contudo, que este é um território de negociações: 
não se trata simplesmente de fazer o que o jovem quer, mas de 
inseri-lo na conversa, oferecendo-lhe protagonismo. Ainda assim, 
entende-se que não basta que o jovem fale, ele precisa ser escutado 
(SEGALIN; HAMMES; SANTIN; SILVA, 2014, p. 53). Portanto, é fun-
damental ouvir o apelo das juventudes, expressado pelo DJ Nino: 
antes de decidir pelos e para os jovens, que consultemos quem eles 
são e o que querem.

Ouvindo a juventude

Como afirmei anteriormente, não estou exortando a escola a se curvar 
aos desejos da juventude. É necessário, contudo, conhecê-los, para 
poder criar relações com eles e para melhor mediar as suas relações 
com a(s) música(s). A música está abundantemente presente na 
vida do jovem e é constitutiva de suas identidades, revestindo-se de 
um significado simbólico. Mais uma vez, é Machado Pais quem nos 
mostra que “a descoberta dos significados dos símbolos passa pela 
compreensão dos significados que esses símbolos têm para os jovens, 
mas vai mais longe do que isso: passa também pela compreensão do 
uso que eles fazem desses símbolos” (MACHADO PAIS, 2008, p. 9).

É nesse sentido que trago, aqui, dois estudos que buscaram ouvir os 
jovens, e o faço na tentativa de compreender melhor o relacionamento 
dos jovens com a música. Um dos estudos foi realizado na Inglater-
ra, e seu relatório é intitulado “The sound of the next generation – A 
comprehensive review of children and young people’s relationship with 
music”. O outro foi empreendido em Juiz de Fora, Minas Gerais, como 
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exercício de pesquisa proposto na disciplina Saberes Musicais Esco-
lares, a qual ministro para licenciandos em Música na universidade.

A Youth Music10 trabalhou com a Ipsos MORI11 para realizar pesquisas 
on-line com uma amostra representativa de 1.000 jovens de 7 a 17 
anos em toda a Inglaterra e para aprofundar estudos de caso com 14 
participantes envolvidos em projetos da Youth Music. A isso seguiu-se 
uma série de entrevistas em profundidade com líderes da indústria, 
psicólogos e acadêmicos com o objetivo de entender o contexto das 
descobertas na pesquisa com os jovens e o impacto mais amplo da 
música na sociedade.

Logo na introdução, o relatório da pesquisa reconhece que:

A música tem uma enorme influência na vida dos 
jovens de hoje; talvez mais do que para qualquer 
geração anterior. Neste contexto, pensamos que 
era hora de fornecer uma imagem atualizada - 
ouvir o som da próxima geração. Então, é hora 
de refletir, olhar para trás e olhar para frente 
(GRIFFITHS, 2019, p. 2).

Ao ouvir a juventude, o relatório apontou, sinteticamente, os seguin-
tes resultados: (i) a música é essencial para a vida dos jovens; (ii) os 
jovens estão fazendo mais música hoje do que faziam há uma década; 
(iii) padrões de engajamento diferem de acordo com o histórico do 
jovem; (iv) a música é um poderoso contribuinte para o bem-estar; e 
(v) um grupo diversificado de talentos jovens é a base para o futuro 
da indústria da música. 

10 A Youth Music é uma instituição social inglesa de abrangência nacional que investe em 
projetos que promovem o fazer musical, apoiando crianças e jovens de 0 a 25 anos a se 
desenvolverem pessoal, socialmente e musicalmente (cf. https://new.youthmusic.org.uk/
about-us).
11 A Ipsos MORI é uma empresa de pesquisa de mercado no Reino Unido que realiza pesquisas 
para uma variedade de grandes organizações, bem como outras agências de pesquisa de 
mercado (cf. https://www.ipsos.com/ipsos-mori/en-uk).
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Em termos de números, a pesquisa inglesa (YOUTH MUSIC, IPSOS 
MORI, 2019, p. 6) revelou que:

• 90% dos jovens (de 7 a 25 anos) havia escutado música na última 
semana;

• 30% dos jovens tocam um instrumento musical;
• 69% dos jovens assistiram a um vídeo musical na última semana;
• 25% dos jovens que tocam um instrumento declararam que são 

autodidatas;
• 32% dos jovens entre 16 e 17 anos classificam a música como 

sua atividade favorita;
• 67% dos jovens fazem música;
• jovens entre 18 e 24 anos assistem a uma média de 487 vídeos 

por mês no YouTube;
• 85% dos jovens cantores dizem que cantar fá-los felizes;
• os usuários de Spotify assistem a uma média de 40 artistas por 

semana;
• 64% dos jovens se consideram musicais, um crescimento de 48% 

em relação a 2006;
• 19% dos jovens entre 16 e 17 anos fazem música no computador;
• 23% dos jovens instrumentistas foram ensinados por um amigo 

ou um familiar;
• 71% das garotas entre 7 e 10 anos canta regularmente.

A música foi apontada como essencial e potente para que os jovens 
se expressassem. Isso fica evidente em falas como: “Eu posso me 
expressar sem ter que dizer a ninguém como me sinto”; “Se estou 
sentindo alguma coisa, eu vou e escrevo. (A música) é uma ótima 
forma de colocar as coisas pra fora” (YOUTH MUSIC, IPSOS MORI, 
2019, p. 7).

Outros jovens evidenciaram que a música favorece na autocompre-
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ensão e na compreensão dos outros à sua volta: “[Escrever músicas 
com meus parceiros] nos ajudou a entender o que acontece com os 
nossos pais, (…) e nos ajudou a entender como as outras pessoas se 
sentem”; “Quando eu faço música, quando toco música, posso ser eu 
mesmo... Você não precisa se preocupar com o que os outros pensam 
sobre você, você pode se fazer feliz e ser como você quer ser” (YOUTH 
MUSIC, IPSOS MORI, 2019, p. 7).

A pesquisa demonstrou, ainda, como o consumo musical mudou, 
especialmente no que se refere às formas de acesso à música:

O modo como os jovens interagem com a música 
mudou, com a maioria dos jovens ouvindo música 
por conta própria (75%) e usando um telefone 
ou tablet. 76% daqueles com quem conversamos 
disseram que ouviam música principalmente 
enquanto faziam outra coisa, sugerindo que nem 
sempre é uma atividade em si, mas é a trilha 
sonora de suas vidas cotidianas. (YOUTH MUSIC, 
IPSOS MORI, 2019, p. 8)

Ainda sobre os canais de consumo de música, no Reino Unido, 64% 
dos jovens que participaram da pesquisa continuam utilizando o 
rádio, e 69% desses jovens havia assistido a um videoclipe na semana 
anterior à coleta de dados. O YouTube é utilizado por 80% dos jovens 
entre 16 e 24 anos de idade, e os usuários dessa faixa etária chegam 
a uma média de 487 vídeos assistidos por mês. “Música” foi o termo 
mais procurado no site em questão em 2017 (YOUTH MUSIC; IPSOS 
MORI, 2019, p. 8).

Tudo isso contrasta com a audiência à música ao vivo: apenas 11% 
dos jovens disseram ter assistido música ao vivo na semana ante-
rior à coleta de dados. O relatório da Youth Music e da Ipsos MORI 
(2019) também indicou que a facilidade de acesso levou os jovens 
a se envolverem com os mais diversos gêneros musicais. Os jovens 
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do Reino Unido descreveram “esmagadoramente” o pop, rock e hi-
p-hop/rap como seus gêneros favoritos de música, mas a gama de 
gostos é bastante vasta, como se pode observar na figura 1, abaixo, 
que esquematiza as respostas à pesquisa:

FIGURA 1 – Análise dos gêneros musicais favoritos apontados pelos participantes 
da pesquisa.
FONTE: Youth Music e Ipsos MORI (2019, p. 09).

Essa variedade ficou ainda mais explícita quando os respondentes 
foram solicitados a nomear seus três artistas ou grupos musicais fa-
voritos. Como mostra o relatório, as respostas mais populares foram 
inevitavelmente os principais artistas midiáticos – Ed Sheeran, Little 
Mix e Stormzy – mas, no geral, os 1.001 entrevistados nomearam 
633 artistas diferentes, abrangendo mais de 300 gêneros distintos.
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Em relação ao Spotify, serviço de streaming musical bastante popular 
entre os jovens, sete das dez listas de reprodução mais populares 
foram relacionadas a um contexto específico, em geral, a criação de 
determinado clima positivo, como “Monday Motivation”, “Feel Good 
Friday” e “Get home happy”.

A esse respeito, os pesquisadores revelaram que as respostas foram 
deixando mais claro o impacto que a era digital está tendo sobre o 
consumo e as preferências musicais dos jovens: uma maior autonomia 
de escolha está resultando em um afastamento de gostos baseados 
somente em gêneros musicais e, em vez disso, observa-se a inclinação 
para uma fusão de estilos mais abrangente, com foco na criação do 
“clima certo” (YOUTH MUSIC; IPSOS MORI, 2019, p. 9).

É importante considerar que o contexto do Reino Unido é bastante 
diferente do contexto brasileiro, tanto econômica quanto socialmen-
te. Há ensino de música no currículo escolar inglês há décadas, bem 
como um significativo investimento nacional em centros locais de 
Educação Musical (YOUTH MUSIC; IPSOS MORI, 2019, p. 9).

O relatório mostra, ainda, que 30% dos jovens afirmam tocar um 
instrumento, o que representa um aumento em relação a outro es-
tudo realizado anteriormente. Há duas prováveis causas para esse 
aumento: o crescimento do número de jovens autodidatas – que 
aprendem, por exemplo, a partir de tutoriais disponíveis no YouTu-
be, e a própria política do governo, que visa garantir que todas as 
crianças em idade escolar tenham a chance de tocar um instrumento 
enquanto parte de aulas em grupo (o que acontece mais comumente 
no 4º ano – crianças com idades de 8 a 9 anos).

Acerca dos instrumentos que esses jovens tocam, a pesquisa revelou 
que o ukulelê, o violino e a flauta-doce – instrumentos comumente 
utilizados no ensino coletivo escolar britânico – vão sendo trocados, 
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ao longo dos anos, por instrumentos como a guitarra elétrica. 77% 
daqueles que afirmaram tocar um instrumento já tiveram aulas. A 
maior proporção, pouco mais da metade (55%), aprende na escola. 
Por outro lado, cada vez mais, os jovens estão adotando uma abor-
dagem “faça você mesmo” (Do It Yourself), com 39% relatando que, 
em certa medida, estão se ensinando (YOUTH MUSIC; IPSOS MORI, 
2019, p. 12).

Todos os resultados detectados nos revelam o lugar da música na vida 
dos jovens, as funções por eles atribuídas às músicas que escutam, 
como eles se envolvem com música de maneira mais direta, como e 
o quê eles escutam. Essas informações são essenciais para pensar 
estratégias para engajar os jovens com música nas escolas. Além 
disso, o cenário analisado demonstra como o trabalho com música 
pode ser extremamente potente com e para a juventude. No entanto, 
mesmo no Reino Unido, é comum os jovens não escolherem estudar 
música quando ela se torna optativa no currículo e afirmarem que: 
“Eu queria fazer música na escola, mas não era esse tipo de música, 
então eu nunca fiz música na escola” (YOUTH MUSIC; IPSOS MORI, 
2019, p. 12). 

O estudo realizado no Brasil, em uma escola municipal da cidade de 
Juiz de Fora, Minas Gerais, também trouxe resultados interessantes 
que nos permitiram refletir sobre as ações pedagógicas que viríamos 
a desenvolver junto a esses jovens. Mesmo considerando as diferen-
ças econômicas e sociais, é possível notar algumas similitudes nos 
comportamentos juvenis em relação à música.

Foram realizadas diferentes rodas de conversa nas turmas de 2º, 3º, 
6º, 7º, 8º, e 9º anos, a partir de um roteiro pré-estruturado e aberto de 
questões motivadoras, com um total de 57 participantes. Todos res-
ponderam, sem exceção, que a música era importante em suas vidas. 
As razões apresentadas, todavia, foram as mais variadas: “porque ela 
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é legal”; “porque ela traz diversão”; “porque ela é recreativa”; “porque 
eu gosto de dançar”; “porque alegra o meu dia”; “porque serve como 
inspiração”; “porque ela está em todo lugar que eu vou”; “porque 
ela faz a gente se sentir bem”; “porque eu amo música”; “porque me 
anima e me inspira”; “porque sem música eu não consigo arrumar a 
casa”; “porque é um hobby”; “porque faz parte da cultura brasileira”; 
“porque eu gosto de cantar”; “porque faz parte do meu dia a dia”; 
“porque me lembra do passado e me deixa feliz”.

Algumas semelhanças com a pesquisa no Reino Unido podem ser 
observadas: a música se insere de forma intensa na vida dos jovens 
como trilha sonora, conectando-os consigo mesmos, com o passado, 
com as tarefas e os estados de espírito do cotidiano.

De acordo com os participantes, a música está presente nas tarefas 
domésticas, na realização do dever de casa, em datas festivas, quanto 
estão tristes, indo dormir, brincando, no almoço, no chuveiro, na hora 
de ir para a escola, na igreja, ao se arrumarem para sair. Um jovem 
define a onipresença da música em sua vida: “[A música está presen-
te] em todo momento, porque eu durmo e acordo ouvindo música”.

No que se refere aos gêneros mais ouvidos, a esmagadora maioria dos 
jovens entrevistados na escola em Juiz de Fora – 63% dos responden-
tes – prefere o funk. Os demais gêneros mais citados apresentaram 
índices bem menores: o sertanejo universitário, com 28%; o rock, 
com 26%; e o rap, com 12%. Foram também citados: MPB, música 
internacional, reggae, pagode, música eletrônica, música gospel, 
música pop e K-pop. 

Chamou a atenção da equipe envolvida nesse levantamento o fato 
de que a turma do segundo ano (com idades entre 7 e 8 anos) men-
cionou apenas o funk e o rock como gêneros favoritos. Tal cenário 
surpreendeu os licenciandos que tinham uma imagem absolutamente 
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diferente e bastante idealizada do gosto musical das crianças, ligada, 
principalmente, às cantigas de roda.

Sobre o acesso à música, a situação encontrada foi bastante parecida 
com aquela do Reino Unido: as crianças e jovens afirmaram ouvir 
música, principalmente, pelo celular e pelo rádio. A televisão foi o 
terceiro meio de acesso mais citado. Os jovens utilizam diferentes 
sites e/ou aplicativos para acessar música: YouTube, Vagalume, Spotify 
ou Deezer foram os mais citados. Neles, a busca é feita pelo nome do 
cantor, nome da música ou até mesmo trechos da música.

Outro fato que chamou a atenção de todos os envolvidos no “ouvir a 
juventude” da escola municipal foram os artistas favoritos apontados 
pelos jovens. Quase nenhum de nós, incluindo os “jovens” licenciandos, 
conhecia a grande maioria dos artistas citados: Mc Livin, Mc Lan, Mc 
Kevin, Mc Kekel, Hungria, entre vários outros.

Perguntamos, também, o que eles estavam aprendendo nas aulas de 
música. Eles declararam que estão aprendendo: ritmo (pulsação e 
“batidas”), cantigas de roda, Asa Branca, músicas infantis e instru-
mentos musicais como tambor, violão, flauta doce, agogô, meia-lua, 
pandeiro, cavaquinho e triângulo. Todos afirmaram gostar de ter aula 
de música e esse “gostar” está mais ligado ao professor, que “é ani-
mado e disposto a ensinar a gente”, e à sua prática com os tambores.

A respeito do que gostariam de aprender na aula de música, todos 
revelaram querer aprender a tocar um instrumento, especialmente 
aqueles ligados às músicas que ouvem: violão, bateria, guitarra, 
piano/teclado, contrabaixo, cavaquinho, saxofone, tambor, flauta, 
pandeiro, entre outros.

A grande maioria já ouviu música erudita, mas não gostam: “dá 
sono”, “é chata”, “é muito lenta”, “é muito desanimada”, “não gosto 
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do ritmo”, “é horrível”, “é entediante”. É interessante que 59% dos 
alunos respondeu identificar-se com a música como área profissional: 
a maioria identifica-se com a performance (76%), mas há também 
24% que se identificam com a área do ensino de música.

O cenário encontrado nessa escola municipal em Juiz de Fora, embora 
de alcance bem mais limitado do que o da pesquisa realizada no 
Reino Unido, foi bastante interessante para reconfigurar as pré-
noções que tanto eu quanto os estudantes tínhamos em relação às 
crianças e jovens. Ficou claro, especialmente, o quanto nosso universo 
musical era diferente daquele em que os estudantes estavam imersos. 
Confirmamos a forte presença da música na vida das crianças e 
jovens, bem como o grande interesse em aprender a tocar algum 
instrumento relacionado, muitas vezes, aos gêneros musicais que 
costumam ouvir. Aprender música é entendido, de maneira geral, 
como aprender a tocar algum instrumento musical.

Foi possível observar, ainda, que as aulas de música oferecidas na 
escola – principalmente em projetos no contraturno – têm pouca 
relação com o universo dessas crianças e jovens. Embora eles relatem 
gostar das aulas, isso se dá principalmente devido ao professor, como 
comentado anteriormente. Todas as sugestões e desejos externados 
pelos estudantes foram no sentido de aproximar as, já muito boas, 
aulas de música do seu universo musical e seus interesses.

Este panorama nos indica que corremos o risco de idealizar crianças, 
jovens e suas relações com música – quando não os ignoramos – na 
preparação de nossas aulas. Se assumimos que a educação é um di-
álogo, como defendia Paulo Freire, não podemos ignorar com quem 
interagimos nesse processo. Ao mesmo tempo, não temos o direito 
de abandoná-los à sua própria sorte, aos seus próprios desejos, assim 
como não devemos moldá-los a partir de nós mesmos, impedindo 
que o novo se faça presente.
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Portanto, ouvir a(s) juventude(s) é fundamental – ainda que não seja 
suficiente. Descobrir as juventudes é um conhecimento muito pode-
roso para nós, professores, na nossa tarefa de mediar e aprofundar 
as relações dos jovens com as músicas. 

Notas finais

Os dados aqui apresentados foram produzidos por duas pesquisas 
que buscaram ouvir as juventudes – uma no Reino Unido, de amplo 
alcance; outra em uma escola municipal brasileira, que envolveu um 
número bem mais reduzido de participantes – e ilustram a impor-
tância desse exercício na tentativa de engajar os jovens no diálogo 
educativo.

Do ponto de vista pedagógico, é fundamental considerar os jovens e 
seus contextos para que as experiências em torno do conhecimento 
possam ser, de fato, significativas e para que se forneçam as ferramen-
tas necessárias para promover o seu pensamento e ação sobre suas 
experiências e sobre outras realidades, haja vista que, fora da escola, 
eles provavelmente não teriam acesso a essas ferramentas e exercícios.

Nesse sentido, é importante destacar que o relacionamento com 
música na escola não poderá ser o mesmo que ocorre nas vidas 
cotidianas. Na escola, a música torna-se objeto de conhecimento 
(YOUNG, 2011) e assume papel mais próximo da “atividade em si” 
do que o de trilha sonora para outras atividades. Tal fato já poderá 
representar um choque para os jovens, que poderão esperar ter, na 
escola, as mesmas experiências que têm com música fora dela.

Ainda assim, diante do que esses diferentes estudos nos revelaram, 
parece-me que é fundamental uma mudança de atitude se quisermos 
que a música se consolide no ambiente escolar e contribua de forma 
significativa para a formação do jovem. Ouvir as juventudes e os sons 
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dessas juventudes é essencial para que o choque da relação com a 
música enquanto objeto de pensamento não seja tão forte.

Essa mudança de atitude envolve, num primeiro momento, a cons-
cientização de que há muitas disposições historicamente incorpo-
radas em ação:

• disposições ligadas às concepções de juventude(s);
• disposições ligadas às práticas escolares;
• disposições ligadas às práticas de ensino musical.

É preciso reconhecer tais disposições para poder neutralizá-las e 
reconfigurá-las. E, aliado a isso, é necessário ter clareza sobre o 
que queremos com a música na escola. O que entendemos como 
conhecimentos musicais poderosos para a formação dos jovens que 
devem ser acessados por todos nas escolas? A abordagem pedagógica 
é fundamental, mas é imperioso discutir também a abordagem 
epistêmica. Afinal, o como não faz muito sentido se não tivermos 
clareza em relação ao que ensinar.

Outras perguntas emergem nesse contexto: em que medida estamos 
formando professores de música capacitados para dialogar com a 
juventude? Capacitados a dialogar com a música que tanto faz parte 
das vidas dos jovens? Nossas licenciaturas estão abertas para a forma 
como os jovens têm se relacionado com música? O que sabemos 
sobre o relacionamento entre jovens brasileiros e músicas? Como 
podemos colaborar para este relacionamento? Como podemos nos 
utilizar deste relacionamento para uma formação ética, responsável, 
cidadã e humana? 

Afinal, quais as demandas musico-formativas das juventudes nas 
escolas de educação básica? As demandas são várias, mas parece-
me que a mais urgente é a de que possamos ouvir os jovens com os 
quais lidamos. Que possamos descobri-los.  
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A juventude urbana traz consigo a diversidade 
de ideias, sonhos, planos, vontades, desejos. 
Sua pluralidade encanta e desafia ainda mais a 
escuta. Sua conectividade globalizada aborda 
jeitos comuns e específicos de ser, gerando uma 
explosão de vida que impulsiona a vivência 
coletiva, embora os mundos virtuais e individuais 
estejam presentes. Sua manifestação não pode 
ficar para depois, é preciso ouví-la. (SEGALIN; 
HAMMES; SANTIN; SILVA, 2014, p. 54)

Ouvi-los nos auxilia a tirar as máscaras que colocamos nos jovens, 
escondendo suas idiossincrasias atrás do conceito neutralizante de 
“aluno”. A(s) juventude(s) deixa(m) de ser apenas uma palavra, para 
ganhar contornos claros e tornar(em)-se melodia audível. Ouvir e ver 
as juventudes é essencial tanto para o aprimoramento da abordagem 
pedagógica, quanto para a necessária discussão epistêmica. Afinal, 
o conhecimento poderoso é poderoso para alguém na sociedade. 
Empodera o sujeito. Cabe à experiência das gerações mais velhas 
e ao conhecimento dos especialistas da disciplina definirem o que, 
na música, é poderoso na/para a formação dos jovens. Porém, toda 
essa experiência e conhecimento não serão suficientes e efetivos se a 
presença ativa, sonora e pulsante dos jovens não for reconhecida. Os 
jovens não podem ser tratados como o futuro, sem presente. Precisam 
ser vistos e ouvidos, e nós, como professores, temos o dever de buscar 
engajá-los nesse rico e poderoso processo que é a educação escolar.

Os sons da próxima geração não podem ficar para depois. Necessitam 
ser ouvidos hoje para pensarmos sobre o ontem e para afinarmos 
nossas práticas no agora, a fim de que seus ecos fiquem marcados 
na humanidade que desejamos construir.
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MOTIVAÇÃO, JUVENTUDE E ENSINO DE 
INSTRUMENTO MUSICAL

Edson Antônio de Freitas Figueiredo

Não pude esconder ‘’minha felicidade ao ser convidado a participar 
da IV Conferência Internacional de Sobral. O evento, que já marca o 
calendário dos mais importantes congressos de educação musical 
do país, é resultado do trabalho de uma equipe de profissionais alta-
mente engajados, que, mesmo sendo um grupo pequeno, consegue 
fazer um grande evento. O bom trabalho dos organizadores fica ainda 
mais evidente quando se consideram as dificuldades impostas por 
sucessivas crises econômicas e políticas que o país enfrenta, as quais, 
no final das contas, tornam ainda mais importante um trabalho como 
este. O evento, como não podia deixar de ser, foi extremamente po-
sitivo para gerar discussões e reflexões, principalmente pelo quadro 
de conferencistas nacionais e internacionais. 

Durante a conferência, eu ministrei o curso “Teorias da motivação 
no ensino e na prática musical”. Trata-se de um tema que venho tra-
balhando desde o meu ingresso como estudante na pós-graduação, 
por meio de pesquisas, cursos e palestras. O curso foi idealizado 
para o professor de música que deseja compreender os processos 
motivacionais de seus alunos e, consequentemente, ter alunos mais 
engajados e comprometidos com a aprendizagem. Trabalhar com 
alunos interessados em aprender é o desejo de muitos professores 
de música, contudo, nem sempre o ambiente de aprendizagem é 
capaz de nutrir os recursos motivacionais do aluno, sendo comum 
a existência de estudantes que não demonstram interesse nas ati-
vidades. Os estudos sobre motivação envolvem pesquisadores de 
várias partes do mundo que trabalham com diversas teorias a fim 
de explicar algum aspecto pontual da complexa motivação humana. 
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Algumas dessas teorias oferecem estratégias para o professor lidar 
de forma produtiva com a motivação de seus alunos. 

Levando em consideração o tema da conferência – educação musical 
e juventude(s) na contemporaneidade – apresento, neste texto, um 
compilado das ideias discutidas durante o curso. Na primeira parte, 
vou elencar alguns tópicos de reflexão sobre o ensino de instrumento 
musical para os jovens, tendo como fio condutor os aspectos moti-
vacionais. Já na segunda parte, apresentarei a Teoria da Avaliação 
Cognitiva, a qual explica alguns traços do comportamento humano 
e demonstra a importância de promover a autonomia dos jovens. Ao 
final, irei expor um resumo das estratégias que essa teoria oferece 
para o professor lidar com as complexidades motivacionais dos alunos.

Os jovens de “hoje”

 A preocupação com o comportamento dos jovens não é recente. Um 
exemplo disso é a frase atribuída a Hesíodo, um dos maiores poetas 
gregos, que viveu aproximadamente no ano 800 a.C.: "Não vejo es-
perança para o nosso povo, se ele depender da frívola mediocridade 
de hoje (...) quando eu era menino, ensinavam-nos a ser discretos 
e a respeitar os mais velhos, mas os moços de hoje são excessiva-
mente sabidos e não toleram restrições.". Quem lê essa afirmação 
talvez sinta uma ressonância com os tempos atuais. Parece um texto 
escrito há apenas alguns anos ou décadas. Porém, a preocupação 
com o desvirtuamento dos jovens é extremamente antiga e, mesmo 
assim, permanece no discurso das pessoas. É como um mantra que 
se repete a cada geração.

Se a reclamação dos adultos sobre a falta de interesse da juventude 
é observada há tanto tempo, podemos considerar que os jovens de 
hoje não são piores que os jovens de outras épocas. Esse pode ser 
um bom argumento para tirar o foco da suposta falta de interesse 
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dos jovens de “hoje” para melhor debater a percepção que os adul-
tos possuem da juventude. Não importa a época, os adultos sempre 
terão que conviver com conflitos geracionais que causam a impres-
são de haver uma juventude pondo em risco a sociedade. Bourdieu 
(1984/2003) destaca que as divisões entre as idades são arbitrárias 
e não se sabe em que idade se inicia a velhice. O que estabelece a 
lógica de divisão entre jovens e velhos, segundo o autor, é o poder que 
os grupos etários desempenham na sociedade, considerando que a 
classificação das idades impõe limites aos quais cada um deve se ater. 
A divisão de poderes, responsabilidades e expectativas fica evidente 
em instituições que envolvem diferentes gerações, tais como a escola.

Segundo Mattos (2017), o espaço escolar é um local idealizado e 
conduzido pelos adultos que tem como objetivo a formação de jovens, 
o que provoca uma série de disputas sobre os saberes, linguagens e 
aprendizagem. Tais disputas ficam evidentes, conforme demonstrado 
pela autora, na indignação dos estudantes contra a arbitrariedade 
das normas escolares estipuladas sem a participação dos alunos. 
De forma semelhante, Bueno e Sant’Ana (2011) argumentam que os 
conflitos intergeracionais refletem problemas como indisciplina na 
sala de aula e desinteresse dos alunos pelo aprendizado, mas, muitas 
vezes, esses conflitos são imputados aos jovens de hoje que, suspos-
tamente, não valorizam os professores e a escola como no passado.

Assim como a Educação Básica, o ensino de instrumento musical 
também é vulnerável aos conflitos intergeracionais. Nesse contex-
to, devemos dar especial atenção ao peso que a tradição impõe ao 
ensino de instrumento e as consequências que são observadas. O 
ensino de instrumento está ligado ao conceito de transmissão de 
conhecimento entre mestre e aprendiz, seguindo uma tradição que 
se funde ao desenvolvimento cultural humano (KENNELL, 2002). O 
conceito de mestre e aprendiz remete à Idade Média, cujo sistema 
de ensino era baseado em uma relação profunda na qual o aprendiz 
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trabalhava com e para o seu mestre, e, muitas vezes, morava na casa 
do mestre para aprender não somente o ofício, mas todo um estilo de 
vida (DAVIDSON; JORDAN, 2007). A aula tradicional de instrumento 
musical, originada na tradição de mestre e aprendiz, proporciona uma 
aprendizagem intensiva e individualizada que permite a abordagem 
detalhada de conteúdos técnicos, conhecimentos musicais e inter-
pretação de repertório, além de atender às necessidades musicais 
únicas de um aluno (CAMPBELL, 1991, MILLS, 2007). 

Apesar dos benefícios e segurança conquistados, devemos considerar 
que a tradição deste modelo de ensino possui resistência às mudanças 
conceituais sobre ensino-aprendizagem, bem como apresenta um 
distanciamento das mudanças provenientes da globalização e dos 
avanços tecnológicos (DAVIDSON, JORDAN, 2007, KENNELL, 2002, 
PENNA, 2007). Segundo Creech e Gaunt (2012), o acesso à informa-
ção desenvolvido nas últimas décadas gerou grandes mudanças na 
forma como as pessoas criam, tocam e ouvem música, colaborando 
para uma profissão de músico repleta de facetas e imprevisibilida-
des. O conceito de lifelong learning também trouxe transformações, 
principalmente no que diz respeito à idade das pessoas que querem 
aprender um instrumento. Para as autoras, essas mudanças reque-
rem uma abordagem pedagógica flexível e versátil, que considere as 
diversas necessidades dos alunos. As habilidades, conhecimentos 
e tradições musicais devem continuar fazendo parte do processo 
de aprendizado, no entanto, as autoras defendem uma diferença 
de ênfase, na qual o ambiente de ensino possibilite que o aluno se 
desenvolva de forma reflexiva, autônoma e autodirecionada.

Se considerarmos a frase de Hesíodo, talvez pensemos que a neces-
sidade de preservar a autonomia dos jovens sempre existiu. Hoje, 
finalmente, temos uma discussão sobre essa necessidade, embora 
muitos professores adotem esse discurso apenas verbalmente. Na 
opinião de Evans (2015), o ensino de instrumento musical é tra-
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dicionalmente uma área em que as práticas pedagógicas tendem 
a não apoiar a autonomia do aluno. O autor ressalta que o ensino 
individual, por exemplo, costuma ser prescritivo, com o professor 
decidindo sobre um conjunto de exercícios e peças que serão utili-
zados na aula e atribuindo uma agenda de prática para o estudante. 
Em uma pesquisa realizada no contexto universitário, Gaunt (2008) 
constatou que muitos professores de instrumento procuram fazer 
que seus alunos pensem por si próprios, utilizando estratégias para 
encorajar a aprendizagem independente, enquanto outros acredi-
tam que isso depende do estudante e não é função da abordagem 
de ensino. A pesquisadora também observou uma contradição nos 
professores que valorizam a independência do estudante. Apesar de 
desejarem que os alunos se responsabilizem pelo próprio pensamen-
to e aprendizagem musical, as estratégias e abordagens de ensino 
parecem oferecer pouco espaço para a voz do aluno no processo de 
aprendizagem, um sintoma de que a intimidade da relação na aula 
individual e as dinâmicas de poder investido podem inibir o desen-
volvimento de uma voz artística individual.  

A autonomia é um tema central quando falamos em motivação. Segun-
do Ryan e Deci (2017), a autonomia é uma necessidade psicológica 
que, quando satisfeita, possibilita que a motivação de boa qualidade 
seja preservada. Em outras palavras, quando sentimos que estamos 
seguindo nossas escolhas, temos a necessidade de autonomia preser-
vada e, consequentemente, teremos boa motivação. Por outro lado, 
quando sentimos que estamos agindo em razão do controle exercido 
por outras pessoas, a necessidade de autonomia é afetada e teremos 
motivação de baixa qualidade. A forma como o professor lida com 
a autonomia de seus alunos é um assunto amplamente pesquisado 
na educação, dado o papel central que a imprescindibilidade de au-
tonomia ocupa na motivação do aluno (REEVE, 2009). Em resumo, 
um estudante que possui sua autonomia preservada provavelmente 
vai demonstrar motivação de boa qualidade. Por outro lado, é pro-
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vável que um estudante cuja motivação é controlada pelo professor 
apresente menos interesse. Para ilustrar como a autonomia se rela-
ciona com a motivação, descreverei, a seguir, duas informações que 
surgiram em minhas pesquisas e que representam as peculiaridades 
de trabalhar com a autonomia de jovens alunos nas aulas de música.

A primeira se refere ao estudo que conduzi sobre a promoção de 
autonomia em aulas de violão (FIGUEIREDO, 2017), no qual obser-
vei a atuação de um professor diante de turmas de diferentes faixas 
etárias. O professor empregou estratégias promotoras de autonomia 
em todas as turmas, porém, a estratégia de envolver os alunos no 
planejamento das atividades foi observada apenas na aula das crian-
ças e idosos e não na aula com adolescentes. Também observei que 
os adolescentes e crianças requereram mais estratégias de controle 
por parte do professor. Na turma das crianças, o comportamento 
controlador de punição positiva foi necessário para manter a ordem 
da sala de aula e o foco na atividade, o que não foi necessário nas 
outras turmas. Com os adolescentes, observou-se uma intensidade 
maior no controle da técnica instrumental por meio do posiciona-
mento correto das mãos e movimento correto dos dedos. Ao final do 
estudo, foi possível constatar que o professor foi menos promotor de 
autonomia e mais controlador com os alunos adolescentes.

Já a segunda diz respeito à fala de outro professor de violão, durante 
uma das entrevistas de um projeto de pesquisa.  O professor disse: 
“basta eu virar as costas que meu aluno começa a tocar as músicas 
que ele aprendeu na internet”. Considero essa frase muito repre-
sentativa.  O professor, em sua explicação, acredita que este aluno 
está desmotivado, afinal, ele prefere tocar as músicas da internet 
em vez de fazer as atividades propostas em aula. Por outro lado, o 
interesse do aluno em aprender a tocar violão é forte o suficiente 
para ele buscar conhecimento por conta própria, caracterizando a 
motivação autônoma. O acesso à internet era incipiente na época 
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em que o professor em questão era um jovem aprendiz e, talvez por 
isso, ele desconsidere o conteúdo proveniente da rede. O conflito 
intergeracional apresenta o desafio de lidar com novas formas de 
aprender, por isso, as já citadas Creech e Gaunt (2012) alertam para 
a necessidade de abordagens pedagógicas flexíveis, versáteis e sig-
nificativas para o universo dos alunos.

Conforme já destacado no texto, a autonomia é um elemento central 
na motivação das pessoas. Por isso, detalharei, a seguir, uma teoria 
da motivação que pode ajudar o professor a promover a motivação 
autônoma em seus alunos. A ideia é que, diante de problemas com 
a motivação dos jovens, o professor tenha ferramentas para fazer 
um diagnóstico da baixa qualidade da motivação e refletir sobre sua 
atuação. Espero que este seja um caminho para abandonarmos aquela 
velha concepção de que “os alunos de hoje não querem nada com 
nada” em favor de algo mais produtivo e embasado nos dispositivos 
que a psicologia tem a oferecer.

Avaliação cognitiva

Desde a ascensão da psicologia cognitiva, um número expressivo de 
teorias da motivação emergiram na tentativa de explicar aspectos da 
motivação humana (GRAHAM, WEINER, 2012). Tais teorias, cada uma 
com sua lente, podem ser úteis ao professor de instrumento porque 
oferecem diferentes formas de diagnosticar a motivação do aluno 
e permitem ao professor adotar estratégias baseadas em pesquisa 
científica (FIGUEIREDO, 2020). A Avaliação Cognitiva é uma das 
teorias que possuem grande potencial para auxiliar os professores. 
Ela foi elaborada pelos psicólogos estadunidenses Richard Ryan e 
Edward Deci e compõe o arcabouço da Teoria da Autodeterminação 
(DECI, RYAN, 1985), que, ao longo de quatro décadas, vem sendo 
ampliada e reelaborada a partir de inúmeras pesquisas conduzidas 
com esta orientação (RYAN, DECI, 2017).  Resumidamente, a teoria da 
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Avalição Cognitiva se baseia em dois pressupostos importantes 1) o 
sentimento de autonomia possibilita a motivação de alta qualidade; 
2) eventos controladores, como recompensas e punições, inibem a 
motivação da autonomia e prejudicam a qualidade da motivação.

Como mencionado anteriormente, o sentimento de autonomia 
possibilita uma motivação de alta qualidade. Isso acontece quando 
o interesse na atividade parte internamente do aluno ou quando 
ele entende que há alguma utilidade ou benefício na realização da 
tarefa. A revisão dos estudos empíricos já realizados (REEVE, 2009; 
STROET, OPDENAKKER, et al., 2013) confere segurança para afirmar 
que alunos motivados autonomamente demonstram mais persistên-
cia, criatividade, compreensão conceitual e aprendizagem de alta 
qualidade, além de melhor desempenho e bem-estar psicológico. 
Quem está autonomamente motivado para estudar um instrumento 
musical passa mais tempo praticando (RENWICK, MCPHERSON, 
2002; SCHATT, 2018) e o desenvolvimento das habilidades musicais 
é mais efetivo (RENWICK, 2008). 

Diante desses benefícios, parece inquestionável que a motivação 
autônoma deve estar presente em várias atividades da nossa vida 
diária, especialmente no comportamento de nossos alunos. Qual 
professor não deseja que seus alunos demonstrem motivação de 
alta qualidade? Apesar de ser um desejo provavelmente unânime, 
professores que já atuaram com aulas de instrumento musical sabem 
que isso nem sempre acontece. Durante sua vida profissional, o pro-
fessor terá que lidar com alunos menos motivados, que demonstram 
pouco comprometimento, empregam pouco esforço em aprender e 
desanimam perante qualquer dificuldade. 

Nesse sentido, a Teoria da Avaliação Cognitiva elenca alguns fatores 
que podem enfraquecer a motivação autônoma e abrir espaço para 
seu oposto, a chamada motivação controlada. A motivação contro-
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lada faz o indivíduo trabalhar em resposta a algo externo à tarefa 
ou atividade, objetivando recompensas ou evitando punições (RYAN, 
DECI, 2017). 

A motivação controlada provoca baixa qualidade de motivação por-
que direciona o comportamento para a consequência da atividade, 
tornando tal consequência mais importante do que a satisfação 
inerente que a atividade pode proporcionar. Imagine a diferença de 
engajamento entre um aluno que frequenta aulas de instrumento 
por iniciativa própria e um estudante que vai às aulas obrigado 
pelo pai. O aluno que vai por interesse próprio terá mais disposição 
para executar as atividades em aula e, possivelmente, será mais 
curioso e interessado em aprender. Já o aluno que é obrigado a ir, 
fará, provavelmente, apenas o mínimo necessário para atender às 
expectativas do pai. Aqui está a grande diferença entre autonomia 
e controle: enquanto um pratica seu instrumento pelo prazer que a 
atividade proporciona, o outro pratica para não desapontar o pai. O 
foco da motivação é determinante para entendermos a qualidade do 
envolvimento que o aluno terá com seu instrumento.

A Teoria da Avaliação Cognitiva estabelece que recompensas e puni-
ções contribuem para o enfraquecimento da autonomia e aumento 
da motivação controlada (RYAN, DECI, 2017). Entende-se que estas 
são estratégias controladoras para incentivar uma pessoa a fazer 
algo não interessante ou para evitar que se comporte de maneira 
inadequada. O problema com esse tipo de recurso é que a motivação 
tende a cessar a partir do momento em que a recompensa é obtida 
ou que a punição deixa de ser uma ameaça (RYAN, DECI, 2000). Se 
um jovem aprendiz pratica seu instrumento de forma autônoma, ou 
seja, pelo próprio interesse no fazer musical, a motivação tende a se 
manter a longo prazo. Por outro lado, se ele pratica para ganhar uma 
recompensa, haverá uma queda na motivação quando a recompen-
sa for recebida. A teoria é taxativa em afirmar que recompensas e 
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punições são degenerativas para a motivação autônoma, por isso, 
vamos abordar, a seguir, estes eventos na aula de instrumento e suas 
consequências.

Para ter um efeito negativo na qualidade da motivação, a recompensa 
precisa ser tangível, ou seja, algo material ou simbólico que possa 
ser obtido em decorrência de um comportamento esperado. Ofere-
cer uma recompensa é uma estratégia muito tentadora, justamente 
porque proporciona um resultado rápido. Também entendo que a 
recompensa pode estar fortemente ligada ao hábito e às crenças de 
muitos professores, até porque não há problema em premiar um 
aluno que fez algo bom. Contudo, por melhor que seja a intenção do 
professor, a recompensa não possui um efeito positivo na motivação 
a longo prazo (RYAN, DECI, 2017). O ideal é que o aluno toque seu 
instrumento porque ele gosta já que, se uma recompensa for inserida, 
ele poderá estudar não mais pensando no prazer e satisfação pesso-
al, mas em obter a recompensa. Como ressaltam Araújo e Bzuneck 
(2019), o desenvolvimento das habilidades instrumentais requer 
que a motivação seja mantida a longo prazo de modo a possibilitar 
o enfrentamento de uma rotina de prática, a persistência diante de 
eventuais fracassos e a perseverança com a demora em se tornar 
proficiente.

A teoria estabelece que, mais do que a recompensa em si, o que vai 
impactar a motivação é a forma como a recompensa é oferecida. 
Nesse sentido, Ryan e Deci (2017) descrevem três características 
da recompensa: expectativa, saliência e contingência. A recompensa 
será ruim para a motivação do aluno somente se for oferecida com 
essas características. Imagine que você espera que seu aluno toque 
um estudo do clássico. Você tem bons motivos para isso e, certa-
mente, esse estudo será muito útil no desenvolvimento do aluno. No 
entanto, seu aluno está com muita vontade de tocar o tema de um 
desenho que fez sucesso recentemente. Para que ele toque o estudo 
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clássico, você usa o tema do desenho como uma recompensa. Primei-
ro, cria-se a expectativa: toque o estudo e depois será recompensado 
com a música que deseja. Durante as aulas, a recompensa pode ficar 
saliente: você não está avançando com o estudo, desta forma você 
não vai aprender o tema do desenho. Por fim, a recompensa pode ter 
uma contingência: você vai aprender o tema apenas se tocar o estudo 
com fluência. Vamos considerar que seu aluno passou bravamente 
por todas as suas exigências e finalmente pode aprender o tema que 
tanto desejava: qual será a disposição dele para continuar tocando o 
estudo clássico? Segundo a teoria, a motivação autônoma que o aluno 
poderia desenvolver se perde por causa da recompensa. 

Assim como a recompensa, a punição também é uma estratégia 
muito tentadora. Por meio de uma ameaça, o professor pode obter 
um resultado quase imediato no comportamento do aluno, porém, 
esse comportamento tende a não se sustentar ao longo do tempo. 
Skinner (1973), um dos maiores estudiosos deste tema, afirmava que 
punição não beneficia a pessoa que recebe a punição, nem satisfaz às 
exigências de longo prazo do punidor. Diversos estudos demonstram 
que os efeitos da punição não funcionam, uma vez que os compor-
tamentos punidos geralmente não desaparecem, podendo retornar 
de forma dissimulada ou ainda mais intensa (REEVE, 2006). Apesar 
disso, a punição está presente no imaginário popular como uma forma 
eficiente de educação, tanto que a observação de Skinner continua 
atual: “de uma forma ou de outra, o controle adverso intencional é 
o padrão de quase todo o ajustamento social – na ética, na religião, 
no governo, na economia, na educação, na psicoterapia e na vida 
familiar” (1973, p. 27).

De acordo com a Teoria da Avaliação Cognitiva, a ameaça de punição 
pode fazer um comportamento ser iniciado imediatamente, mas o 
engajamento diminui à medida que a punição é aplicada ou deixa 
de ser uma ameaça (RYAN, DECI, 2017). Ao pensarmos no contexto 
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educativo, será mais producente para o desenvolvimento do aluno 
que a motivação seja de alta qualidade e sustentável a longo prazo, 
o que não acontecerá se o comportamento for guiado com o objetivo 
de evitar uma punição. Imagine que o professor ameaça o aluno com 
uma nota baixa, algo como: se você não estudar essa peça, vai receber 
uma nota baixa. Essa ameaça pode ser saliente, ou seja, o professor 
pode, constantemente, lembrar o aluno que ele vai receber uma nota 
ruim. Se o aluno estudar e tirar uma boa nota ou se não estudar e 
tirar uma nota ruim, qualquer que seja o cenário, sua motivação para 
continuar estudando a peça depois da avaliação será muito baixa. 
Isso é um problema se considerarmos que uma peça musical pode 
levar meses para ficar fluente.  

Além da recompensa e punição provocarem uma motivação de baixa 
qualidade, o professor ainda terá que lidar com duas consequências 
indesejadas: a vigilância e a busca por caminhos alternativos. Segundo 
Ryan e Deci (2017), a vigilância está relacionada a comportamentos 
regulados por eventos externos e à ausência de motivação autônoma. 
Caso seu aluno não esteja autonomamente motivado para fazer as 
atividades em aula, ele só verá razão para executar a tarefa proposta 
quando estiver sob vigilância. Ter que vigiar o aluno para que ele faça 
as atividades não é um bom sinal de motivação. Se isso acontece em 
suas aulas, talvez seja um bom momento para uma reflexão.

 Deci e Ryan (2017) também apontam que, em situações de recompen-
sas ou ameaças muito salientes, as pessoas tendem a seguir o caminho 
mais curto para produzir o resultado necessário. Com o objetivo de 
se livrar logo da punição, o aluno pode tocar de forma desleixada, 
muito rápido e sem o menor cuidado com a sonoridade e técnica. 
Assim, fica evidente que o aluno busca um atalho para livrar-se da 
punição. Tais comportamentos são indicadores de uma motivação 
de qualidade ruim, pois o foco está no resultado e não no processo. 
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Para encerrar, ressalto que a maior implicação dos conceitos de au-
tonomia e controle está na qualidade da motivação, que pode variar 
em acordo com as situações vivenciadas pelo indivíduo. O ambiente 
social pode facilitar a motivação autônoma e permitir que a motiva-
ção interna do aluno floresça. Por outro lado, o ambiente também 
pode dificultar as expressões da autonomia e favorecer o controle, o 
que gera comportamentos com motivação de baixa qualidade (DECI, 
RYAN, 2008).  

Estratégias baseadas na Teoria da Avaliação Cognitiva

Para incentivar a motivação autônoma e evitar a motivação controlada 
nas aulas de música, você pode adotar algumas estratégias:

• Faça o aluno participar do planejamento da aula e da escolha 
das atividades, pois isso contribui para valorizar os interesses 
pessoais do aluno. Utilize as músicas que seu aluno gostaria de 
aprender para despertar o interesse em algo potencialmente 
chato, tal como o desenvolvimento da leitura musical ou de al-
guma habilidade técnica. 

• As explicações sobre a prática são necessárias para o aluno 
entender os motivos para se fazer coisas que podem não ser 
interessantes. Convencer o aluno de que aquilo será importante 
para ele é melhor para a autonomia do que recorrer ao senso de 
obrigação. 

• Procure explicar as razões de cada assunto trabalhado em aula. 
Seu aluno vai demonstrar mais engajamento se aferir alguma 
importância pessoal naquilo que você está ensinando. Se o seu 
aluno é relutante em aprender partitura, mostre a ele, aos poucos, 
as vantagens da leitura musical. 

• Recorrer ao senso de obrigação fará o aluno agir por motivação 
controlada. Convencê-lo de que a leitura musical é importante 
pode ser uma tarefa a longo prazo, mas o resultado será mais 
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consistente. 
• Evite pressionar o aluno por meio de notas, avaliações, ameaças 

ou recompensas. Isso pode proporcionar um resultado imedia-
to, porém, um resultado consistente a longo prazo apenas será 
possível se a motivação autônoma for valorizada.

• Evite criar expectativa sobre uma recompensa tangível. Seu aluno 
vai ficar ansioso em receber a recompensa e esquecer do prazer 
da atividade musical em si.

• Não torne a recompensa tangível saliente. Ficar o tempo todo 
lembrando o aluno que ele vai ou não vai receber uma recompensa 
muda o foco da motivação. Assim, a energia deixa de fluir para a 
atividade musical e direciona-se para a obtenção da recompensa.

• Evite criar contingências para entregar uma recompensa tangível. 
Dar a recompensa porque o aluno tocou bem acaba por mudar o 
foco da motivação. Não dar a recompensa porque o aluno tocou 
mal é afirmar que ele não é competente.

• Evite comunicar-se de forma autoritária, controladora e intimida-
dora. Fornecer sugestões, possibilitar tarefas flexíveis e incentivar 
a autorreflexão são estratégias para satisfazer a necessidade de 
autonomia de seus alunos. 

• Os alunos carecem de abordagens pedagógicas flexíveis e coer-
entes com suas realidades. Agir de forma controladora em nome 
de uma tradição consolidada no ensino de instrumento pode 
influenciar negativamente na motivação do aluno.

• Lembre-se que promover a autonomia não significa um vale-tudo. 
Uma aula, para funcionar de forma adequada, precisa ter objeti-
vos, regras, organização, informações novas, desafios, feedback 
e procedimentos claramente definidos. Um ambiente promotor 
de autonomia deve ter regras, contudo, é necessário que os 
alunos experimentem alguma liberdade de escolha, tenham 
possibilidades de tomar iniciativas e sintam que suas opiniões 
são valorizadas.
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PROTAGONISMO JUVENIL EM EDUCAÇÃO MUSICAL: 
O CASO DA ORQUESTRA SINFÔNICA DA UFC EM 

SOBRAL

Adeline Annelyse Marie Stervinou 

Este capítulo se propõe a expor diversas ações empreendidas pelos 
jovens participantes da Orquestra Sinfônica da Universidade Federal 
do Ceará (OSUFC) em Sobral, a partir do conceito de protagonismo. 
O que a palavra protagonismo significa? Etimologicamente, o termo 
protagonista se divide em duas partes: proto que significa primeiro, 
e agon relacionado à luta. Segundo Stamato, protagonista designa 
um “indivíduo que ocupa um lugar central nos acontecimentos, que 
dá as diretrizes dos processos em que está envolvido, mas que não 
atua isoladamente, na medida em que necessita dos demais para 
concretizar suas ações.” (STAMATO, 2010, p. 4). Portanto, o conceito 
de protagonismo não se restringe a um único indivíduo, abrangendo 
grupos de indivíduos numa atuação definida e podendo influenciar 
nas decisões, assim como nas ações, dos envolvidos. A autora tam-
bém enfatiza que 

Implicando em tomada de decisão e execução 
de ações coletivas, o protagonismo depende de 
um preparo que envolve conhecimentos teóricos, 
possibilidades de atuação, contato com a realidade 
onde se vai atuar, análise de conjuntura, noções 
de direitos e cidadania e integração entre atuação 
individual e participação coletiva. (Ibidem) 

Considerando essa definição, abordaremos diferentes ações da OSUFC 
Sobral, destacando o papel dos envolvidos e apontando a importância 
da atuação dos jovens na sociedade. Para tratar do assunto, começa-
remos apresentando a Orquestra e elaboraremos uma breve reflexão 
sobre o protagonismo nas atividades de extensão no Ensino Superior. 
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Em seguida, sublinharemos o protagonismo dos jovens participantes 
em dois projetos distintos, a saber: a atuação da Orquestra em três 
cidades afastadas do estado do Ceará, e a participação dos jovens no 
Festival Internacional Eurochestries.

Na Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Ceará (OSUFC), 
projeto de extensão criado em 2015 a pedido do reitor da época, 
professor Jesualdo Farias, os estudantes participantes têm um papel 
fundamental para o desempenho da formação. A orquestra acolhe 
músicos da UFC, de outras instituições de ensino e da comunidade 
em geral que já possuem o domínio de um dos instrumentos que 
compõem a orquestra. A OSUFC Sobral se apresenta na cidade de 
Sobral e região a fim de divulgar a cultura orquestral, propondo um 
repertório diversificado por meio de concertos didáticos em que 
os membros da orquestra apresentam os instrumentos e as obras 
interpretadas. Durante seus anos de atuação, a Orquestra sempre 
destacou – e ainda destaca – o papel dos jovens participantes e a im-
portância dessa vivência na vida musical e social deles. Participar de 
uma orquestra como a OSUFC Sobral demanda investimento da parte 
dos músicos como, por exemplo, economizar dinheiro para comprar 
o instrumento e acessórios e para viajar da cidade onde moram até 
Sobral para os ensaios, cancelar compromissos para participar das 
apresentações etc. Tudo isso demonstra aspectos compatíveis com 
o protagonismo. 

A OSUFC Sobral faz parte do programa de extensão Formação Or-
questral no Desenvolvimento Social da Região Norte do Ceará que 
busca, através de vários grupos artísticos do Curso de Música - Li-
cenciatura da UFC em Sobral, oportunizar a propagação de projetos 
musicais direcionados à prática orquestral12 e à formação de agentes 
multiplicadores em Música. Esta iniciativa visa a integração de ações 

12 Quais sejam: Camerata de cordas friccionadas, a Extensão de flautas doce (em colaboração 
com a Escola de Música de Sobral), a Capacitação de Mestres de Bandas e a OSUFC Sobral.
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orquestrais com o objetivo de incentivar o protagonismo discente, 
proporcionando aos participantes uma contribuição significativa 
em relação ao seu potencial artístico e formativo para o exercício 
da docência.

Para a realização de atividades de extensão no Ensino Superior na 
UFC, foram estabelecidas diretrizes pelo Ministério da Educação 
(MEC), pelo Conselho Nacional de Educação (CNE) e pela Câmara 
de Educação Superior (CES), enfatizando:

I - a interação dialógica da comunidade acadêmica com 
a sociedade por meio da troca de conhecimentos, da 
participação e do contato com as questões complexas 
contemporâneas presentes no contexto social;
II - a formação cidadã dos estudantes, marcada e 
constituída pela vivência dos seus conhecimentos, 
que, de modo interprofissional e interdisciplinar, seja 
valorizada e integrada à matriz curricular;
(RESOLUÇÃO No 7 DE 18 DE DEZEMBRO DE 2018, art. 
5o, p. 2)

Entendemos que, no artigo citado, o protagonismo dos estudantes 
pode ser estimulado pela “troca de conhecimentos” com a comu-
nidade no “contexto social” em que estão inseridos. Isso acontece 
regularmente com os membros da Orquestra, na qual a “formação 
cidadã dos estudantes” e a “vivência dos seus conhecimentos” se 
manifestam pela partilha desses conhecimentos com os colegas nos 
ensaios e com o público durante as apresentações.  

Ressaltamos que, no art. 7º da Resolução no 7, de 18 de dezembro 
de 2018, estabelece-se que: 

São consideradas atividades de extensão as 
intervenções que envolvam diretamente as 
comunidades externas às instituições de ensino 
superior e que estejam vinculadas à formação do 
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estudante, nos termos desta Resolução, e conforme 
normas institucionais próprias.

Em agosto de 2018, a Minuta do projeto de Resolução acima men-
cionada determina, no mesmo art. 7º, em parágrafo único: “Serão 
consideradas ações de extensão se envolverem diretamente comu-
nidades externas à IES e com o protagonismo dos discentes em sua 
execução, nos termos desta Resolução e com as regulamentações 
próprias.” (Minuta, 2018, p. 4, grifo nosso). A palavra “protagonis-
mo” foi retirada da resolução, mas percebemos que a essência dela 
continua presente, principalmente nos itens do art. 5o apresentados 
anteriormente.

A respeito das atividades de extensão na UFC, foi publicada a Re-
solução no 28/CEPE, de 1o de dezembro de 2017 pelo Conselho de 
Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) que estipula, na página 4, art. 
8º, § 3º, que: “A carga horária a ser contabilizada como extensão será 
aquela em que o aluno comprovar, por meio de certificado/declaração 
e conforme as regras estabelecidas pela Pró-Reitoria de Extensão, 
sua participação como protagonista da ação extensionista.” (grifo 
nosso). Esta mesma resolução foi a base do Manual de Extensão do 
Curso de Música - Licenciatura da UFC Campus de Sobral de outubro 
de 2018 que resolve: 

A extensão é um processo acadêmico, vinculado à 
formação de pessoas e à geração de conhecimentos, 
e tem o aluno como protagonista de sua formação 
mediante a obtenção de competências necessárias 
à atuação profissional e à formação cidadã. 
Considera, para fins de integralização, que o aluno 
atue como interventor/ator/monitor/participante 
ativo da extensão, e não serão consideradas 
as ações que participarem como público-alvo 
(Manual de Extensão, 2018, p. 10)
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Para ser considerado protagonista, o estudante deve ser um ator 
do curso de extensão, um participante ativo das atividades desen-
volvidas. Na Orquestra, os estudantes podem atuar como músicos; 
monitores, auxiliando os colegas durante o estudo do repertório; e 
professores, apresentando os instrumentos que compõem a Orquestra 
nos concertos didáticos. 

Nesse aspecto, percebemos que o protagonismo exigido no Manual 
de Extensão do nosso curso inclui o engajamento dos estudantes na 
realização das atividades de extensão. Engajamento para o futuro 
e para a formação de profissionais competentes através da parti-
cipação ativa como extensionistas. É exatamente isso que a OSUFC 
Sobral tenta promover para os estudantes por meio de várias ações, 
engajando-os a fim de que adquiram as habilidades necessárias para 
se tornarem profissionais integrados e competentes.

Sabendo dos critérios definidos nas resoluções a respeito do protago-
nismo nas universidades, como esse protagonismo se efetiva no nosso 
contexto? As ações desenvolvidas pelos jovens músicos da Orquestra 
Sinfônica da UFC Campus de Sobral permitem que eles desenvolvam 
o sentimento de pertencimento ao grupo. Isso se manifesta pelo fato 
de todos os membros quererem se engajar no campo da música e 
terem vontade de se encontrar para compartilhar momentos únicos, 
tocando juntos e para o público. 

O atual projeto desenvolvido pela OSUFC Sobral consiste em pro-
por interação social e musical entre os músicos da orquestra e os 
moradores de três cidades do interior do Ceará, nas quais os bens 
culturais no campo da educação musical são pouco acessíveis. Essa 
interação favorece as trocas de conhecimentos entre os envolvidos 
e permite conhecer, entender e valorizar a cultura musical de outros 
lugares da nossa região. 
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A primeira etapa do projeto consiste em uma partilha recíproca de 
conhecimentos musicais entre os músicos da orquestra e as pessoas 
de cada comunidade; na segunda etapa, realizamos apresentações 
artísticas; por fim, na terceira etapa, os moradores das comunida-
des compartilham a sua própria cultura artística tradicional com os 
membros da orquestra. 

É importante salientar que, hoje em dia, as universidades brasileiras 
têm recebido escassos recursos financeiros, especialmente os campi 
afastados das capitais, o que torna impossível a realização desse 
tipo de projeto sem apoio financeiro externo. Da mesma forma, as 
comunidades escolhidas para a proposta são, como muitas outras na 
região, bastante pobres do ponto de vista econômico. Para o empre-
endimento acontecer, além de contarmos com o apoio do curso de 
Música - Licenciatura da Universidade Federal do Ceará (UFC) Campus 
de Sobral e dos membros da própria OSUFC Sobral, recebemos um 
financiamento da ISME (Sociedade Internacional para a Educação 
Musical), permitindo responder às necessidades das comunidades 
que nos receberam, visto que, desse modo, foram cobertas despesas 
como o deslocamento da Orquestra, o alojamento e a alimentação 
dos membros. 

Para participar do projeto, foram selecionadas três comunidades 
rurais localizadas na região norte do estado do Ceará, dentro do 
campo de ação da UFC Campus de Sobral. Membros do departamento 
de Geografia da UFC de Fortaleza trabalharam conosco para sele-
cionar os locais de acordo com as pesquisas sociais realizadas por 
eles nas comunidades rurais do Ceará, mostrando as necessidades 
dessas comunidades. O critério de seleção foi que nessas cidades não 
fossem oferecidas aulas de música como disciplina escolar e que não 
existissem escolas de música. 

Nesse contexto, as visitas da orquestra visam corroborar para a 
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construção de relações e colaborações musicais, bem como encora-
jar uma consciência mais profunda e expansiva da cultura musical 
entre os residentes. Isso é importante, uma vez que dados recentes 
de investigação baseados em Nascimento & Nascimento (2017) 
indicam que as atividades musicais locais estão desaparecendo em 
certas áreas do Ceará. De acordo com o estudo, os jovens não estão 
motivados a manter as tradições musicais locais, enquanto os mú-
sicos tradicionais, por sua vez, estão envelhecendo. Este projeto é, 
portanto, uma oportunidade para destacar, compartilhar, difundir e 
perpetuar a cultura musical de cada comunidade.  

A duração prevista do projeto é de dois anos. A OSUFC Sobral fará um 
total de duas visitas a cada uma das três comunidades selecionadas. 
Ao longo desses dois anos, além das ações acima mencionadas, reco-
lheremos dados através de entrevistas e documentação das visitas 
para avaliar o impacto das atividades musicais compartilhadas entre 
os membros da orquestra e os residentes das comunidades.

Já realizamos a nossa visita inicial na primeira comunidade, Caetanos 
de Cima, antes do período de confinamento imposto como medida 
sanitária na atual pandemia. Ficamos dois dias no local, durante os 
quais: os estudantes apresentaram os instrumentos da orquestra 
para as crianças da comunidade, tocando músicas especialmente para 
elas; a OSUFC Sobral se apresentou gratuitamente para a comunidade 
explicando como funciona uma orquestra, assim como o seu papel 
na sociedade; e os moradores da comunidade apresentaram as suas 
tradições musicais para os músicos da orquestra, convidando todos 
os participantes a dançar no ritmo do coco. Este primeiro contato 
marcou o protagonismo dos jovens participantes da Orquestra, pois 
suas atuações foram fundamentais para o sucesso do projeto. O 
protagonismo dos jovens se manifestou, principalmente, através da 
execução de ações coletivas (masterclass e apresentação da Orques-
tra), em que tomaram decisões e atuaram ativamente em conjunto. 
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A primeira intervenção foi inesquecível, deixando lembranças ma-
ravilhosas nas memórias de cada um dos participantes. 

  

FOTOS 1 e 2: Apresentação dos instrumentos pelos membros da OSUFC Sobral.
FONTE: Arquivo pessoal.
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FOTO 3: Apresentação da OSUFC Sobral para a comunidade.
FONTE: Arquivo pessoal.

FOTO 4: Apresentação, pelos moradores da comunidade, das tradições musicais 
locais aos membros da OSUFC Sobral.
FONTE: Arquivo pessoal.

É importante ressaltar que uma iniciativa como esta, levando a OSUFC 
Sobral a comunidades costeiras afastadas do Ceará, comunidades de 
pescadores, Tremembés13 e Quilombolas, não se propõe a mostrar 

13 “As primeiras referências aos Tremembé datam do século XVI. Os jesuítas começaram a 
estabelecer aldeamentos em território cearense no século XVII, paralelamente ao processo de 
concessão de sesmarias na zona costeira.” - “Os Tremembés, cuja presença foi documentada 
na área de litoral desde o Maranhão até o Ceará, habitam hoje áreas no litoral e no interior do 
Ceará, especificamente nos municípios de Itarema, Acaraú e Itapipoca.” (PINTO et al., 2018, 
p. 22).
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que a música orquestral é melhor do que as artes tradicionais des-
ses agrupamentos de pessoas. Pelo contrário, pretendemos expor o 
que é a música sinfônica e apresentar os instrumentos, e desejamos 
conhecer a cultura artística das comunidades, compartilhando as 
vivências artísticas dos moradores para, durante a segunda visita, 
fazer arte juntos. Assim, queremos demonstrar que o Coco ou a Ci-
randa que eles praticam na comunidade são tão relevantes quanto a 
música sinfônica que tocamos, sem hierarquia. Os jovens musicistas 
da orquestra têm um papel fundamental neste projeto porque, ao 
ministrarem aula de instrumentos, realçam para os jovens das comu-
nidades que tocar um instrumento, como violino, saxofone, clarineta 
ou outro, é possível e que qualquer um possui as capacidades para 
aprender esses instrumentos. Em contrapartida, os moradores das 
comunidades mostram para os membros da orquestra que é possível 
aprender a tocar coco e dançar ciranda, de modo que, quando estes 
estudantes do Curso de Música - Licenciatura da UFC estiverem for-
mados, conhecerão o valor da cultura da ciranda, do coco e de todas as 
manifestações artísticas de origem indígena, quilombola e pesqueira 
que visitaremos. Eles poderão, assim, ensinar música fazendo uma 
junção dessas culturas, evidenciando para o/a diretor/a da escola 
e demais gestores o quanto a educação musical é importante para 
todas e todos. 

A partir da experiência, percebemos que, em Caetanos e na aldeia 
Tremembé, são as mulheres das comunidades que lideram as ações. 
Na prática musical ocidental, usualmente, as maestrinas e musicistas 
têm menor representatividade quantitativa. No Ceará, as bandas de 
música têm pouquíssimas maestrinas e uma quantidade inferior de 
musicistas em comparação aos músicos. Numa orquestra, há vários 
lugares distintos de liderança, cada um com as suas características 
próprias: 

Ao maestro (titular ou convidado) cabe a elaboração 
do cronograma de trabalho e o desenvolvimento 
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das atividades propostas. O spalla (o primeiro 
violinista) é o músico responsável pelo naipe dos 
violinos, por auxiliar o maestro (...) O concertino, 
músico que senta na primeira estante, ao lado do 
spalla, é responsável por auxiliá-lo ou substituí-lo 
se necessário. Aos chefes de naipe cabe coordenar 
as atividades conjuntamente com o maestro e 
o spalla, posicionar os músicos do seu naipe, 
coordenar a disciplina e a assiduidade. (PETRUS e 
ECHTERNACHT, 2004, p. 32)

Na OSUFC Sobral, os lugares de liderança acima citados são ocupados 
por mulheres. A regência é assumida por mim, a spalla, bem como 
a maioria dos chefes de naipes, são mulheres, as quais lideram a 
orquestra junto comigo. Essas escolhas foram propositais, haja vista 
que, ao incentivar que mulheres assumam espaços de protagonismo 
e destaque, nos posicionamos ética e politicamente, combatendo a 
naturalização do domínio masculino no mundo musical. Isso impacta 
diretamente na confiança das mulheres, já que elas têm a oportunidade 
de reconhecer sua capacidade de assumir postos de relevo. O prota-
gonismo feminino é central na sobrevivência das comunidades que 
estamos visitando, o que é um ponto muito interessante e relevante 
para as nossas estudantes, pois elas podem se identificar com essas 
mulheres e perceber, também por essa via, que são capazes de ser 
liderança se desejarem, e isso pode se manifestar onde elas quiserem.

O protagonismo dos jovens na OSUFC Sobral ocorre também através 
da participação e da organização de eventos internacionais. A prática 
orquestral dentro da UFC Campus de Sobral começou oficialmente 
quando organizamos, em 2013, pela primeira vez na América Latina, 
o primeiro Festival Internacional de Orquestras Jovens Eurochestries. 
Foi o festival que deu início a vários eventos orquestrais de grande 
envergadura em Sobral. A cada edição desses festivais (2013, 2015, 
2017 e 2019), contamos sempre com uma equipe organizadora 
formada, principalmente, pelos nossos estudantes. Nesses casos, o 
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protagonismo dos jovens musicistas da orquestra se manifesta por 
meio da execução de várias ações coletivas como: a participação na 
equipe organizadora; o apoio aos regentes e jovens musicistas de 
outros países; o acompanhamento dos grupos durante as apresen-
tações; a instalação do palco para as apresentações etc., aprendendo 
a organizar eventos desse porte. 

Assim, a Orquestra se tornou um lugar de prática da liderança 
estudantil, seja tocando um instrumento ou organizando eventos. 
Participando do Eurochestries, os participantes percebem que os 
músicos da Europa não são diferentes deles. A mentalidade colonial 
que reforça que fora do país as coisas são diferentes e melhores ainda 
está enraizada no pensamento e sentimento de nossos estudantes. 
Quando eles encontram músicos e regentes estrangeiros, percebem 
que, quando os estrangeiros tocam compositores europeus como Mo-
zart ou Beethoven, talvez interpretem melhor por conta da formação 
musical que receberam. Porém, quando se trata de tocar obras de 
compositores brasileiros como Villa-Lobos ou de executar uma música 
nordestina, os músicos brasileiros terão maior domínio e poderão 
ensinar aos europeus. Dessa forma, eles percebem o próprio valor 
frente aos músicos de outros países, fazendo com que o intercâmbio 
humano e artístico se torne significativo. 

Vale a pena destacar que a última edição do Festival Eurochestries 
em Sobral foi marcada pelas Comemorações do Centenário da com-
provação da Teoria da Relatividade de Albert Einstein, ocorrida em 
Sobral em 1919. Nessa ocasião, José Álvaro Lemos, compositor e 
colega do Curso de Música - Licenciatura da UFC Campus de Sobral, 
escreveu a obra “Sumiço do Sol” especialmente para a OSUFC Sobral, 
retraçando a história do evento que mudou a humanidade. Os jovens 
da Orquestra tiveram a oportunidade de fazer parte das comemora-
ções internacionais como protagonistas principais, se apresentando 
para a comunidade e para um público internacional que os assistia 



Protagonismo Juvenil em Educação Musical: O Caso da Orquestra Sinfônica da UFC em Sobral

117Educação Musical e Juventude(s) 
na Contemporaneidade

no mundo inteiro. Esses eventos contribuem de maneira significativa 
para formação dos jovens músicos e para suas vivências artísticas, 
como os seguintes depoimentos testemunham:

FOTOS 6 e 7: Depoimentos de membros da OSUFC Sobral a respeito do Festival 
Eurochestries e da participação nas Comemorações no Centenário do Eclipse (2019).
FONTE: Arquivo pessoal.

A participação em festivais demanda uma contribuição financeira e 
esse é o caso dos Festivais Eurochestries no mundo inteiro. Cada mú-
sico participante deve pagar uma cotização para ter acesso a todas as 
atividades propostas pelos festivais. Para os jovens da OSUFC Sobral, 
isso é mais um desafio na empreitada. Porém, apesar das dificuldades 
para conseguir o valor requisitado, nenhum deles desistiu e eles se 
organizaram para realizar arrecadações sob a forma de rifas, vendas, 
vaquinhas etc., para poderem participar dos eventos internacionais. 
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FOTOS 8 e 9
FONTE: arquivo pessoal.

Alguns membros da Orquestra foram às ruas de Sobral para vender 
garrafas de água. A cada compra de uma garrafa, eles tocavam uma 
música para os compradores (foto 9), promovendo, assim, a Orques-
tra e o evento do qual iam participar. Para conseguir mais recursos, 
foram em várias lojas da cidade em que receberam diversas doações 
a serem rifadas (foto 8). 

Essas ações mostram que o protagonismo dos jovens vai além do 
palco, além de se produzir tocando. Ele passa pela partilha de conhe-
cimentos, pela aquisição de diversas experiências, como organização 
de eventos, encontro com pessoas de outros países, arrecadação 
de recursos financeiros para participar de eventos etc. Ademais, os 
estudantes levam essas experiências para sua prática como profes-
sores. Uma vez formados, atuam no campo da música e aplicam o 
conceito de protagonismo para além da Universidade, nas ações que 
eles mesmos idealizam e desenvolvem. 

Para concluir esta reflexão em torno do protagonismo dos jovens 
da OSUFC Sobral, podemos confirmar, com muita segurança, que os 
participantes ocupam um lugar central nas ações da Orquestra, como 
observamos durante a Masterclass em Caetanos de Cima ou, ainda, 
quando fizeram parte da equipe organizadora de um evento artístico 
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internacional. Há, por parte dos alunos, uma constante implicação 
nas tomadas de decisões relacionadas às atividades da orquestra, na 
execução de ações coletivas e durante os próprios ensaios e apre-
sentações, o que reforça seus papéis enquanto atores principais. 
Pretendemos continuar formando os estudantes da orquestra para 
serem protagonistas engajados na sociedade na qual atuam. Enfim, 
o compromisso da OSUFC Sobral é ampliar as possibilidades de que 
jovens vivenciem o mundo da música de forma socialmente respon-
sável e pessoalmente engrandecedora. 
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FORMAÇÃO MUSICAL DE ADOLESCENTES E JOVENS 
NAS REDES PÚBLICAS DA CIDADE DE SÃO PAULO: 

INEXISTÊNCIA, EXISTÊNCIA E INCONSTÂNCIA

Margarete Arroyo

Quando escrevi a primeira versão deste texto para uma mesa-redonda 
da IV Conferência Internacional de Educação Musical de Sobral14, 
ocorrida em junho de 2019, não podia imaginar que menos de um 
ano depois o revisaria durante a quarentena decorrente da pandemia 
do novo coronavírus15. Enquanto reescrevo, ainda não temos ideia 
do quanto esse vírus impactará as sociedades a partir destes anos 
vinte do terceiro milênio. 

A situação mundial grave foi intensificada no Brasil em razão do 
desgoverno federal que, eleito em 2018, agiu com descalabros 
inimagináveis frente à pandemia (e muito mais).16 De fato, desde a 
eleição, imperaram de modo crescente os desmontes de políticas 
públicas democráticas arduamente conquistadas. Entre essas polí-
ticas, as voltadas para a educação básica passaram a ser duramente 
desmanteladas17 (IDOETA; GUIMARÃES, 2020).

Inicio este capítulo com esse quadro sintético, pois, além de estar, 
como a maior parte da população brasileira, muito impactada e 
desalentada com a penosa situação, o que expus em junho de 2019, 
tinha como contexto os cenários da formação escolar situados em 

14 Mesa-redonda ‘Demandas formativo-musicais para as juventudes no contexto da Educação 
Básica’.
15 https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_
content&view=article&id=6101:covid19&Itemid=875
16 CONTI, M.S. (2020)
17 IDOETA, P.  A.; GUIMARÃES, L. (2020)
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um ciclo de política educacional que teve início na redemocratização, 
no final da década de 1980, e terminou em 2015. Mais precisamente, 
compartilho neste texto minhas experiências como docente de curso 
de licenciatura em  Música em projetos de ensino e extensão, desen-
volvidos entre 2011 e 2015, voltados para adolescentes e jovens nas 
redes públicas estadual e municipal da cidade de São Paulo. Enfatizo, 
nesse compartilhar, a inexistência, a existência e a inconstância da 
música na educação básica.

Tenho uma história com as escolas da cidade de São Paulo. Fui estu-
dante em uma unidade da rede estadual e professora de música em 
escolas da rede privada na capital paulista. Como professora univer-
sitária em instituição pública, mantenho minha experiência com a 
educação básica por meio de projetos de ensino, como o Programa 
Residência Pedagógica18, que coordenei com a professora Rejane 
Coutinho entre 2018 e 2019, projetos de extensão e orientação de 
pesquisa. Apesar da consciência de que a escolarização é um processo 
de controle dos poderes hegemônicos, alimento um sentimento de 
afeto pela escola de educação básica, visto que, de presença compul-
sória, é o local onde crianças, adolescentes e jovens das vizinhanças, 
do bairro, dos bairros vizinhos e, às vezes, distantes se encontram. 

Antes de avançar no relato das experiências, exponho brevemente os 
temas que o comporão. Refiro-me ao que considero relevante para 
se pensar e atuar no campo da educação musical, com as juventudes 
e na contemporaneidade. 

Educação musical

A educação musical escolar e acadêmica no Brasil tem sido histori-
camente colonialista, baseada na tradição pedagógica da música de 
concerto europeia. A valorização de outras culturas musicais prati-

18 https://capes.gov.br/educacao-basica/programa-residencia-pedagogica
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cadas no país é abordagem recente, de modo mais intenso a partir da 
década de 1990. Mais atuais ainda são as discussões sobre educação 
musical decolonial (SHIFRES; ROSABAL-COTO, 2017; QUEIROZ, 2017).

O reconhecimento de que cada cultura musical tem seus próprios 
procedimentos de aprendizagem e valores começa a delinear-se 
internacionalmente a partir dos anos 1970 com estudos da etno-
musicologia. Ao impactar a educação musical nas décadas seguintes, 
configurou-se, a meu ver, como uma ruptura epistemológica desse 
campo voltado para a aprendizagem e ensino de música, ruptura 
decorrente da ampliação do discurso sobre música promovido 
principalmente pelos estudos etnomusicológicos e sociomusicais 
(BLACKING, 1971; SMALL, 1977; ARROYO, 2006) 

Na década de 1990, a filósofa da educação musical Estelle Jorgensen 
sintetiza bem esse entendimento ampliado da educação musical: “é 
uma colagem de crenças e práticas... Compreender esta variedade 
sugere que pode haver inúmeras maneiras nas quais a educação 
[musical] pode ser conduzida com integridade” (JORGENSEN, 1997, 
p. 66).

Problematizar as práticas e ideias acerca de educação e música tem 
sido uma constante em diversos campos do conhecimento. Entre 
as muitas propostas decorrentes dessa problematização, destaco 
algumas que têm orientado minhas ações e pensamento a respeito 
de educação musical. Decorrente de visão mais relativizadora de 
educação musical, sintetizada nas palavras de Jorgensen, a valorização 
de relações dialógicas entre os participantes de ações pedagógicas 
(aprendizes e mestres) e de estudos socioantropológicos sobre isso 
que denominamos música, passei a considerar que os processos de 
aprendizagem musical são centrais na educação musical, pois também 
se aprende música sem a intenção de que seja ensinada. São exemplos 
disso os contextos das culturas populares, grande parte da música 
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popular e as interações cotidianas com músicas nas sociedades con-
temporâneas ocidentalizadas. Das culturas populares, cito a tradição 
de congado; das interações cotidianas são exemplos as várias horas 
de escuta de música por adolescentes e jovens. O alerta do estudioso 
Christopher Small (1999) de que a música é principalmente ação e 
não apenas produto, o que, segundo sua argumentação, leva-o a de-
nominar essa prática com sons não como substantivo (música), mas 
como verbo (musicar - musicking), conduziu-me a entender que, de 
modo geral, a compreensão de educação musical herdada da tradição 
pedagógico-musical da música de concerto recaía principalmente 
sobre os produtos musicais, com pouco ou nenhum valor para os 
processos. Vale frisar que musicar não envolve apenas o discurso 
sonoro que é ouvido, executado, criado, mas as pessoas que tomam 
parte dele e a rede de sentidos socioculturais nesse musicar local. 
Finalmente, uma ideia que me parece decorrente daquela ruptura 
epistemológica refere-se ao entendimento de que, em qualquer 
cultura musical, os processos de aprendizagem de música são ele-
mentos centrais no estabelecimento, continuidade e mudança dessa 
própria cultura. 

Assim, quando me refiro à educação musical, refiro-me a processos 
e práticas centralmente de aprendizagem, vinculados a culturas 
musicais – os que delas participam, as sonoridades que criam, ações 
e valores que lhes atribuem. Ao tratar da educação musical que 
ocorre nos contextos escolares, estamos lançando atenção para um 
dos inúmeros contextos em que a aprendizagem musical tem lugar. 
As escolas são locais de encontros de musicares; das experiências 
musicais cotidianas e/ou situadas (cultura popular, projetos socio-
culturais, igrejas, famílias, escolas de música etc.) (ARROYO, 2002). 

Juventude(s)

Juventude ou Juventudes: no singular remete a uma fase de nossas 
vidas; no plural, às muitas maneiras e condições de ser jovem e viver 
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essa fase da vida nas sociedades contemporâneas, conforme os estu-
dos da juventude nos têm alertado (PAIS, 1993; DAYRELL, 2005). Se 
no senso comum mencionar juventude ou jovem alude a um âmbito 
etário longo (de crianças a jovens) – a expressão “a juventude da 
nação” seria um exemplo desse sentido abrangente –, nos estudos 
acadêmicos e na legislação, quando mencionamos juventude como 
fase da vida e jovem como quem vive essa fase, nos referimos a pes-
soas que se encontram entre a infância e a vida adulta. Na legislação 
brasileira, as idades estão definidas: no ECA, a infância vai até os 12 
anos e a adolescência dos 13 aos 18; no Estatuto da Juventude, são 
jovens aquelas e aqueles entre 15 e 29 anos. Entretanto, os estudos 
da juventude têm enfatizado que pensar apenas cronologicamente 
não é suficiente para situar essa fase da vida e quem a vive. 

As jovens e os jovens que compõem os cenários que relatarei são 
estudantes do ensino Fundamental - anos finais de escola pública 
da cidade de São Paulo.

Jovens e práticas musicais

As práticas musicais – escutar música, cantar, tocar, participar de 
grupos musicais – são integrantes na vida dos jovens: sozinha ou 
sozinho com seus fones, com amigas e amigos, no grupo da rua, nas 
mídias sociais, nos projetos culturais e sociais, nas escolas de formação 
geral ou de música. Essa interação marcante que podemos observar 
no dia a dia é constituidora dessa fase da vida nas “descobertas” de 
quem somos, nas nossas elaborações de sentimento, nas relações que 
construímos com outras pessoas e nas nossas percepções de mundo. 

Simon Frith, sociólogo britânico e estudioso do rock, perguntou na 
década de 1980: “O que a música significa para o jovem? Por que 
tornar-se adulto é uma experiência musical? (FRITH, 1981, p. 204)
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Maria da Graça Setton, socióloga da educação, em artigo sobre ju-
ventude e música, escreveu

Na objetivação das letras, ritmos e sons, a mensagem 
musical pode oferecer material reflexivo para os jovens 
falarem de si para si mesmos” [...] “os jovens podem 
utilizar a linguagem musical para se socializar com os 
outros; contudo, podem também experimentar a partir 
da música um diálogo interno. (SETTON, 2009, p. 17).

O que Frith e Setton ressaltam pode ser observado na citação a se-
guir, que traz relato de Luciana, estudante do ensino fundamental, 
moradora de município da grande São Paulo. A menina que, de trem, 
ia alguns dias por semana até o centro da capital paulista estudar em 
escola pública de música, expressa acerca de seu gosto por música:

Ah, eu não sei. É um sentimento assim, que às vezes não 
dá para explicar. Ah, quando eu, tipo, tô sozinha em casa, 
só eu assim, sou eu e meu violino, na hora, a partitura, 
a música e eu acabo, tipo, até dançando porque é o que 
é para mim, é instinto. Assim, eu sinto paixão quando 
eu pego o violino, porque é ali que eu deposito toda a 
minha coisa. Quando eu toco violino, eu esqueço dos 
problemas, eu não penso em nada pior, só penso em 
coisas boas (LIMA, 2016, p. 42).
'' 

Luciana, da geração digital, conta sobre sua interação com esse meio 
tecnológico, mais um mediador (HENNION, 2010) na construção do 
seu gosto por música:

Luciana nos conta que faz download das músicas em 
um site que sua irmã, também violinista, encontrou na 
internet. Nas palavras de Luciana: “eu pego para ouvir 
com a partitura que fica melhor, daí eu ouço dentro do 
ônibus, dentro do metrô”. Ela complementa o modo como 
capta o qtue deseja neste site: “Ah, eu digito o nome da 
música e do compositor e daí acaba aparecendo lá a lista 
e acabo baixando no tablet” (LIMA, 2016, p. 80).
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Já está bem identificado em pesquisas19 que a geração digital vive 
on-line e off-line, incluindo suas práticas musicais, uma vez que os 
jovens usufruem das inúmeras possibilidades musicais da internet. 
Porém, eles também mantêm suas experiências musicais presenciais, 
como os depoimentos Luciana exemplificam. Convém observar se 
a menina, que também é estudante em escola da educação básica, 
encontra nessa instituição lugar para compartilhar suas experiências 
musicais como estudante de violino.

Trabalhar com as juventudes demanda reconhecer que adolescentes 
e jovens estão construindo suas formas de ser e estar no mundo. 
Na sociedade atual, marcada pela cultura digital, as novas gerações 
estão nascendo em um mundo diferente do que nasceram os indi-
víduos do século XX.  Desse modo, as jovens e os jovens constroem 
novas inteligibilidades nos seus percursos de ser e estar no mundo 
(PERALVA, 1997), o que pode constituir-se um desafio nas relações 
intergeracionais. No processo mutante que marca as juventudes 
contemporâneas, é desafiante o que Rincón observa:

... o fato de estarem sempre em fluxo, em outro 
lugar, caracteriza a inexistência de um único modo 
de ser jovem; e expressa as muitas formas sociais e 
culturais juvenis. .... Sempre se rebelando, escapando, 
incompreensíveis (RINCÓN, 2009, p. 242).

Jovens, elas e eles, nunca estão onde os deixamos....

Contemporaneidade

Identifico-me com as reflexões de Edgar Morin (2011) e Michel Maf-
fesoli (2010) acerca da contemporaneidade. Morin interpreta nosso 
tempo com base no paradigma da complexidade, o qual substitui o 
paradigma da simplicidade dominante na modernidade. Maffesoli 

19 ARANTES, 2015; LIMA, 2016.
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se alinha a essa percepção de Morin quando discorre a respeito 
da “saturação” da modernidade e defende que estamos vivendo a 
pós-modernidade.

O paradigma da complexidade problematiza as limitações do pen-
samento linear reducionista, cartesiano e disjuntor que configura o 
entendimento da realidade a partir do século XVIII no ocidente.  O 
pensamento complexo enfatiza o restabelecimento das relações entre 
as esferas física, biológica e social, que no paradigma da simplicidade 
estavam separadas (MORIN, 2011). Assim, almejar o envolvimento 
significativo com o fazer musical, composto de várias dimensões do 
ser, é um modo de viver nos tempos atuais, observável nas novas 
gerações20. 

A “saturação”, apontada por Maffesoli (2010), da compreensão de 
mundo moderna ocidental enfatiza que outras formas de entendi-
mento estão em construção na contemporaneidade. Essa construção 
expõe a “coincidência de opostos” em vez do “ou isso” ou “aquilo” 
característico do pensamento moderno.  Para o autor, o individu-
alismo, a razão, a economia e o progresso, “pedras fundamentais 
da modernidade”, estão saturadas. Essa crise “demanda o retorno 
aos fundamentos” e um deles é o “estar junto”. “Assim, não é mais 
o desenvolvimentismo que prevalece, mas sim um consequente en-
volvimentismo” (p. 25). A sociedade pós-moderna está enraizada no 
presente, no estar ali.  A coincidência de opostos, ou seja, isso com/e 
aquilo, parece-me apropriada para entendermos as demandas das 
jovens e dos jovens e, portanto, da educação musical contemporânea. 

20 Para conhecer um estudo acerca do paradigma da complexidade e educação musical ver 
CARDOSO, 2020.
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A educação musical escolar de adolescentes e jovens - 
recortes da cidade de São Paulo

Penso a articulação entre Educação Musical e Juventudes na 
contemporaneidade como processos, situados localmente, de 
aprendizagem envolvendo sujeitos (aprendizes), mediadores (pares, 
mestres, contexto, dispositivos tecnológicos...) e conhecimentos 
musicais multidimensionais (CARDOSO, 2020) valorizados histórica 
e socio-culturalmente. 

As jovens e os jovens que apresento neste relato são estudantes 
de escola de educação básica da rede municipal da cidade de São 
Paulo, em situação escolar marcada pelas condições de uma grande 
metrópole em um país com graves desigualdades, cujos processos de 
aprendizagem de música são mediados por profissionais da educação 

Nas redes de educação do estado e do município de São Paulo, o com-
ponente Arte como disciplina está presente no ensino fundamental e 
ensino médio, geralmente com duas horas-aulas semanais ministra-
das por professoras e professores formados em uma das linguagens 
artísticas21. Em ambas as redes, os concursos para docentes são para 
Arte, o que significa que demandam dos candidatos conhecimentos 
em Artes Visuais, Dança, Música e Teatro. Os respectivos currículos 
de Arte abarcam conhecimentos específicos a cada uma dessas 
quatro linguagens e espera-se que professoras e professores atuem 
de modo polivalente, o que é um problema, visto que a maior parte 
dos cursos de licenciatura na área de Artes no estado de São Paulo 
é de formação específica (Licenciatura em Artes Visuais, ou Dança 
ou Música ou Teatro). Essa especificidade tem uma história marcada 
por lutas que travamos nos anos 1980 e 1990 pela superação da 
formação polivalente (PENNA, 2013).

21http://sedin.com.br/new/index.php/portaria-no-5-9562016-reorganiza-o-programa-
sao-paulo-integral-nas-escolas-municipais/. Acesso em: 02 jun 2019. Ver artigo 11.
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Os recortes da educação musical escolar com adolescentes e jovens 
que seguem nas próximas seções situam-se em uma escola da rede 
municipal de São Paulo. Por meio desses relatos, comento acerca 
da inexistência, existência e inconstância da música na educação 
pública básica da cidade.

Inexistência de música no currículo comum 

Antes de mudança recente no novo portal da Secretaria Municipal de 
Educação de São Paulo, ainda era possível ver a foto abaixo.

FIGURA 1 – A menina e a trompa.
Fonte: http://www.capital.sp. gov.br/cidadao/educacao.

Apesar de esta foto compor por algum tempo a página inicial da SME-
SP quando Fernando Haddad foi prefeito (2013-2016) e continuar em 
link interno na gestão posterior (João Dória/ Bruno Covas), a música, 
tanto na rede municipal quanto estadual da cidade de São Paulo, 
não tem proeminência no currículo comum a todos os estudantes. 
Conforme exposto, exige-se a atuação polivalente das professoras e 
professores na maior parte das escolas e, especificamente, em relação 
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aos profissionais formados nas licenciaturas em Música, a presença 
deles em ambas as redes é em número muito reduzido. Nas escolas 
municipais, sei da atuação de quatro professores de música em uma 
rede com mais de 2000 unidades escolares.

Navegando pelas mídias sociais das escolas e das secretarias de 
educação há registros de práticas musicais, porém como atividade 
optativa para os estudantes ou integrando o aprendizado em outras 
disciplinas, conforme constatei em pesquisa que realizei entre 2011 
e 2013 (ARROYO, 2015)

Embora nas escolas de educação básica a inexistência de uma educa-
ção musical estabelecida curricularmente seja constada, a prefeitura 
de São Paulo incentiva a presença de bandas de sopro e percussão 
e de grupos corais como prática musical optativa, em contraturno 
escolar, conforme consta no relato a seguir. 

Existência de práticas musicais nas escolas 

Nas escolas públicas da cidade de São Paulo, as práticas musicais 
podem ser localizadas, como em muitas outras escolas brasileiras, 
fora da mediação de adultos. Elas ocorrem por meio dos fones de 
ouvidos dos estudantes conectados aos seus smartphones, com-
partilhados ou não; nos batuques sob as mesas em que se sentam; 
nas coreografias durante o recreio. Mediadas por profissionais, têm 
lugar em projetos de contraturno, nas aulas de Artes e das demais 
disciplinas, como suporte a outras áreas de conhecimento. 

Narro, a seguir, a existência de práticas musicais em uma Escola Mu-
nicipal de Ensino Fundamental (EMEF) localizada no bairro Peruche, 
região de classe média baixa da zona norte da cidade. Trata-se da 
EMEF Cte Garcia D’Ávila de Ensino Fundamental, doravante, Garcia, 
identificada, pois as informações compartilhadas estão disponíveis 
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nas suas mídias sociais ou foram registradas em projeto de parceria 
universidade/escola.

Considero as práticas musicais na Garcia exitosas, já que o envolvi-
mento significativo de estudantes e demais participantes da comu-
nidade escolar na produção musical é perceptível. Ao ‘envolvimento 
significativo’ atribuo as diversas dimensões de vínculos dos estudantes 
com o fazer musical nas suas dimensões corporais, afetivas, sociais, 
culturais e cognitivas. Uma interação humano-música densa, segundo 
a socióloga da música Tia Denora (2000).  

De 2011 a 2015, o curso de licenciatura em Música da UNESP/Insti-
tuto de Artes manteve parceria com a Garcia D’Ávila por meio de um 
projeto de ensino (ARROYO; BRAGA; PEDROSA, 2014). Nesse período, 
tivemos o privilégio de conhecer o trabalho dos profissionais dessa 
escola que, com perseverança, fizeram-na “dar certo”. Ao utilizar a 
expressão “dar certo” refiro-me a vários aspectos do cotidiano esco-
lar, entre eles, um ambiente amigável e produtivo entre estudantes, 
entre profissionais da educação e entre estudantes e profissionais 
(sem cenas de violências – verbais, corporais, ambientais). Também 
compõem esse “dar certo” o envolvimento da comunidade escolar – 
estudantes, familiares, profissionais da educação – com a escola, e, 
diretamente relacionado à música, envolvimento dos estudantes com 
práticas musicais empreendidas na instituição. Esse envolvimento 
era tão significativo a ponto de se identificar o que chamo de ‘cultura 
musical’ construída na escola, a qual consiste no grande investimento 
de trabalho contínuo dos envolvidos na criação de práticas musicais 
significativas, porque foram sendo revestidas de sentidos corporais, 
afetivos, sociais, culturais e cognitivos por seus praticantes (estu-
dantes e profissionais da educação). A cultura musical construída na 
escola aponta que produzir música é parte desse espaço, constituindo 
também a identidade do Garcia D’Ávila.
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Para compartilhar essa experiência exitosa e esse sentido de cultura 
musical da escola, seguem algumas cenas do Garcia D’Ávila.

Da escola “maloquinha” à escola “arrumadinha”

Um acervo de fotos disponível na rede web22 registra o histórico de 
mudança da escola “maloquinha” para escola “arrumadinha”, quali-
ficações expressas por estudantes23. Ressalto aqui as ações coletivas 
iniciadas em 1996 para transformar a escola: novos procedimentos 
pedagógicos e interação com a comunidade onde a escola se situa, 
em particular com uma das escolas de samba tradicionais da região, 
a Unidos do Peruche24.  

É preciso tempo e uma equipe estável de profissionais dedicados 
para tornar uma escola pública um local de encontro produtivo e 
significativo para estudantes, profissionais e comunidade externa. 

A cultura do musicar construída na EMEF Garcia D’Ávila

A EMEF Garcia D’Ávila tem no currículo do Ensino Fundamental – 
anos finais aulas de Arte ministradas por professora formada em 
Artes Visuais que contempla música junto às outras linguagens 
artísticas25. A escola em questão também desenvolve projetos diver-
sos em contraturno, de caráter optativo aos estudantes. Entre esses 
projetos constam o Coral do Garcia, o Grupo de Violão Popular e a 
Banda do Garcia. 

22 https://gestaoescolar.org.br/conteudo/918/emef-garcia-davila. Acesso em: 20 maio 2020
23 https://amorimlima.org.br/2006/11/jornal-da-tarde-diretor-de-escola-e-esquecido-
pelos-pais/. Acesso em: 20 maio 2020
24 https://gestaoescolar.org.br/conteudo/784/aqui-a-violencia-nao-entra. Acesso em: 20 
maio 2020
25 Dados obtidos por meio de projeto de ensino e extensão (Núcleo de Ensino – UNESP-
PROGRAD) que coordenei nessa escola entre 2011 e 2013.
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Os grupos são formados principalmente por adolescentes dos anos 
finais do ensino fundamental e jovens que, apesar de não serem mais 
estudantes da escola, permanecem no Coral, Grupo de Violão e Banda. 
A produção musical da Garcia D’Ávila pode ser acompanhada pelas 
mídias sociais como o Facebook da escola, o Facebook da Banda de 
Sopros de Percussão e postagens no YouTube.

O Coral foi criado em 2008 por um funcionário da escola que tinha 
formação técnica em música e, à época, cursava licenciatura em 
Música. Posteriormente, ele criou também o Grupo de Violão Popu-
lar. Esses grupos estiveram ativos até 2018, quando o funcionário 
responsável, já formado como professor, foi aprovado em concurso 
público para atuar em outra escola da mesma rede26.

Em 2011, foi criada a Banda do Garcia, grupo de sopros e percussão, 
regido, desde então, pela mesma instrutora de banda, que continua 
atuante. O Facebook da Banda permite acompanhar seu processo27.

O Coral e a Banda vêm participando do Festival de Música Instrumental 
e Coral promovido pela Secretaria de Educação do município de São 
Paulo, evento anual aberto à inscrição de grupo musicais de escolas 
da cidade, das redes públicas, munícipio e estado, e particulares.

O festival tem como objetivo buscar o congraçamento das 
corporações musicais e corais estudantis da Cidade de São 
Paulo, estimulando o aprendizado musical nas Escolas, o 
espírito de grupo e a socialização de experiências entre os 
grupos das diversas regiões da Cidade.28

26 Coral do Garcia – apresentação de 2017 https://www.youtube.com/watch?v=rUNZG0Vk-U8 
Acesso em: 20 mai 2020;
27 Banda do Garcia  - Facebook da Banda https://www.facebook.com/BandaEmefGarciaDAvila/ 
Acesso em: 20 mai 2020.
28http://portal.sme.prefeitura.sp.gov.br/Main/Noticia/Visualizar/PortalSMESP/Festival-
Estudantil-de-Musica-Instrumental-e-Corais-da-Cidade-de-Sao-Paulo--Edicao-2018 Acesso 
em: 21 jun 2019.
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Em 2017, a Banda obteve o 3º lugar no festival e em 2019 o Coral do 
Garcia D’Ávila venceu a etapa regional29. 

Inconstância 

Como exposto, a inexistência e a existência da educação musical de 
adolescentes e jovens nas redes de educação pública da cidade de 
São Paulo são relativas. Dependendo da perspectiva e interesse de 
quem examina o assunto, diria que inexiste ou que existe.

Na minha perspectiva, existem várias práticas musicais nas escolas, 
porém, no currículo comum, isto é, naquele que todos os estudantes 
cursam, a inexistência é mais proeminente que a existência.

Entretanto, inconstâncias de diversas ordens dificultam mais ainda 
a formação musical dos jovens paulistanos nas escolas públicas. 
Alguns exemplos são:

1. Em 2016, último ano da gestão Fernando Haddad, a Secretaria 
Municipal de Educação de São Paulo publicou um Currículo de 
Artes30. Ele foi ignorado pela gestão João Dória ao não ser implan-
tado em 2017. Nesse mesmo ano, foi publicado novo currículo 
de Artes, “orgulhosamente” destacado pelo então prefeito por 
tratar-se do primeiro currículo municipal de acordo com a BNCC31. 

2. Talvez mais grave seja a falta de estabilidade dos profissionais nas 
escolas. Há décadas a rotatividade dos profissionais da educação 
é marcante devido às contratações precárias e desvalorização 
dos professores. Mesmo professoras e professores concursados 

29 Banda em 2017 -  https://www.youtube.com/watch?v=-BOBCpk3FPg; Coral em 2019, 
quando foi vencedor regional. https://www.youtube.com/watch?v=jGocQISPQCw, 
30 https://www.sinesp. org.br/images/20_-_ARTE.pdf
31 https://www.sinesp. org.br/images/2017/BaseCurricular-2018-Artes.pdf
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acabam, a cada ano, tendo que mudar de escola devido à cultura 
da pontuação na distribuição de cargos. Essa instabilidade, acen-
tuada na rede estadual, foi dramaticamente experienciada pelas 
bolsistas e coordenação do Programa Residência Pedagógica no 
Instituto de Artes da UNESP ao não contar, de um ano a outro 
(2018 para 2019), com os mesmos professores parceiros nas 
escolas conveniadas.

Dessa forma, fica difícil construir culturas musicais nas escolas como 
ocorreu na EMEF Garcia D’Ávila. 

Considerações finais

Tenho convicção de que experiências exitosas de práticas musicais 
na escola e, consequentemente, de aprendizagem dessa linguagem 
terão lugar com a constituição de uma cultura musical na escola. Vejo 
que a EMEF Garcia D’Ávila é um exemplo dessa cultura construída.

No caso de escolas paulistanas da rede pública, alguns dos entraves 
para que uma formação musical se estabeleça são:

• a inconstância das políticas para a educação, como indicam as 
mudanças curriculares para Arte entre gestões da prefeitura de 
São Paulo;

• a instabilidade dos profissionais da educação devido à precar-
ização de várias ordens;

• a péssima condição dos edifícios da rede estadual que sorratei-
ramente comunica aos seus ocupantes: vocês não têm valor. Com 
esse sentimento, conflitos e violências se instalam.

Os três entraves não são exclusivos da rede pública de educação de 
São Paulo, infelizmente. Há década vivemos esse desleixo para com 
a formação escolar das novas gerações e o momento presente da 
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pandemia indica que a situação tende a piorar muito. No entanto, a 
história da EMEF Garcia D’Ávila nos indica que é possível construir 
processos de formação com integridade. 
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AS RELAÇÕES ENTRE JOVENS E MÚSICAS A PARTIR DA 
ATUAÇÃO DO COLETIVO OCUPARTE EM SOBRAL - CE

Tiago de Quadros Maia Carvalho

Introdução

Há muitas formas para designarmos e definirmos o que chamamos 
de jovens, desde o senso comum, que lembra as constatações de 
pais, avós, membros de uma determinada comunidade, entre outros, 
até as perspectivas biológicas, psicológicas ou mesmo sociológicas:

As ciências médicas criaram a concepção de 
puberdade, referente à fase de transformações no 
corpo do indivíduo que era criança e que está se 
tornando maduro;
A psicologia, a psicanálise e a pedagogia criaram a 
concepção de adolescência, relativa às mudanças 
na personalidade, na mente ou no comportamento 
dos indivíduos que se torna adulto;
A sociologia costuma trabalhar com a concepção 
de juventude quando trata do período interstício 
entre as funções sociais da infância e as funções 
sociais do homem adulto (GROPPO, 2000, p. 13-
14).

Trata-se, como afirma o próprio Groppo (2000), de uma categoria 
social cujas formas de agir, pensar, determinar e ser determinada 
dentro de uma sociedade estão diretamente atreladas a questões 
complexas, como classe social, gênero, nacionalidade etc. Sendo assim, 
o que Groppo chama de classe de idade, ou de categoria social, varia 
de acordo com as condições pelas quais essa classe é reconhecida, 
tanto histórica quanto culturalmente.
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Um exemplo interessante de tal diversidade pode ser encontrado na 
literatura etnomusicológica, especialmente no livro How Musical is 
Man?, de Blacking (2000). Ao abordar a Domba, o autor relata o pro-
cesso de iniciação de moças para a vida adulta na sociedade Venda: 

Domba é a última de uma série de escolas de 
iniciação que prepara moças para o casamento. 
Embora exista muita ênfase no sexo e na reprodução, 
as escolas não estão preocupadas apenas com 
a fertilidade. Elas são delineadas para preparar 
moças para a maternidade institucionalizada, 
junto com todos os direitos e deveres que vêm 
com ela. Existem evidências de que o conteúdo e 
a forma da escola têm mudado ao longo dos anos, 
particularmente desde sua "nacionalização" pelos 
antecessores dos clãs dominantes. No passado, 
quando a Domba era um ritual dos clãs plebeus, 
a ênfase no crescimento físico parecia ter sido 
mais forte. Os clãs dominantes têm expandido 
a significância cultural das escolas de iniciação, 
mas a orientação física básica da música e dança 
permanece (BLACKING, 2000, p. 80).

Blacking aponta como cultura e sociedade se organizam através de 
música e apresentam um rito que materializa a passagem para a vida 
adulta, enfatizando a “importância do casamento, parto, e casamento 
institucionalizado” (BLACKING, 2000, p. 79). Assim como vários outros 
exemplos em culturas ao redor do mundo, as formas pelas quais se 
exerce a vida adulta – bem como a passagem para tal – são variadas.

Referindo-se especificamente ao mundo ocidental, em que o dimen-
sionamento do que é ser jovem começa a ganhar força a partir do 
mundo pós-revolução industrial, Groppo (2004) aponta pelo menos 
três grandes momentos que marcam a percepção das juventudes 
durante o século XX – e no século XXI. Primeiramente, aborda a 
constituição das juventudes, ainda que pensadas a partir de uma 
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lógica diversa na sociologia, a lógica do funcional estruturalismo. 
Para o autor, a juventude se configura de modo diferenciado ao se 
estabelecer como um modelo de socialização secundário à família. 
Em relação a questões como o escotismo, bem como a perspectiva 
da delinquência, estabelece-se uma lógica amparada no positivismo 
aplicado a uma sociedade ideal, saudável, funcional. Dessa forma, 
prevalecem as alternativas de controle e, ao mesmo tempo, a ideia 
de rebeldia se apresenta como uma “patologia” social (GROPPO, 
2004). Groppo entende, ainda, que esse modelo funcionalista de 
representação das juventudes acaba por ser naturalizado, bastante 
associado aos argumentos de campos como a Psicanálise e Biologia.

Outro ponto importante para a análise e compreensão das juventudes 
no mundo durante o século XX, reside no que Groppo (2004; 2017) 
chama de dialética da juventude:

Concebo a dialética das juventudes e da condição 
juvenil, primeiro, como a presença de elementos 
contraditórios no interior dos diversos grupos 
juvenis, elementos que colocam constantemente 
aquilo que é definido institucional e oficialmente 
em estado de superação, pela própria dinâmica 
interna das coletividades juvenis e de suas relações 
com a sociedade mais geral (GROPPO, 2004, p. 14).  

Como afirma o autor, neste momento histórico foram consolidados os 
espaços e instituições em que os jovens são agregados, mas criados 
pelo “mundo adulto” (GROPPO, 2004), como a escola, a igreja ou o 
reformatório. Contudo, ele também aponta para o desenvolvimen-
to das universidades nos Estados Unidos e para o amplo mercado 
consumidor que se abre em meados do século XX, após a Segunda 
Guerra Mundial. Esses contextos parecem bem estabelecidos, mas 
são instáveis em suas estruturas internas, uma vez que deram aos 
jovens subsídios para o desenvolvimento de suas próprias identidades, 
grupamentos sociais e formas de contraposição ao que era estabele-
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cido. A juventude não deixa de ser – inclusive por envolver à época, 
faixas etárias e uma fase da vida bem estabelecida – um momento 
de passagem, de moratória (GROPPO, 2017), em que prevalecem ex-
periências como a rebeldia, a delinquência, a mudança, ou mesmo o 
engajamento político e/ou idelógico32. Estão associados a essa dialética 
os movimentos sociais e mobilizações conservadoras, inclusive em 
associação ao crescimento do nazismo na Alemanha na década de 
1920 (GROPPO, 2000), à ascensão do conhecido Teenage Market, e 
ao surgimento de gêneros como o rock. Apesar de aparecer, em tese 
como transitória, uma experiência que poderia ser abandonada na 
entrada da vida adulta, a juventude teve, e ainda tem, grande força 
sobre o curso da história, inclusive da música.

Aproximando-se ainda mais das ideias a serem discutidas neste 
capítulo, Groppo (2004) traz a reflexão sobre uma juventude “pós-
moderna”, ou concebida a partir da ideia de uma modernidade tardia. 
O autor aborda o que chama de “desinstitucionalização do curso da 
vida”. Se em determinado momento – pelo menos do ponto de vista 
jurídico, cognitivo, e/ou institucional – os jovens eram vistos como 
uma classe estável em termos de faixa etária, de momento da vida, 
aos poucos essa característica vai perdendo força33. É como se a 
juventude deixasse de ser uma categoria etária, social, e se tornasse 
uma forma de ser, de se apresentar, de se identificar no mundo. 
Ganha espaço o que Groppo (2004) chama de “juvenilização”, uma 
maneira de ser que se desvincula das faixas etárias e se torna uma 
influência sobre as demais fases da vida. Categorias como “melhor 
idade” e a busca crescente por cirurgias plásticas, numa tentativa 
de preservação de características que façam as pessoas mais velhas 
se parecerem jovens, são características comuns deste momento. 

32 Sugiro a leitura dos capítulos “Juventude e Nazi-facismo” e “Juvenilidade e Revolução 
Cubana” em Groppo (2000) para uma melhor compreensão destas questões.
33 É fato que os elementos supracitados que tratam da perspectiva etária da juventude ainda 
são vigentes em uma série de ocasiões. Groppo apresenta, neste caso, as consequências da 
modernidade tardia sobre o curso da vida.
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Bennett e Hodkinson (2012) apontam o termo “Ageing Youth”, uma 
oposição clara àquele conceito de juventude apresentado como 
transitório, que se encerraria na entrada da vida adulta. Na verdade, 
como indicam os autores, atividades que anteriormente eram vistas 
como parte da juventude extrapolam para a vida adulta, integrando o 
mundo do trabalho, a constituição da família e várias outras esferas 
da existência. Esse é o caso de fãs e músicos de bandas de rock, que 
mantêm visuais, iconografias, e incorporam tais práticas ao mundo 
do trabalho e do lazer. Constituir-se jovem nessa situação implica, 
portanto, em encontrar-se, em termos de identidades transitórias e 
caminhos de socialização que marcam muito mais uma lógica de vida 
construída historicamente do que uma categoria institucional imposta. 
Mais que isso, os elementos e símbolos atribuídos às juventudes são, 
em certa medida, disponíveis a outras fases e faixas etárias, gerando 
influências à infância, à vida adulta e à velhice.

Jovens e músicas em Sobral

É nessa interseção entre concepções de juventudes que se encontram 
as juventudes na cidade de Sobral - CE. Como esclarece a literatura 
dos estudos sociológicos acerca das juventudes, estas se apresentam 
no plural (ARROYO, 2013; ABRAMO; BRANCO, 2005), uma vez que, 
apesar da institucionalização da vida juvenil na escola, no trabalho, 
na assistência social, entre outros, os indivíduos que participam 
desses contextos entendem-se, constituem-se e socializam-se de 
formas distintas, marcadas, inclusive, pela sua condição econômica, 
gênero, gostos, raça, sexualidade, entre outros. Com uma população 
estimada para o ano de 2020 em 210.711 pessoas34, a cidade de 
Sobral é um polo da região Noroeste do estado do Ceará. Tem como 
principais atividades econômicas a indústria, o comércio e o setor 
de serviços. Trata-se de um município que concentra serviços de 

34 Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/ce/sobral/panorama. Acesso em: 6 abr. 
2021.
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saúde e educação (sobretudo superior), bem como postos de traba-
lho que geram uma circulação constante de pessoas entre diferentes 
municípios e distritos. 

Os jovens sobralenses, assim como as juventudes que se constituem 
em uma série de diferentes grupos, estão em diversos espaços da 
cidade, atuando em grupos de Hip Hop e Break Dance; integrando 
bandas de rock e metal; frequentando festas Psytrance; formando 
grupos de Swingueira35; e participando de quadrilhas, grupos de 
Reisado e Escolas de Samba. Além disso, são músicos e integrantes de 
coletivos em igrejas católicas e evangélicas, ou participam de grupos 
de Umbanda, centros espíritas etc. Muitas são as possibilidades para 
se compor situações de integração juvenil na cidade de Sobral, que 
também se estendem ao campo político, uma vez que a prefeitura 
possui uma pasta dedicada, ainda que em parte, a tratar de questões 
associadas às juventudes do município.

É importante, ao mesmo tempo, apontar que as juventudes sobralen-
ses, em grande parte, materializam o que Groppo (2004) chama de 
juventude pós-moderna. São pessoas que se agregam com base em 
uma série de ações e influências, considerando, sobretudo, o consumo 
e ressignificação de elementos que circulam midiaticamente, a partir 
de fluxos translocais e transnacionais. Um estudo de Carvalho (et al., 
2014), mostra que os respondentes, em diferentes regiões da cidade 
de Sobral, quando inquiridos sobre seus gostos musicais, declararam 
conceitos decorrentes de processos midiáticos de consumo musical. 
Em outras palavras, em vez de mencionarem, majoritariamente, 
manifestações da cultura popular, ou mesmo grupos locais, preva-
leceram aquelas consumidas a partir da televisão, da internet, do 
rádio e de mídias digitais. 

35 Nome dado aos grupos de pagodes baianos em Sobral.
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Tudo isso implica que, em certa medida, falar de juventudes em 
Sobral também significa abordá-las por uma perspectiva associada 
ao modus operandi da modernidade tardia, além de considerar que 
elas existem, transversalmente, no mundo do consumo e da circu-
lação musical midiática e mundialização da cultura (ORTIZ, 2006). 
Música – diretamente relacionada a este texto – tem um papel central 
na formação e atuação dos grupos juvenis. Nesse sentido, Arroyo 
(2013) argumenta:

Essa trajetória da cultura da música popular muito 
vinculada às mídias e tecnologias eletrônicas 
encontra-se, em fins do século XX e início do 
século XXI, em intenso processo de mudança – 
processo também presente em outras culturas 
musicais – frente às tecnologias digitais e à rede 
de comunicação virtual. Os jovens estão forjando e 
vivendo modos inéditos de produção, veiculação, 
e recepção de música, propiciados por esses novos 
dispositivos de informação e comunicação (p. 24).

 

Sendo Sobral um contexto que participa – à sua maneira – dos pro-
cessos constituintes de suas juventudes e, além disso, entendendo 
que as músicas e as juventudes da cidade são influenciadoras e in-
fluenciadas por processos midiáticos e pelas consequências de uma 
sociedade globalizada, tornam-se identificáveis contextos através dos 
quais essas características são vigentes. Considerando esta conjun-
tura – juventudes contemporâneas e músicas – um estudo sobre o 
universo musical do Coletivo Ocuparte (CARVALHO, 2016), trouxe 
alguns insights acerca de Sobral. Trata-se de uma situação pautada 
pela cultura da música autoral e independente, baseada em estratégias 
de produção e veiculação de conteúdos associados ao ciberespaço, 
gravação de álbuns, EPs e demos.
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O Coletivo Ocuparte

O Coletivo Ocuparte é uma iniciativa criada no ano de 2012, baseada, 
em parte, no movimento Ocupa Sampa, inspirado, por sua vez, em 
outros movimentos, como o Occupy Wall Street. A ideia do Ocuparte 
é, como o nome já diz, ocupar espaços, preferencialmente públicos, 
com arte. As iniciativas produzidas e assessoradas pelo coletivo 
não são apenas musicais. Nos eventos do grupo também acontecem 
apresentações de cinema, dança e poesia, bem como parcerias com 
grupos da cultura popular – como é o caso das escolas de samba e 
grupos de reisado – e, acima de tudo, música.

Os membros do Ocuparte não são, necessariamente, as pessoas que se 
apresentam nos eventos produzidos pelo coletivo. Na verdade, apesar 
de muitos deles serem artistas, prevalece a função de produção. As 
apresentações são compostas por artistas locais e de outros lugares, 
que respondem a chamadas ou são convidados.

O funcionamento do Coletivo Ocuparte está associado a muitas carac-
terísticas do antigo Circuito Fora do Eixo. Com grande influência da 
Casa Nordeste do Fora do Eixo, a iniciativa integrava esse movimento 
translocal, realizando eventos da rede, como a Noite Fora do Eixo e o 
Grito Rock, sendo este último anual e simultâneo em diversas locali-
dades. A relação estabelecida com iniciativas de produção artística 
independente ajudou a criar uma série de características próprias 
do Ocuparte, relativas ao modo como opera, produz eventos, recebe 
artistas e veicula conteúdos.

Prevalecem, pelo menos, cinco aspectos que marcam o funcionamento 
do Coletivo Ocuparte (CARVALHO, 2016): 1) o estabelecimento 
de uma cultura independente na cidade de Sobral. Considerando, 
especificamente, a música, não é totalmente correto afirmar que o 
coletivo é o primeiro a fomentar tais práticas. Contudo, com grande 
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influência de iniciativas como o "Fora do Eixo", o "Ocuparte" estabeleceu 
uma forma de atuação específica direcionada, principalmente, aos 
artistas que atuam em eventos da cidade. As “normas” definidas 
pelo coletivo envolvem a absorção, pelos artistas, de noções de 
produção musical, além da criação de releases, mapas de palco, rider 
técnico, perfis em redes sociais e produção de conteúdos próprios. 
Também prevalece nesse meio uma economia de troca de serviços que 
garante a infraestrutura de eventos, produção de materiais, registro 
e veiculação de notícias. Associado ao primeiro, o segundo aspecto 
que marca a atuação do Coletivo Ocuparte é a 2) explícita preferência 
pelas produções autorais. Isso permitiu o surgimento de muitas 
bandas que, para participar dos eventos produzidos pela iniciativa, 
começaram a compor as suas próprias músicas. Sem aderir, mesmo 
que apenas parcialmente, à produção de materiais autorais, os artistas 
não podem se apresentar nos eventos produzidos pelo Ocuparte. 3) 
A utilização de ferramentas eletrônicas abertas e gratuitas para a 
veiculação de conteúdos também marca a atuação do Ocuparte. Para 
participar dos eventos, as bandas – de rock –, que compõem o maior 
número de artistas encontrados na pesquisa de Carvalho (2016), 
precisam ter os conteúdos que produziram circulando em perfis de 
redes sociais, sites de streaming, entre outros. O “Toque no Brasil”, 
site que não funciona nos dias atuais, permitia interações entre 
perfis de bandas e oportunidades de eventos criadas por produtores. 
Ele foi a ferramenta que mais permitiu a participação de grupos 
em eventos na cidade de Sobral: na época da pesquisa de Carvalho 
(2015), foram encontradas mais de trinta bandas da cidade com perfis 
ativos. O quarto aspecto que marca a atuação do Ocuparte tem a ver 
com o seu nome, que implica na 4) ocupação de espaços públicos. 
Todos os shows e demais iniciativas do coletivo estão associadas à 
utilização dos espaços abertos da cidade de Sobral. Assim, o anfiteatro 
da margem esquerda, a área externa do Museu Madi, o Parque da 
Cidade e a arena da praça da Paz Mundial são lugares utilizados 
gratuitamente, mediante solicitação à prefeitura, para a realização 
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de eventos. Algumas ações não envolvem shows, e sim o plantio de 
mudas de árvores, a recuperação de lotes abandonados e a realização 
de grafites, fazendo jus ao nome do Coletivo. O quinto aspecto do 
coletivo está associado a uma 5) consideração ampla sobre arte. Como 
já foi colocado, os eventos envolvem grafiteiros, dançarinos, pessoas 
ligadas ao audiovisual etc. Apesar de prevalecerem os grupos de rock 
neste universo, é usual que a arte seja pensada de forma abrangente. 
O último aspecto que marca a atuação do Ocuparte é o 6) incentivo à 
politização da cena. O coletivo está associado a discussões no plano 
de políticas culturais do município de Sobral e possui articulação com 
responsáveis por pastas como a da cultura, educação e juventude, o 
que tende a gerar resultantes como o acesso a espaços públicos, o 
patrocínio e a participação na definição de caminhos políticos para 
o campo da cultura.

A existência e atuação do "Coletivo Ocuparte" na cidade de Sobral, 
devido às suas características, gerou um impacto significativo na 
cena musical do lugar. Muitas bandas, para participarem dos eventos 
produzidos pela iniciativa, passaram a se comportar conforme os as-
pectos acima elencados. Outros grupos, por sua vez, já tinham muitas 
dessas práticas incorporadas, independentemente da existência do 
Coletivo. Com a produção, à época, da maioria dos eventos com fre-
quência mínima quinzenal, a música autoral se tornou, mesmo que 
parcialmente, evidente na cidade. Contudo, é importante compreender 
que este universo não é forjado com base na plena conformidade. 
Os jovens e suas músicas, ainda que inseridos no coletivo, possuem 
as suas próprias perspectivas sobre o mundo e compõem as suas 
próprias relações entre si e com iniciativas e instituições. Dessa 
forma, o que parece um contexto unívoco é, na verdade, marcado 
por algumas tensões.
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Jovens, músicas e tensões inerentes à atuação do Coletivo 
Ocuparte

A pesquisa de Carvalho (2016) constatou que as bandas que atuam 
no Universo do coletivo Ocuparte não são, necessariamente, o Cole-
tivo. É fato que, a partir da absorção de princípios nas suas práticas 
musicais, desenvolve-se um contexto amplo baseado na cultura da 
música independente na cidade. Entretanto, muitos princípios não 
foram absorvidos, pois já eram praticados pelos grupos antes mes-
mo da existência do "Ocuparte". Por exemplo, boa parte dos grupos 
possuía perfis em redes sociais antes da inserção no projeto.

De qualquer forma, é relevante considerar que o caminho esta-
belecido pelo coletivo para as bandas ajudou a consolidar alguns 
padrões em suas práticas musicais. O uso do site “Toque no Brasil” 
permitiu que elas centralizassem, em um único perfil, uma série 
de materiais associados à cultura da música autoral. Os perfis das 
bandas incorporavam mapas de palco, rider técnico, links de vídeos 
para o YouTube, além de músicas autorais. Ainda que esses perfis 
sejam parte de uma exigência para a participação em eventos, as 
bandas acabaram por padronizar um conceito de música que circula 
no universo do "Ocuparte".

A pesquisa de Carvalho (2016) mostrou que muitas bandas, apesar 
de seguirem à risca, ou em parte, ideias propagadas pelo coletivo, elas 
o fazem não porque compartilham uma ideia clara sobre a música 
independente em Sobral. Muitas só querem participar dos eventos, 
o que foi constatado em entrevistas com os membros do próprio 
"Ocuparte". Isso gera um engajamento importante e que, de fato, 
coloca a música autoral em evidência no município, porém, com uma 
série de divergências internas.

Outras tensões comuns estão no âmago da ideia de música autoral. 
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Muitas bandas se veem, em certa medida, como independentes, mas 
executando repertórios de outras bandas famosas – cover. O fato de 
serem “obrigadas” a produzir material autoral gerou, em alguns casos, 
desconforto no que diz respeito à participação dos grupos em eventos 
produzidos pelo "Ocuparte". No entanto, os membros do coletivo 
entendem que há espaço para repertório cover, desde que existam 
ações voltadas ao desenvolvimento da cultura da música autoral.

A última discordância comum constatada na pesquisa de Carvalho 
(2015) está no fato de que as bandas tocam nos eventos do coleti-
vo, mas não pertencem ao "Ocuparte", em sua maioria. Na verdade, 
muitos grupos acreditam que há uma postura autoritária no coletivo, 
pois desconhecem, em muitos casos, como funciona o modelo de 
cultura independente e economia de troca de serviços. Além disso, 
há bandas que, por não concordarem com a atuação do Ocuparte, 
tendem a não se envolver nos eventos.

Considerações finais

O "Coletivo Ocuparte" possui forte apelo às culturas juvenis, sobre-
tudo as urbanas e que figuram no circuito underground. Além disso, 
conta com entrada nos meios em que as políticas e ações voltadas 
aos jovens sobralenses são delineadas. No entanto, é importante 
considerar que o Ocuparte e seu universo, composto pelas bandas, 
artistas e jovens que participam de suas iniciativas, são apenas 
uma pequena parte das possibilidades pelas quais se configuram 
as juventudes chamadas por Groppo (2004) de pós-modernas. Os 
mesmos jovens que estão nos shows possuem outras necessidades, 
outras relações com música.

Os jovens e suas práticas musicais representam, portanto, um caminho 
para a compreensão da diversidade que se processa na cidade 
de Sobral. Não é possível, a partir da compreensão de uma única 
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iniciativa, abarcar sociabilidades transitórias, relações estreitas 
com consumo de materiais – musicais – e ressignificação em ações 
específicas, ou mesmo (re)pensar e (re)construir o local. São as 
tensões e as diferenças em constante e dinâmica mudança que 
retratam as juventudes na cidade. O "Coletivo Ocuparte", desse modo, 
materializa as necessidades, desafios e concepções de jovens que 
possuem, apesar de uma suposta coerência, necessidades, desafios 
e concepções inerentes às suas próprias identidades. 
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A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES DA ESCOLA PRIMÁRIA 
PARA A INTEGRAÇÃO DAS TECNOLOGIAS DIGITAIS: QUAL 

DISPOSITIVO USAR PARA ENFRENTAR OS DESAFIOS 
ATUAIS E FUTUROS? O CASO DE GENEBRA36.

Denise Sutter Widmer

Introdução e problemática

A formação inicial e continuada dos professores para o uso das 
Tecnologias da Informação e da Comunicação (TICs) na Educação 
tem sido uma preocupação nos últimos 20 anos a nível europeu. 
Na Suíça, a formação em habilidades digitais dos cidadãos tem sido 
objeto de crescente interesse da Confederação nos últimos anos 
(Estratégia Suiça Digital da Confederação, 2018) e a transição digital 
é fortemente incentivada no domínio escolar (CDIP, 21 de junho de 
2018). O Plano de Estudos Romando (PER)37, que define o currículo 
escolar para a Suíça francófona, prevê o ensino de Mídias, Imagens 
e Tecnologia da Informação e Comunicação (MITIC). No entanto, o 
uso da tecnologia ainda não está difundido na maioria das classes 
francófonas. Apesar dos esforços feitos e dos investimentos financeiros, 
as tecnologias digitais têm dificuldade para se estabelecer nas práticas 
de ensino e aprendizagem na Suíça (BOÉCHAT-HEER, 2018).  O uso 
de tecnologias ainda é, em sua maioria, marginal e limitado, ou, de 
acordo com pesquisas realizadas em outros países francófonos, 
restrito principalmente às atividades de treinamento, consultoria de 
recursos on-line (VILLEMONTEIX; KHANEBOUBI, 2013), pesquisa 
na internet (KARSENTI; FIÉVEZ, 2013), apresentação de vídeos 
com a ajuda de TBI NT (KARSENTI, 2016), ou atividades recreativas 

36 Tradução da língua francesa por Marco Antonio Toledo Nascimento.
37 https://www.plandetudes.ch/
NT Sigla para tableau blanc interactif, tradução para a língua portuguesa: Lousa branca 
interativa
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à margem do tempo de ensino e aprendizagem propriamente dito.   

A discrepância entre as exigências estabelecidas pelas autoridades 
políticas oficiais em matéria da educação e do ensino (em particular 
a Conferência Suíça de Diretores Cantonais de Instituição Pública, 
CDIP) e a realidade no terreno mostra que as políticas definidas 
em nível macro não se traduzem automaticamente em mudanças 
nas práticas (TONDEUR; VALCKE; VAN BRACKE, 2008a). O uso de 
tecnologias digitais na sala de aula ainda não é percebido como 
verdadeiramente obrigatório pelos professores, embora a grande 
maioria deles utilize ferramentas tecnológicas para fins pessoais, 
para preparar suas aulas e para conceber materiais pedagógicos 
(FOURGOUS, 2012). A integração das TICs em sala ainda depende, 
em grande parte, da iniciativa pessoal dos professores (TONDEUR; 
VAN KEER; VAN BRAAK; VALCKE, 2008b). De acordo com o estudo 
de Villemonteix e Khaneboubi sobre a França (2013, p. 12), "as 
principais utilizações identificadas são principalmente o trabalho 
de líderes de projetos, de inovadores em bricolage, em cada esco-
la39".  As políticas institucionais também são um fator determinante 
na implementação de utilizações digitais (VISSCHER; COE, 2003). 
Sobre o assunto, Tondeur e colaboradores (2008a) mencionam "o 
poder do local ou lugar40" em referência ao estudo de Fullan acerca 
de inovação nas escolas (2001).

Em um contexto em que os professores que integram tecnologias 
ainda são raros, os alunos destinados à profissão docente carecem 
de modelos nos quais poderiam se inspirar por ocasião da realiza-
ção de seus estágios em sala de aula (LAROSE; LENOIR; KARSENTI; 
GRENON, 2004). Pesquisas realizadas a cada ano junto aos futuros 
professores de escola primária confirmam esta situação: depois de 

39 les principaux usages identifiés sont principalement le fait des porteurs de projet, 
d’innovateurs bricoleurs, dans chaque établissement.
40 the power of site or place.
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ter realizado uma dezena de estágios de observação ou atuado como 
responsável desta formação na Universidade de Genebra, a grande 
maioria dos estudantes, quando perguntados se tinham encontrado 
professores que utilizam tecnologias digitais com seus alunos, estes 
responderam "raramente" (70%) ou "nunca" (24%). Apenas 6% afir-
maram ter encontrado professores que utilizam "frequentemente" 
ferramentas digitais em sala de aula (dados de 2017). 

Vários fatores contribuem para a deficiente integração da tecnologia 
na sala de aula (VENKATESH; MORRIS; DAVIS; DAVIS, 2003). Em nível 
institucional, as condições conhecidas para facilitar a integração das 
tecnologias digitais no ensino, como o apoio tecno-pedagógico e o 
apoio dos colegas e da direção, ainda são insuficientes dentro dos es-
tabelecimentos escolares. Em nível individual, dois fatores contrariam 
a intenção de recorrer a ferramentas em sala de aula de acordo com 
este modelo: a percepção da utilidade das tecnologias (expectativa 
de desempenho) para a aprendizagem dos alunos e a percepção do 
professor sobre o esforço necessário para o domínio das ferramen-
tas (expectativa de esforço). Outros elementos entram em jogo na 
aceitação das tecnologias na sala de aula, como a compatibilidade 
das ferramentas com os valores pessoais dos professores (MOORE; 
BENBASAT, 1991). Quando os professores sentem que os alunos já 
estão suficientemente expostos às telas em sua vida quotidiana, ou 
percebem a ferramenta como limitadora da interação entre os alunos 
ou, ainda, como passível de substituir o trabalho do professor, eles 
estão menos inclinados a integrá-la ao seu ensino. 

A crença de competência relacionada à concepção de atividades 
integrantes às tecnologias digitais também desempenha um papel 
central no emprego das tecnologias na sala de aula. Esta crença é 
frequentemente baixa, tanto entre os estudantes quanto entre os seus 
professores, segundo pesquisas realizadas (ERTMER; OTTENBREIT-
LEFTWICH, 2010; LEE; TSAI, 2010). Pode-se observar, ainda, que 
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quanto menor for esta crença, mais importante o professor considerará 
o esforço a ser empregado para dominar uma nova ferramenta. Ao 
contrário, quanto maior é a crença de eficácia dos alunos, mais eles 
escolherão atividades que lhes representem um desafio e que lhes 
deem a oportunidade para desenvolver suas habilidades; eles serão 
capazes, então, de regular melhor seus esforços, se mostrando mais 
perseverantes e tendo um melhor desempenho (BANDURA, 1988).

Nesse contexto, a formação inicial e a formação dos professores 
constituem uma alavanca essencial na utilização das tecnologias 
digitais, mesmo que não seja o único fator determinante (PERAYA; 
LOMBARD; BÉTRANCOURT, 2008). A formação contribui para 
desenvolver e reforçar a crença de competência dos (futuros) 
professores a respeito das tecnologias utilizadas para fins educativos, 
para melhor avaliar o esforço realizado para integrá-los na sala de 
aula e a perceber o seu potencial e utilidade para a aprendizagem 
e o ensino.

Contexto geral do sistema escolar e da formação de 
professores em Genebra

A Suíça dispõe de um sistema de educação federal que está sob a 
competência dos 26 cantões. A maioria dos alunos completa a sua 
escolaridade obrigatória nas escolas públicas das suas comunidades 
de origem. A idade inicial da escola é de 4 anos e a escolaridade obri-
gatória é repartida por 11 anos: de 1p a 8p para a escola primária (4 
a 12 anos), de 9 a 11 para a secundária I (12 a 15 anos). No entanto, 
a educação geral ou profissional foi estendida até à idade de 18 anos 
no cantão de Genebra (ver Figura 1). 



A Formação dos Professores da Escola Primária para a Integração das Tecnologias Digitais: 
Qual Dispositivo Usar para Enfrentar os Desafios Atuais e Futuros? O Caso de Genebra

159Educação Musical e Juventude(s) 
na Contemporaneidade

FIGURA 1 - Currículo escolar do cantão de Genebra.
FONTE: arquivo pessoal.

No cantão de Genebra41 em 2019, 36.857 alunos frequentaram escolas 
primárias públicas e outros 6.746 frequentaram escolas particula-
res42. As turmas da escola primária acolhem, em média, vinte alunos. 

Formação dos professores e abordagens pedagógicas

A formação de professores primários em Genebra ocorre na univer-
sidade, enquanto no restante da Suíça francófona essa formação é da 
responsabilidade das Altas Escolas Pedagógicas (Hautes écoles péda-
gogiques). Os professores do primário são generalistas, que podem 
ensinar em qualquer classe, do 1p ao 8p. A sua formação universitária 
tem duração de quatro anos (bacharelado de três anos seguido de um 
certificado complementar de um ano) e abrange variadas abordagens 
pedagógicas e as principais teorias da aprendizagem. Os formandos 

41 Genebra é um dos 26 cantões da Suíça. É um cantão de tamanho pequeno (282,5 km2) 
com uma das densidades demográficas mais altas da Suíça com os seus 500.000 habitantes.
42 A porcentagem particularmente elevada de alunos nas escolas particulares (16% para 
a escola primária) em comparação com o resto da Suíça (5%) explica-se pela presença de 
grandes multinacionais e organizações internacionais em Genebra.
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são levados a se tornarem especialistas na criação de situações de 
ensino-aprendizagem propícias às aprendizagens e à construção 
do conhecimento, respeitando os estudantes e as suas diferenças. 
O professor não é considerado o único detentor do conhecimento 
transmitido através de um ensino frontal. Ele acompanha e guia os 
alunos em sua aprendizagem. Essa mudança de atitude é também 
encorajada pela integração das tecnologias digitais em sala de aula.  

A educação digital

O PER (Plano de Estudos Romando) cobre toda a escolaridade 
obrigatória e define as diferentes áreas a serem ensinadas na esco-
la pública, além de especificar os objetivos de ensino para a Suíça 
francófona e as expectativas fundamentais de cada final de ciclo. Os 
MITIC fazem parte do PER e figuram como uma "disciplina escolar, 
através da aprendizagem das ferramentas informáticas e multimí-
dia", bem como "ferramentas que permitem desenvolver e ampliar 
as práticas escolares em geral", e devem servir ao "desenvolver do 
espírito e da independência crítica diante às mídias e até mesmo aos 
desenvolvimentos tecnológicos". Um novo pilar da educação digital 
deverá, em breve, aparecer em uma versão revisada do PER: trata-se 
da introdução, a partir da escola primária, da Ciência da Informação 
como disciplina científica e de ensino que poderia ser abordada por 
meio da robótica educativa, das linguagens de programação visual 
como ScratchJr e das atividades desconectadas. 

Os desafios da tecnologia digital para a escola são, portanto, múlti-
plos. Não se trata apenas de utilizar a tecnologia para aperfeiçoar as 
aprendizagens e o ensino, com o eventual objetivo de transformar 
certas práticas de ensino nas escolas ou universidades, consideran-
do a tecnologia como uma alavanca privilegiada para a inovação 
pedagógica (PERAYA, 2018), mas também de formar estudantes 
(das escolas ou das universidades) para se tornarem cidadãos da 
era digital. O desenvolvimento das competências digitais dos jovens 
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se tornou uma questão social e econômica essencial para atender 
às necessidades da sociedade atual e do mercado de trabalho e de-
senvolver o espírito crítico dos estudantes diante do surgimento de 
novas mídias sem filtros editoriais e de conteúdos de diferentes fontes 
cuja confiabilidade nem sempre é garantida. Estes jovens acessam 
regularmente as redes sociais, mas pouco para publicar e sim para 
consultar os conteúdos e os “likar”, visualizar os vídeos ou ouvir 
música. Mais de 85% deles na Suíça são inscritos nas plataformas 
Instagram e Snapchat (LILIAN et al., 2018). 

O risco de uma divisão digital nas sociedades ocidentais reside agora 
menos no acesso à tecnologia digital do que nas desigualdades sociais 
relacionadas à utilização da tecnologia e na capacidade dos jovens 
de se apropriarem plenamente dos conteúdos disponíveis on-line e 
de mobilizarem as tecnologias apropriadas de acordo com as suas 
necessidades e desejos (LANDRY; LETELLIER, 2016).  A forte hetero-
geneidade das experiências vividas pelos jovens com as tecnologias 
está ligada, em particular, a um acompanhamento diferenciado dos 
pais em casa e às atitudes muito diferentes tomadas por eles. 

Um dos desafios para as escolas é, portanto, passar todos os estudantes 
da cultura digital para a competência digital, em outras palavras, de 
uma postura de consumidor para a de um utilizador informado e 
contribuinte, pois a utilização intensiva de ferramentas digitais não 
significa necessariamente a aquisição das competências digitais essenciais 
para evoluir de maneira informada e crítica em uma sociedade digital. A 
formação de um utilizador informado envolve a aquisição de competências 
operacionais (domínio das ferramentas) e de informação (seleção e 
avaliação das fontes), enquanto a formação de um contribuinte envolve 
a criação, com a ajuda da tecnologia digital, de conteúdos e recursos, 
bem como uma compreensão crítica dos conteúdos e ferramentas dos 
meios digitais, além das formas como o conhecimento é construído em 
ambientes digitais. 
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Qual dispositivo de formação devemos privilegiar?

A concepção da formação de professores na utilização de tecnologias 
digitais tem evoluído ao longo dos anos em muitos dispositivos de 
formação. A simples familiarização com as ferramentas é considerada, 
atualmente, insuficiente para levar os futuros professores a uma 
integração das tecnologias digitais em sala de aula (TONDEUR, 
2017b). A formação deve concentrar-se mais sobre a maneira de 
ensinar com tecnologias do que no domínio das tecnologias em si, 
visto que se tornam rapidamente obsoletas. 

A noção de integração refere-se aqui à utilização de tecnologias 
para apoiar o professor na relação pedagógica e na utilização 
de ferramentas para promover e melhorar a aprendizagem dos 
estudantes. A integração faz referência a uma abordagem "na qual o 
professor deve partir de uma necessidade de aprendizagem e ensino 
para criar um sistema em que as tecnologias apoiem e melhorem 
o sistema existente, ou mesmo modificá-lo com vista a melhora 
da formação" (PERAYA; LOMBARD; BÉTRANCOURT, 2008, p. 25), 
sem ruptura com as outras ferramentas utilizadas em sala de aula 
(DILLENBOURG; JERMANN, 2007). Nesta perspectiva, a utilização 
de tecnologias digitais se enraíza nos objetivos de aprendizagem 
definidos pelos planos de estudos.

A eficácia da integração tecnológica depende da maneira pela qual 
os conhecimentos tecnológicos se articulam com os conhecimentos 
pedagógicos e didáticos, conforme o modelo de Technological 
Pedagogical Content Knowledge (TPACK) de Koehler & Mishra (2009). 
Compreender como essas três áreas do conhecimento se influenciam 
e se condicionam mutuamente irá determinar a qualidade e o impacto 
das situações de ensino propostas. A concepção de uma atividade 
que integre ferramentas tecnológicas (por exemplo, a utilização 
do software Google Earth em geografia), considere o impacto das 
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ferramentas na construção do conhecimento (como a construção da 
representação do espaço) e preveja os métodos de ensino adaptados às 
ferramentas e aos conteúdos a ensinar (por exemplo, uma modalidade 
de trabalho em duplas) será mais eficaz na realização dos objetivos 
de aprendizagem esperados pela sequência de ensino. 

A exposição prolongada às tecnologias durante a formação tem um 
impacto positivo não apenas nas habilidades digitais (KAY; KANAAK, 
2005), mas também nas crenças de autoeficácia (BOÉCHAT-HEER, 
2018). As situações de ensino concebidas pelos futuros professores 
em seus estágios docentes43 são particularmente propícias à aqui-
sição de habilidades tecno-pedagógicas. Por meio da concepção e 
implementação, em sala de aula, de sequências de ensino integrando 
as tecnologias, os estudantes descobrem o potencial das tecnologias 
para o ensino e a aprendizagem e aprendem a integrá-las em suas 
práticas de ensino. As situações de ensino são elaboradas a partir de 
conteúdos a serem ensinados, objetivos de aprendizagem e caracte-
rísticas do público-alvo. Elas se baseiam em modelos teóricos (por 
exemplo: TPACK de Kohler; Mishra, 2009, modelo ASPID de Karsenti, 
2014, teoria da gênese instrumental de Rabardel, 1995 etc.) que 
alimentam a reflexão dos alunos e lhes oferecem ferramentas para 
projetar, analisar e avaliar as situações de aprendizagem integrando 
as tecnologias. Dentro desse dispositivo, "a inovação puramente 
técnica conta pouco, o que conta é a abordagem didática" (ROUSSEL; 
GAONAC'H, 2017, p. 54). 

Durante seus estágios, os alunos são imersos em uma variedade de 
ambientes experimentais, incluindo o ambiente socioeconômico 
das escolas, a cultura do estabelecimento, o nível escolar, a hetero-
geneidade dos alunos ou equipamento tecnológico, que pode variar 

43 Na segunda metade do curso de formação, os estudantes realizam estágios nos quais 
executam uma aula sob responsabilidade conjunta com os professores formadores no campo, 
que permanecem presentes em suas aulas como observadores e formadores universitários.
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consideravelmente de um estabelecimento para outro. A prática 
de campo também confronta os futuros professores com a questão 
da gestão de sala de aula ao integrar tecnologias em uma situação 
de ensino tornada mais complexa pela orquestração de atividades 
e ferramentas diversas, digitais ou não (DILLENBOURG, 2013). Os 
futuros professores são frequentemente levados a planejar um sis-
tema de gerenciamento das atividades estudantis e das modalidades 
de trabalho adaptadas ao número limitado de ferramentas digitais 
disponíveis em sala de aula (FLACTION, 2011). 

Uma fase de análise das sequências pelos estudantes faz parte do 
dispositivo de formação e desempenha um papel fundamental para 
levar os estudantes a identificar as condições nas quais as tecnologias 
digitais podem realmente melhorar o aprendizado e os momentos 
mais apropriados para cada atividade (BETRANCOURT, 2011). A 
análise, pelos estudantes, das sequências de ensino que eles esta-
beleceram e da postura reflexiva que eles têm que adotar os leva a 
generalizar suas observações provenientes de contextos particulares 
para outras situações integrando tecnologias. 

O dispositivo de formação às tecnologias se baseia não apenas nas 
experiências adquiridas no campo, mas também no fornecimento 
de modelos de sequências de ensino aos estudantes e na proposi-
ção, entre os períodos de estágio, de oficinas de treinamento sobre 
diferentes utilizações pedagógicas das ferramentas digitais. Essas 
oficinas visam, entre outras coisas, ampliar as representações dos 
alunos sobre o uso da tecnologia em sala de aula. No início da for-
mação, de acordo com pesquisas empreendidas durante o curso, a 
maioria dos estudantes considera a busca de informações na internet 
e o uso de softwares de exercício e de atividades ludo-educativas 
de treinamento como a utilização mais digna de interesse para o 
ensino. Outras utilizações com forte potencial pedagógico e didático 
são progressivamente acrescentadas às suas representações iniciais, 
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tais como o emprego de software didático (por exemplo, Geogebra), 
iniciação à programação, escrita colaborativa, comunicação com outra 
classe de língua estrangeira, produção de conteúdos multimídia etc. 

Ao final de sua formação, os estudantes adquiriram novos conhecimen-
tos sobre o uso pedagógico da tecnologia e desenvolveram habilidades 
nessa área que serão cruciais para sua aplicação futura em sala de 
aula (GONZALEZ, 2004; LAROSE, 2003). Além disso, experiências de 
campo e oficinas-ferramentas aumentam a sensação de conforto dos 
estudantes para o uso de ferramentas digitais e influenciam positi-
vamente sua percepção do esforço necessário para a utilização das 
tecnologias (VENKATESH; MORRIS; DAVIS; DAVIS, 2003).

Princípios da formação

A pedagogia precede a tecnologia

Dentro da estrutura do dispositivo de formação dos futuros pro-
fessores do primário, a ferramenta não é um fim em si mesma ao 
integrar as tecnologias digitais em uma situação de aprendizagem. 
A formação proposta não pretende ser centrada na tecnologia: ela 
visa descobrir usos relevantes com as tecnologias e não promover o 
domínio de uma tecnologia específica que corre o risco de se tornar 
rapidamente obsoleta ou que depende das políticas de fornecedores 
de tecnologia ou da política estatal para ser adquirida para escolas. 
A pedagogia é central e tem precedência à tecnologia, ou seja, a re-
flexão sobre a utilização das TICs tem prioridade sobre o domínio 
das ferramentas. 

Da necessidade de um cenário pedagógico 

As ferramentas em si não são suficientes para aprender. Assim como 
não basta dar um livro a uma pessoa para que ela o leia e utilize 
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para a sua aprendizagem, uma ferramenta tecnológica não levará, 
por si só, ao aprendizado. É através do roteiro de uma situação de 
aprendizagem que o aprendizado pode ser parcialmente assegura-
do. Os estudantes se comprometem a uma abordagem reflexiva da 
sequência, do papel das ferramentas e dos diferentes atores envol-
vidos na sequência (alunos, professor), além dos conhecimentos 
almejados. A abordagem pedagógica escolhida é especificada, da 
mesma forma que as interações dos diferentes objetos (recursos, 
atividades, ferramentas). O cenário pedagógico não é projetado 
ex-nihilo, ele é, em princípio, bastante contextualizado, levando em 
consideração diferentes parâmetros, tais como: as competências e 
conhecimentos iniciais dos estudantes, o equipamento disponível, 
o contexto institucional, material e social, e a sua própria concepção 
do ensino e da aprendizagem. 

O futuro professor é encorajado a se questionar sobre os atributos 
específicos de ferramentas digitais que podem ser exploradas para 
atingir os objetivos de aprendizagem. Eles devem escolher a tecno-
logia mais adequada às necessidades de aprendizagem em vez de 
privilegiar a abordagem inversa, ou seja, construir um cenário em 
torno de uma tecnologia nova e atraente. Nesta perspectiva, as situa-
ções de ensino que integram tecnologias não devem ser imaginadas 
como atividades adicionais que viriam a sobrepor outras atividades 
escolares, mas como sequências nas quais as tecnologias servem 
para apoiar as aprendizagens desejadas e representam um real valor 
agregado para o aprendizado ou para o ensino. 

A ferramenta como valor agregado 

Considerar a tecnologia como um valor agregado para a atividade de 
ensino ou aprendizagem significa que o recurso à tecnologia deve 
servir para aprimorar o ensino, torná-lo mais eficiente e permitir que 
vá além da mera substituição de uma ferramenta não digital (papel e 
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lápis, por exemplo) por uma ferramenta digital. A integração do digital 
encontra seu interesse, principalmente, em situações de ensino ou de 
aprendizagem que não seriam concebíveis sem a ferramenta digital 
(KARSENTI; BUGMANN, 2018).  As situações de aprendizagem nas 
quais as tecnologias não trazem benefícios reais em comparação com 
uma atividade similar sem uma ferramenta tecnológica podem até 
mesmo resultar em uma deterioração do aprendizado pretendido 
devido à sobrecarga cognitiva (por exemplo, quando estudantes muito 
jovens escrevem uma redação em um editor de texto). 

Os futuros professores são levados a se perguntarem: qual é o valor 
agregado da aprendizagem graças à ferramenta? Em quais casos e 
para quais estudantes esta ferramenta contribui de alguma maneira? 
Dependendo das situações e das ferramentas utilizadas, a tecnologia 
pode apoiar a aprendizagem, facilitando o acesso aos conhecimen-
tos, contribuindo para a sua apropriação e a sua conceptualização, 
favorecendo a metacognição ou a consolidação dos conhecimentos. 
Ela pode se encarregar de certos processos cognitivos que facilitarão 
o aprendizado permitindo ao aprendiz se aprofundar em tarefas de 
raciocínio graças às capacidades fenomenais de cálculo dos computa-
dores (por exemplo, a manipulação de figuras geométricas sem ter que 
reconstruí-las a cada vez e, assim, poder explorar suas propriedades), 
evidentemente, desde que o aprendiz seja capaz de compreender, de 
analisar e de interpretar os resultados exibidos na tela. 

As potenciais contribuições da tecnologia para a aprendizagem são 
múltiplas: armazenar dados; guardar traços de seu aprendizado; 
visualizar um lugar distante, um objeto imaginário ou um organismo 
microscópico; representar um fenômeno dinâmico que dificilmente 
seria perceptível ao olho humano graças a uma animação que se pode 
controlar e desacelerar; facilitar e intensificar a comunicação à distância 
entre duas aulas localizadas em países diferentes durante o aprendizado 
de línguas estrangeiras graças à videoconferência (imagens e oralidade 
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combinadas); fornecer feedbacks imediatos para a autorregulação 
da atividade pelo aprendiz; facilitar a exploração (micro mundos, 
simulações); produzir conteúdo multimídia etc. As tecnologias também 
podem levar a novas tarefas escolares anteriormente não disponíveis 
em sala de aula, tais como a escrita colaborativa com várias mãos em 
um único texto ou o aprendizado da programação (TRICOT, 2014).  As 
atividades digitais a serem implementadas são ainda mais interessantes 
e eficazes para a aprendizagem quando colocam os estudantes em uma 
postura de engajamento ativo do ponto de vista cognitivo. 

No entanto, as tecnologias não são usufruídas da mesma forma por 
todos os estudantes. Daí a importância de se perguntar quais seriam 
as ferramentas mais benéficas para determinados estudantes. As 
tecnologias podem constituir uma ajuda valiosa para a diferenciação ao 
propor diferentes abordagens de aprendizagem e, assim, representar 
um valor agregado para os estudantes em dado momento, a fim de 
alcançar objetivos específicos de aprendizagem.

Currículo da formação

A formação em tecnologias para os futuros professores do primário 
de Genebra é obrigatória e tem duração de dois anos44 (Tabela 1). Essa 
formação favorece as tecnologias consideradas mais adaptadas para o 
objetivo de ensino (PERAYA; LOMBARD; BÉTRANCOURT, 2008), privi-
legiando formas de trabalho e plataformas on-line que correspondam 
aos seus objetivos de ensino. O Moodle, por exemplo, é empregado 
para modalidades híbridas de trabalho, em parte sob a forma de uma 
sala de aula invertida, envolvendo atividades remotas (por exemplo, 
análise de pequenos vídeos)NT  e discussões presenciais. A plataforma 
Drupal é mais adequada para a criação de portfólios individuais que 

44Uma disciplina optativa de tecnologias educacionais é oferecida no primeiro ano aos 
estudantes de Pedagogia e Psicologia. Aproximadamente um terço dos alunos que ingressam 
no 3º ano da formação já cursaram esta disciplina.
NTA autora utiliza o termo em francês “capsules vidéo” que são vídeos educativos de pequena 
duração.
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contenham o conjunto dos trabalhos realizados por um estudante du-
rante seu segundo ano de formação e o retorno dos professores e dos 
colegas sobre essas atividades. Os cursos não realizam exames para 
avaliação de conhecimentos, mas avaliam a criação de recursos pelos 
estudantes (1º ano), bem como a sua concepção e implementação nos 
estágios supervisionados, uma sequência pedagógica (2º ano), cuja 
análise escrita e oral é objeto de uma avaliação.

Tabela 1: Características gerais da formação dos profes-
sores primários para a integração da tecnologia em sala 
de aula

Formação Ensino primário

Local de formação Universidade

Duração total da formação 
dos professores

3 anos no bacharelado

1 ano de certificação

Formato e ECTS

3º ano: 7 sessões de 1h45;

Cursos magistrais (modelos teóricos) e 
oficinas de ferramentas

4º ano: 5 jornadas de seminários e 
oficinas de ferramentas entre períodos 
de estágio que servem como campo de 
experimentação das aulas. Testemunhos 
dos professores em campo.

Abordagem pedagógica
Trabalhos individuais e em trio

Feedbacks à distância

Plataforma pedagógica Moodle e Drupal
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Trabalhos esperados 
sobre a plataforma e 
métodos de avaliação

3º ano: produção de um pequeno 
vídeo sobre uma atividade digital 
acompanhado de um cenário pedagógico 
escrito;

4º ano: duas sequências de ensino a 
serem projetadas e analisadas após sua 
implementação em sala de aula (durante 
os estágios) e apresentação oral em trio 
de uma análise das sequências a partir 
de um ângulo teórico.

Os trabalhos e os projetos dos estudantes podem ser consultados 
por todos os alunos do ano corrente e, portanto, constituem um 
valioso recurso para toda a comunidade discente a curto e longo 
prazo. Ao final de cada ano de formação, uma seleção de sequências 
de ensino é organizada pelos formadores, a fim de disponibilizar à 
comunidade de estudantes e professores uma escolha de atividades 
experimentadas em sala de aula46.

A formação estimula os estudantes a privilegiarem abordagens 
pedagógicas diversificadas, a enfatizarem a diferenciação e a regula-
mentação das aprendizagens, a promoverem o engajamento ativo do 
aluno em aprendizagens que vão além de uma consumação interativa 
para suavizar a criação digital (ROMERO; LILLE; PATINO, 2017), bem 
como a favorecerem as aprendizagens por meio de interações sociais 
e formas colaborativas de trabalho. 

Sequências de ensino integrando tecnologias na Educação 
Musical 

O ponto central da formação para o ensino com e através da tecno-
logia digital está ancorado nos estágios de formação. As sequências 

46 http://tecfalabs.unige.ch/mitic/activites-finalisees-selectionnees
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de ensino se inserem nas variadas disciplinas escolares e se alinham 
sobre os objetivos de aprendizagem definidos pelo currículo romando 
para cada disciplina. Na Educação Musical, as tecnologias ainda não 
são amplamente exploradas na escola primária. É principalmente 
no contexto da formação digital dos professores do ensino médio 
que os softwares de música são usados, por exemplo, para arranjar 
um segmento de uma melodia conhecida com Garageband ou para 
treinar o ouvido musical e enriquecer os conhecimentos de harmonia 
com EarMasterPro. Na formação de professores para o ensino médio, 
tratam-se de estudantes que possuem bacharelado ou mestrado em 
Música, disciplina que eles lecionarão exclusivamente dentro de sua 
futura atividade profissional.

Nas escolas primárias, os professores são generalistas e não possuem 
um treinamento em Educação Musical tão elevado quanto os profes-
sores do Ensino Médio. Os professores em formação privilegiam com 
mais frequência outras disciplinas escolares do que a Música para a 
elaboração de suas sequências de ensino para o curso em educação 
digital. Eles não utilizam em sala de aula, salvo algumas exceções, 
os softwares específicos de Música como o Garageband, que, aliás, 
não é necessariamente adaptado para alunos mais jovens. As tecno-
logias são, portanto, mais utilizadas como suporte para a atividade 
musical, como ferramenta de autorregulação, para acompanhar a 
aprendizagem ou uma apresentação final. Por exemplo, no caso da 
produção de uma canção inspirada na "canção do copo", os alunos se 
gravaram com um smartphone para que pudessem rever sua produção 
e melhorá-la após ouvi-la. Eles escreveram as letras com um editor 
de texto, levando em consideração a melodia para que pudessem 
modificar facilmente seu texto, e terminaram a sequência filmando 
a produção final. As ferramentas de informática utilizadas não foram 
empregadas para compor, arranjar ou diversificar uma peça musical.



A Formação dos Professores da Escola Primária para a Integração das Tecnologias Digitais: 
Qual Dispositivo Usar para Enfrentar os Desafios Atuais e Futuros? O Caso de Genebra

172 Educação Musical e Juventude(s) 
na Contemporaneidade

Dificuldades recorrentes na concepção de sequências de 
ensino  

Os usos pedagógicos das tecnologias são o produto das interações 
entre os diferentes polos do triângulo didático de Houssaye, quais 
sejam, o aluno, o professor e o conhecimento, aos quais se somam a 
ferramenta digital no caso de uma atividade digital (LOMBARD, 2007). 
A análise das sequências de ensino produzidas pelos estudantes, que 
seguem a formação em ensino com tecnologia digital, mostra que é 
provável que sejam confrontados com diferentes dificuldades que, 
na maioria das vezes, recaem sob um dos quatro polos do quadrado 
didático. 

Quando nos encontramos no polo "professor", observamos que os 
estudantes enfrentam regularmente problemas de organização e 
planejamento de atividades em relação às ferramentas ou conhe-
cimentos em jogo. Os equipamentos disponíveis nas salas de aula 
variam consideravelmente de um estabelecimento para outro: na 
maioria das vezes, a sala de aula possui apenas um computador que 
pode ser monopolizado pelo instrutor de campo para suas tarefas 
administrativas, porém, na outra ponta do continuum, cerca de 10% 
das salas de aula estão equipadas com seis tablets, uma lousa inte-
rativa e um computador. A organização do trabalho e o tempo para 
realizar a contento as atividades planejadas serão em grande parte 
determinados pelo equipamento à disposição. Muitos estudantes 
não completam sua sequência dentro do tempo disponível durante 
os estágios quando têm que passar todos os alunos por um único 
computador. 

Os formadores de campo, que recebem os estudantes estagiários em 
suas salas de aula, nem sempre possuem as competências necessárias 
para acompanhar de maneira construtiva os estudantes durante a 
concepção e a implementação de sequências de ensino que integrem as 
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tecnologias, já que muitas vezes eles mesmos carecem de experiência 
e expertise no uso pedagógico das tecnologias. Se eles próprios se 
sentem desconfortáveis com as tecnologias, alguns formadores adotam 
uma postura reticente, ou até mesmo demonstram pouco apoio ou 
relutância em usar as tecnologias em sua sala de aula. 

O polo "estudante" pode ser uma fonte de dificuldades ao implemen-
tar uma atividade digital. A autonomia dos alunos em situações de 
aprendizagem com as tecnologias é frequentemente superestimada 
pelos estudantes em formação, especialmente do ponto de vista 
da capacidade deles de adaptar sua estratégia de aprendizagem se 
ela se mostra ineficaz em uma atividade pedagógica (AMADIEU; 
TRICOT, 2014) ou de encontrar soluções por conta própria quando 
confrontados com dificuldades de ordem técnica. A capacidade de 
autorregulação dos jovens alunos ainda se encontra, muitas vezes, 
ausente ou incompleta no início da escolaridade. Por exemplo, muitos 
jovens alunos que ouvem uma gravação de sua própria produção 
oral com o objetivo de melhorá-la só terão sucesso com dificuldade 
e não poderão fazê-lo sem o apoio do professor. 

As capacidades necessárias para a utilização de certas ferramentas, 
como o teclado numérico, também podem ser subestimadas pelos 
futuros professores. Já os usos colocados em prática pelos estudantes 
nem sempre são adaptados à idade dos alunos. A carga cognitiva que 
o teclado apresenta é muito alta para os jovens alunos que ainda estão 
em um processo de aprendizagem da leitura e da escrita, gerando o 
risco de um impacto negativo nas aprendizagens pretendidas se os 
alunos estiverem em situação de sobrecarga cognitiva. 

As atividades digitais, devido ao caráter inovador e à sua capacidade 
de atrair a atenção, muitas vezes exercem efeito motivador sobre 
os estudantes. Eles podem experimentar situações de aprendiza-
gem como momentos recreativos que os distraem dos objetivos de 
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aprendizagem. Portanto, os professores têm um papel fundamental 
a desempenhar através da verbalização dos objetivos, devendo sem-
pre prever um retorno sobre a atividade realizada (debriefing) e um 
tempo dedicado à institucionalização dos conhecimentos. 

Sobre o polo "conhecimento", os conhecimentos e competências 
didáticas dos professores em formação ainda estão sendo construí-
dos, desenvolvidos ou consolidados.  Como resultado, as sequências 
implementadas pelos estudantes não são sempre relevantes em 
termos de conhecimentos direcionados. Por exemplo, quando os 
professores em formação fazem os alunos escreverem resumos de 
artigos enciclopédicos sobre animais, seguindo uma busca de infor-
mações na internet, e pretendem trabalhar os objetivos da Ciências, 
quando na verdade estão mais preocupados com a produção escrita. 

Outras dificuldades podem surgir implicadas ao grau de envolvimento 
dos estudantes na formação ou de um sistema de formação que não 
oferece oportunidades suficientes para acumular experiências com 
as tecnologias, embora o tempo de exposição às tecnologias durante 
os estágios supervisionados, essencial para desenvolver as compe-
tências dos futuros professores e favorecer a utilização futura das 
tecnologias em sua prática profissional, tenha sido aumentado em 
2019. A partir de agora, é obrigatório que os estudantes integrem 
tecnologias durante um segundo estágio e que passem por uma 
avaliação sobre a implementação de sua sequência.

Perspectivas e conclusão 

A introdução de uma nova ferramenta no ensino modifica as práticas, 
o papel e a postura do professor (TARDIF, 1998; LAMEUL, 2019). Os 
estudantes têm o sentimento de servir mais como um guia, um acom-
panhador, um regulador na atividade mediada pela tecnologia do que 
um simples transmissor de conhecimentos ou um fiador da discipli-
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na: minha postura durante estas lições mudou um pouco, não precisei 
agir tanto como uma policial. Meus alunos me tomaram mais como 
uma conselheira, uma ajuda externa ou uma fonte de conhecimentos 
para ajudá-los a superar certos obstáculos (Relato de um estudante, 
2020). Mas há também o risco de que algumas tecnologias, por suas 
próprias características, reforcem as práticas de ensino frontal que 
são principalmente orientadas ao professor. A questão do TBI tem 
sido objeto de controvérsias na perspectiva de uma aprendizagem 
centrada no aluno, já que esta ferramenta muitas vezes permanece 
nas mãos dos professores e os estudantes têm poucas oportunidades 
de manipulá-la (KARSENTI, 2016).  

Os estudantes em formação também podem desempenhar um papel 
como alavanca de mudança durante as suas passagens em sala de 
aula, introduzindo novas utilizações pedagógicas das tecnologias a 
seus formadores de campo, já que a maioria ainda possui uma baixa 
crença de eficácia pessoal na concepção de sequências de ensino que 
incluam a tecnologia digital. Estes futuros professores são potencial-
mente vetores de inovação pedagógica e podem contribuir na evolução 
das práticas em suas aulas de estágio. Entretanto, as competências 
adquiridas na formação ainda se deparam com inúmeros obstáculos 
quando são transferidas para a realidade da sala de aula. O signifi-
cado atribuído pelos atores à introdução de ferramentas digitais e à 
melhoria do aprendizado não é suficiente para que a inovação seja 
implementada e difundida em larga escala. As mudanças geradas 
devem ser absolutamente pensadas também em nível institucional 
e afetar os currículos e os meios de ensino de forma mais ampla.
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MÚSICA E JUVENTUDE: CONVERSA SOBRE
PÓS-GRADUAÇÃO E INTERNACIONALIZAÇÃO

Luiz Botelho Albuquerque
Marco Antonio Toledo Nascimento

Gabriel Nunes Lopes Ferreira

Introdução

A formação do professor universitário dialoga com os diversos pro-
gramas de pós-graduação pelo país. No campo da Música, ainda são 
poucos os cursos de pós-graduação específicos de Música: 20 cursos 
que, segundo a Plataforma Sucupira, assim se distribuem: quatro no 
Nordeste; um no Centro-Oeste; cinco no Sul e 10 no Sudeste47.

Em Fortaleza, por exemplo, vemos o Eixo de Ensino da Música da 
Linha de Pesquisa "Educação, Currículo e Ensino" do Programa de 
Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal do Ceará, como 
principal responsável pela formação pós-graduada stricto sensu do 
estado do Ceará. Esse eixo organizado, entre outros, pelos professores 
Elvis Matos, Gerardo Silveira e Luiz Botelho, se consolidou como base 
intelectual que fundou os cursos de Música tanto da Universidade 
Federal do Ceará (UFC) quanto da Universidade Federal do Cariri 
(UFCA). Cursando o doutorado na universidade de Iowa, Estados 
Unidos, na década de 90, o professor Botelho é o principal exemplo 
de internacionalização do campo musical da UFC. 

No outro extremo, temos o professor Gabriel Nunes, que ingressou 
como estudante de graduação do curso de Música da UFC de Fortaleza 
em 2007 e percorre o caminho da graduação, bem como do mestrado 

47 Informação disponível nos seguintes links: https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/; 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/programa/quantitativos/
quantitativoBuscaAvancada.jsf.
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e doutorado nesse eixo do Ensino de Música. Hoje trabalhando na 
Universidade Federal do Piauí (UFPI), lotado no Departamento de 
Métodos e Técnicas de Ensino, entre outras atividades, orienta os 
estudantes do curso de Música no Estágio Supervisionado. 

Entre essas duas extremidades, encontra-se o professor Marco To-
ledo, que, apesar de não ser oriundo da UFC, veio interessado nas 
inovações curriculares dos projetos pedagógicos dos cursos de música 
desta universidade, mais precisamente no uso do ensino coletivo de 
instrumentos musicais e na abolição do teste de habilidade específica 
no projeto político pedagógico de seus cursos.

O texto que ora se define, é resultado da mesa-redonda “Conversa 
sobre Pós-graduação e Internacionalização”. Os autores que con-
duziram a sessão têm experiência internacional, porém em épocas 
distintas, e, por isso, surgiu a ideia de fazer um panorama sobre a 
internacionalização atual para os jovens estudantes de graduação 
e de pós-graduação presentes na IV Conferência Internacional de 
Educação Musical de Sobral (CIEMS). 

Após uma breve apresentação, percebeu-se que a sessão estava 
lotada. Indagados sobre o nível de formação, verificou-se que, entre a 
quantidade de 40 pessoas na plenária, a grande maioria jovens, todas 
eram graduadas ou graduandas. Destas, 15 possuíam pós-graduação 
stricto sensu (mestrado ou doutorado) e apenas sete cursaram 
doutorado, das quais somente duas haviam realizado estágio fora 
do país. Nesta pequena amostra, podemos notar que a proporção de 
pós-graduados ainda é pequena, e ter uma experiência internacional 
ainda é bastante difícil. 

Assim, começamos a nossa reflexão a partir de três perguntas: Por 
que não incentivar um jovem a fazer pós-graduação? Por que não 
incentivar esse jovem a ter uma experiência de internacionalização? 
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Como esses jovens pós-graduandos irão articular a internacionali-
zação com o nosso contexto atual?  

Partimos desses questionamentos para iniciar as reflexões acerca do 
papel da ciência, da pós-graduação e da formação do professor de 
Música na atualidade, primeiramente com a fala inicial do professor 
Luiz Botelho. Na sequência, Marco Toledo expõe a aprendizagem da 
música, a pós-graduação e a internacionalização realizadas na UFC 
como uma questão de oportunidade, fato que será confirmado por 
meio do relato da experiência descrito por Gabriel Nunes  

Ao final, os autores sugerem propostas para o desenvolvimento da 
pós-graduação em música e da internacionalização no Brasil, com 
ênfase para estados como o Ceará e o Piauí.

Reflexões sobre música, formação de professores e 
internacionalização

É uma alegria enorme estar aqui hoje. Nem nos meus momentos de 
maior fantasia imaginei que teríamos um encontro desta natureza. 
Nunca na minha vida eu participei de tantas bancas de concurso 
como nos últimos 10 anos. Então, do ponto de vista profissional, eu 
posso dar por concluídos meus trabalhos hoje, feliz por ver as coisas 
acontecerem.

Infelizmente, aconteceram mudanças: cancelaram bolsas, cortaram 
financiamentos e há todo um quadro de dificuldades anunciadas para 
a graduação e pós-graduação e para a vida intelectual de um país, de 
tal modo que precisamos retomar a discussão. Então vou adiar minha 
aposentadoria um pouquinho para compreender esse quadro, pois 
nosso esforço é compreender, o que nos interessa é compreender, 
é fazer o exercício intelectual de compreender as condições sociais 
da nossa existência da maneira como nós vivemos e atribuir sentido 
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subjetivo e significado social à nossa vida musical.

Assim, quais são as alternativas que se colocam para nós? O que é 
que nós podemos construir coletivamente? E, nessa perspectiva, se 
pensamos para a frente, para o futuro, como educadores, nada como 
olhar um pouco para trás. Não precisamos voltar aos gregos, mas vol-
tar para a experiência da vida intelectual, e olhar para a experiência 
de vida intelectual que tivemos aqui neste país.

Há 100 anos nós começamos um trabalho no contexto daquela Semana 
de Arte Moderna de 1922, com o eclipse observado em Sobral e que 
foi tão relevante para o desenvolvimento científico, e esse conjunto de 
atividades indicadoras de um momento de efervescência intelectual 
no Brasil, em processos como a urbanização do país, a Revolução de 
30, a fundação de ministério da Educação, o voto feminino, a  criação 
da Associação Brasileira de Educação, a fundação de partidos polí-
ticos, enfim, efervescência.

Neste ponto, é importante ressaltar que não temos preconceito em 
relação a intelectuais internacionais; recebemos com a maior alegria 
todos os convidados, a questão que nos colocamos é: como vamos 
dialogar com esses nossos convidados internacionais?

Então, se nós vamos dialogar, queremos seguir aquelas recomenda-
ções de Paulo Freire: se nós queremos um diálogo, temos que levar 
alguma coisa senão a gente vai com o saco vazio, bote aqui, encha 
aqui, me dê um pouquinho, e não é isso, o que nós estamos propondo 
é refletir sobre o que é que socialmente nós construímos aqui em 
termos de música e posso afirmar que não temos razão nenhuma de 
ter vergonha de nada, porque nós temos uma vida musical riquíssi-
ma neste país e neste nordeste aqui, então temos o que levar para 
o nosso diálogo.

E a questão do movimento da mudança é importante para nós todos 
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porque essa é uma tradição da vida intelectual, isso porque a uni-
versidade se constitui a partir de movimento de pessoas, de ideias, 
ideias e pessoas em movimento e troca. E é isso que me deixa feliz 
por estar aqui: ver pessoas que vêm de diversos lugares, trazem a sua 
experiência, ouvem o que é que estamos fazendo, recebem as expe-
riências que nós fazemos e isso nos habilita a dialogar, quer dizer, o 
que é que apreciamos e valorizamos, o que não concordamos, o que 
se discute e critica. E dizendo isso face a face, com toda a elegância 
que podemos ter nesse discurso intelectual, rigoroso, criterioso, e 
fazer isso como uma disciplina cotidiana do nosso trabalho.

Então ficamos felizes em ver a produção intelectual materializada em 
publicações, livros, artigos, apresentações, discussões, vídeos, gra-
vações. Os livros são, portanto, uma manifestação da corporificação 
dessas ideias, estas coisas estão aqui, acessíveis a todo mundo, e o 
nosso trabalho é mostrar essas claves de sol para todos e generalizar 
o acesso a isso, inclusive à leitura de partituras.

Nós queremos situar a música como prática cotidiana de todo mundo, 
não só dos músicos, mas uma das práticas de formação da sensibili-
dade da sociedade, que seja absorvida e incorporada por todos como 
uma prática cotidiana significativa, para que todas as pessoas possam 
olhar/ouvir/empregar música na mesma perspectiva que olham/
ouvem/praticam a língua materna. Esperamos que todos possam 
contemplar a Matemática não para sermos todos matemáticos, mas 
para sermos melhores cidadãos e pessoas. Utilizar essas linguagens 
todas como exercícios da cidadania. Somos todos cidadãos e queremos, 
então, estabelecer um livro de diálogo regional, local e internacional 
baseado no uso destas competências, e é isso que nos anima a todos 
e por isso que nós temos um encontro de qualidade afetiva tão boa, 
porque nós todos estamos no mesmo caminho, esse caminho de 
diálogo, um caminho que é feito a partir das experiências que todos 
têm, que podem ser respeitadas, e é ótimo para nós vermos as pessoas  
incorporarem isso que chamamos de habitus Musical e Acadêmico.
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Então vemos pessoas que estudaram com um dos nossos predecesso-
res mais interessantes, o Maestro Orlando Leite, que é um intelectual 
que começa a pensar essas coisas aqui no nosso passado. Ele, por 
sua vez, estudou com o Maestro e compositor Villa-Lobos, outro in-
telectual que pensou essas mesmas coisas. Há 100 anos, Villa Lobos 
estava na Semana de Arte Moderna de 22 já motivando esse tipo de 
diálogo; ele foi a Paris discutir essas ideias com intelectuais europeus 
que enfrentaram os mesmos problemas. Assim, não estamos dizendo 
nada de novo: esses músicos do nosso passado fizeram isso que nós 
estamos tentando dizer e fazer de novo.

Nesse sentido, trabalhos como a tese da Doutora Sabrina Linhares 
recuperam essa ideia48. E é ótimo ler diretamente essas ideias na 
tese porque estão apresentadas de uma maneira muito mais com-
pleta e elegante. O trabalho que é ótimo e que nos mostra como nós 
nos construímos com esta vontade, com um projeto ético-político 
que vai aprender cognitivamente o porquê de se aprender música, 
vai aprender psicomotricidade implicada nas práticas musicais, vai 
aprender também as questões estéticas e afetivas e vai aprender as 
questões ético-políticas. É esse conjunto de fatores que nos interessa 
compreender para fundamentar o diálogo que queremos ter e nos 
preparar para essas trocas maravilhosas que temos com os nossos 
amigos internacionais.

Assim, o conjunto da proposição que fazemos é baseada nessas 
experiências e nas coisas que vimos e fizemos de interessante em 
nossas vidas e andanças pelo mundo.

Por conta das nossas viagens, estivemos em muitos lugares onde 
estavam acontecendo coisas interessantes, e é por isso que falamos 

48 GOMES, Sabrina Linhares. Autoridade musical pedagógica: Orlando Vieira Leite. 2018. 
280f. - Tese (Doutorado), Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em 
Educação, Fortaleza (CE), 2018. O trabalho pode ser acessado a partir do seguinte link: 
http://www.repositorio.ufc.br/handle/riufc/45727. 
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de doutorado logo no primeiro dia de aula. Eu dou aula para as pri-
meiras turmas do Curso de Música, uma das disciplinas introdutórias. 
É o momento de assinalar nosso compromisso de formação em 10 
anos: 4 na graduação; 2 no mestrado e mais 4 no doutorado, como 
um convite aberto a todos. Todos podem!

Música, pós-graduação e internacionalização, uma questão 
de oportunidade

Partimos do pressuposto de que exista uma semelhança entre o fato de 
se cursar uma pós-graduação stricto sensu, realizar uma experiência de 
internacionalização e aprender música e um instrumento musical. 
Destarte, assumimos que essas três ações são possíveis e realizáveis 
por todos e argumentamos que há desinformação sobre o fato 
de que aprender música não é uma questão de dom, e sim uma 
questão de oportunidade como qualquer produção humana. Isso 
também acontece com o acesso à pós-graduação e a possibilidade 
de internacionalização.

Grande parte dos graduados deixa de fazer um curso pós-
graduação stricto sensu simplesmente por falta de informação sobre o 
assunto. Diferentemente disso, os estudantes dos cursos de música da 
UFC são incentivados desde a aula inaugural a trilharem esse caminho. 
Em outras universidades, as informações sobre a possibilidade 
de cursar o mestrado pode chegar somente no dia da defesa 
do trabalho de conclusão de curso ou da monografia, com exceção 
daqueles estudantes de graduação que têm a oportunidade de 
participar, como bolsistas, do programa de iniciação científica (PIBIC). 

Os estudantes de PIBIC participam de projetos de pesquisa de seus 
orientadores, muitas vezes trabalhando lado a lado com estudantes 
de mestrado e doutorado, o que, sem dúvida, os aproxima da pós-
graduação. Porém, esse programa ainda é restrito a uma pequena 
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parcela dos estudantes. No caso da UFC, foram concedidas 190 bolsas 
PIBIC49 em 2019, o que perfaz apenas 1,46% do número total de 
estudantes matriculados em cursos de graduação presenciais nesse 
período (27.763 estudantes)50.

Se observarmos por outro prisma, percebemos que a diferença 
social ainda é uma problemática visível na sociedade brasileira e 
um dos caminhos para se dirimir tal assimetria é a educação pública 
e gratuita de qualidade. Porém, temos que observar que conceitos 
antigos que alicerçam esta diferença social ainda são constantemente 
impostos pelos sistemas de produção dominantes, os quais tentam 
nos deixar como simples reprodutores de um sistema social que nos 
foi estabelecido (CERTEAU, 2013). 

A pós-graduação e a internacionalização possuem um papel funda-
mental nesta disputa de poder, pois nos descortinam e nos ofere-
cem potencialidades para nos tornarmos protagonistas e líderes. 
Os programas de pós-graduação inspiram uma reflexão apurada 
sobre os fenômenos. No caso de nossa área, as Ciências Huma-
nas, eles nos fazem analisar com mais propriedade as diversas 
classes de problemas inseridos em uma sociedade, capacidade esta 
que recentemente temos visto ser discriminada pelos sistemas de 
produção dominantes, chamada por vezes de “ideologia comunista 
ou esquerdista”. Quando essa capacidade avançada de discernimen-
to é associada à atividade professoral, há uma potencialização na 
formação de protagonistas e líderes.

Como exemplo desta potencialidade podemos citar a criação dos 

49 Fonte: Bolsas de iniciação cientificas concedidas pela UFC vigentes no ano de 
2019. Disponível em:  http://sysprppg.ufc.br/pibic/index.php,/resultados. Acesso em: 07 
jul. /2020.
50Anuário estatístico UFC Ano base 2018, p. 42. Disponível em: http://www.ufc.br/images/_
files/a_universidade/anuario_estatistico/anuario_estatistico_ufc_2019_base_2018.pdf. 
Acesso em: 07 ago. 2020.
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cursos de Música da UFC. Até pouco tempo atrás, tinha-se como 
paradigma a obrigatoriedade do teste de aptidão musical (Teste de 
Habilidade Específica ou THE) para qualquer candidato que dese-
jasse adentrar um dos cursos superiores em Música no Brasil. Neste 
cenário, chega ao Programa de Pós-Graduação em Educação da UFC o 
professor doutor Luiz Botelho de Albuquerque que começa a orientar 
trabalhos de mestrado sob a temática de Ensino de Música. A partir 
de reflexões oriundas desses trabalhos de mestrado em Educação 
Musical, o paradigma do THE começa a ser contestado.  Assim, uma 
equipe de professores de Universidade Federal do Ceará51, dentre eles 
o próprio professor Botelho e seu ex-orientando professor doutor 
Elvis de Azevedo Matos, empreendeu um projeto de curso superior 
de Música que não exigia nenhum tipo de prova ou teste de aptidões 
musicais em seu ingresso. Hoje, a inexistência do THE atinge não 
somente os cursos de música da UFC, mas outros cursos de música 
no país.

Experiência de pós-graduação e internacionalização com 
o Canadá através da música

O processo de formação acadêmica envolve diversas etapas e ativi-
dades que vão desde a graduação até o doutorado e/ou pós-douto-
rado. No campo da Educação Musical, esse processo ainda precisa 
de maiores reflexões e ampliação, por exemplo, dos programas de 
pós-graduação em Música, objetivando maior crescimento da área. 
Por isso, ainda são poucos os estudantes que visam o trabalho docente 
e têm possibilidades para ingressar na pós-graduação stricto sensu.

A partir dessa realidade, diversos pontos são importantes para a 
compreensão do contexto e também para a mudança da realidade, 
como o incentivo por parte do professor Botelho, desde os primei-
ros dias de graduação, à busca de uma formação mais ampla que 

51 Luiz Botelho, Elvis Matos, Gerardo Silveira e Erwin Schrader, entre outros.
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não envolva somente os 4 anos da graduação, mas sim um processo 
formativo de 10 anos que contemple também 2 anos de mestrado e 
4 anos de doutorado. 

Além disso, a prática da pesquisa e da docência também deve es-
tar presente nesse processo por meio das diversas possibilidades 
universitárias, tais como os programas de iniciação à docência e à 
pesquisa, monitoria, participação em grupos de pesquisa, participa-
ção em eventos e congressos da área, publicações e apresentações 
de artigos etc. 

Indo mais além, é fundamental possibilitar a internacionalização 
da formação dos estudantes tanto da graduação quanto da pós-
graduação. Trata-se de um processo essencial para a ampliação da 
formação dos estudantes desses níveis dentro de uma perspectiva 
técnica e cultural, tendo em vista o contato com outras pessoas, 
outros idiomas e outras visões de mundo. 

Abordo isso, pois tenho essa experiência em minha formação. Venho 
de um curso de Música que não possui Teste de Habilidade Específica 
e que, vale ressaltar, foi muitas vezes diminuído e desqualificado pela 
sua ausência52. Apesar disso, vejo o curso crescer de forma ímpar com 
a contratação de novos professores, criação de orquestras e outros 
tipos de grupos, e ampliação, inclusive, de outros cursos de Música 
no estado que têm em seu corpo docente professores formados por 
esse curso. 

Ao terminar a graduação, busco os programas de pós-graduação para 
dar continuidade aos estudos (lembrando sempre do processo de 
formação de 10 anos com o mestrado e doutorado). Adentro assim, 

52 Importante ressaltar que nunca tive possibilidade de uma formação sistematizada no 
campo da Música. Toda minha formação musical anterior à universidade esteve atrelada a 
um trabalho informal com ajuda da internet, revistas e amigos que me formaram e formam 
musicalmente. O curso sem o teste possibilitou minha entrada e ampliação da minha 
formação, que foi muito além dos elementos teóricos e técnicos do campo musical. 
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no campo da Educação que amplia minha percepção sobre a pesqui-
sa, o ser professor e o papel da universidade pública no Brasil. Vale 
ressaltar aqui a importância dos Programas de Pós-Graduação em 
Educação que, com linhas de pesquisa em Educação Musical, vêm 
contribuindo para a formação profissional de diversos professores 
do Ensino Superior da área no país.

Ainda durante a pós-graduação, mais especificamente o doutorado, 
surge a oportunidade de fazer um estágio de pesquisa (doutorado 
sanduíche) na Faculdade de Música da Universidade Laval (Québec/
Canadá). Foram 6 meses de atividades formativas e culturais fun-
damentais para minha formação enquanto pesquisador, professor 
e ser humano. 

Pensar neste movimento vivido atualmente, nesta contextualização, 
neste momento histórico, é favorável para que as pessoas consigam 
estudar no exterior. Isso porque não imaginei poder ter uma ex-
periência de formação no exterior. Ainda mais recebendo bolsa do 
governo brasileiro, pois, sendo oriundo de uma família que não tinha 
tanto poder aquisitivo para certas coisas, fazer mestrado e doutorado 
já me pareceria muito fantástico. De repente, o projeto de pesquisa 
do qual eu fazia parte dentro do campo musical, é o único aprovado 
das Ciências Humanas em um edital de cooperação internacional e 
eu sou indicado como um dos bolsistas para realizar um estágio no 
Canadá com todas as despesas pagas.

Fiz parte da primeira missão de estudos composta por doutorandos 
brasileiros no projeto “Estudo sobre as práticas musicais em espaços 
não institucionalizados no Canadá e no Brasil, formação humana e 
desenvolvimento através da educação musical em comunidades de 
situação de vulnerabilidade social”53. Junto com outros doutorandos 
canadenses, realizei pesquisas em espaços não institucionalizados da 

53 Mais informações do projeto podem ser acessadas a partir do seguinte site: http://www.
pesquisamus.ufc.br/index.php/pt/projeto-de-pesquisa. Acesso em: 02 jul. 2020. 
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cidade de Quebec no Canadá. Foram 6 meses atuando em um trabalho 
que envolvia diálogos constantes com os professores e estudantes 
dessas instituições. Na universidade Laval, aconteciam reuniões pe-
riódicas envolvendo os dois grupos LaRFADI54 e PESQUISAMUS55, nas 
quais dados de pesquisa eram transcritos, traduzidos e analisados. 
Outro objetivo deste intercâmbio era a transposição de tecnologia, 
ou seja, aprender como os canadenses fazem pesquisa e ensiná-los 
como os brasileiros o fazem. 

A colaboração intensa com outra cultura e com outro ambiente 
acadêmico provoca experiências e nos faz compreender que temos 
algo de precioso. Então, depois de ter conversado com pessoas de 
culturas diferentes, de ter falado outro idioma, retorno para o Brasil 
com outra perspectiva que impacta diretamente em minha formação 
docente e humana e, consequentemente, nos meus alunos.

Em contrapartida, doutorandos canadenses vêm para o Brasil para 
pensar o ensino de música na periferia de Fortaleza (Ceará). A prin-
cípio, por um pensamento ainda colonizado, imaginamos que não 
podemos oferecer nada a eles. Temos a tendência de questionarmos 
a vinda dos canadenses para estudar a periferia. O que eles vão fazer 
em uma região tão perigosa? Após o início das atividades, percebe-
mos a importância de uma relação humana de formação com uma 
equipe ampla e interdisciplinar, que envolve estudantes e professo-
res de várias áreas, de vários locais do Brasil, e também estudantes 
e professores de universidades de diferentes regiões do mundo56. 

54 Mais informações sobre o grupo podem ser acessadas a partir do seguinte link: https://
larfadi.ulaval.ca/. Acesso em: 22 jul. 2020.
55 Mais informações sobre o grupo podem ser acessadas a partir do seguinte link: http://
www.pesquisamus.ufc.br/index.php/pt/. Acesso em: 22 jul. 2020.
56 Importante ressaltar que, entre os estudantes da Universidade Laval que participam do 
projeto, existem também estudantes mexicanos, franceses e até mesmo alguns brasileiros 
que residem no Canadá. 
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Além disso, vale citar o conceito de possible selves57, que trata do 
estado atual e estado futuro dos indivíduos (MARKUS; NURIUS, 
1986), e a relação desse conceito com a participação da orquestra 
de jovens canadenses Gens du Pays que, através do projeto de coope-
ração internacional, realizou em Fortaleza, em 2017, masterclasses 
de instrumentos, bem como um concerto no Centro Urbano de Cul-
tura, Arte, Ciência e Esporte (CUCA - Bairro Mondubim – Fortaleza, 
Ceará). Essa experiência de internacionalização, que inicialmente 
teria relação apenas com estudantes da pós-graduação, faz com que 
a comunidade da periferia de Fortaleza tenha contato com os jovens 
canadenses, assistindo a orquestra sinfônica e até tocando em seus 
instrumentos, fazendo eclodir a possibilidade de dar continuidade 
aos seus estudos, ir para a universidade, estudar (música) na uni-
versidade e, assim, ampliar seus possible selves positivos. 

Para finalizar, vale apontar alguns elementos de um estudo sobre 
as contribuições dessa internacionalização para os doutorandos da 
primeira jornada de estudos. A pesquisa está publicada nos anais da 
Conferência Internacional de Educação Musical de Sobral (CIEMS)58 e 
apresenta o ponto de vista dos outros doutorandos envolvidos no pro-
jeto. A partir de suas falas, percebemos a importância desse processo 
de internacionalização para a formação dos estudantes sob o plano 
etnográfico, tendo em vista o contato direto com diferentes realidades 
culturais e formativas e com a música brasileira e canadense (para os 
doutorandos brasileiros). Foram citadas, também, as diferenças acerca 
da própria prática docente dos professores de música nos diferentes 
contextos e como isso foi importante para a formação docente deles. 

57 Mais informações sobre esse conceito podem ser acessadas em: FERREIRA, Gabriel 
Nunes Lopes. Possible Selves dos jovens da periferia de Fortaleza: uma pesquisa de 
métodos mistos em espaços não escolares com cursos de Música - UFC. 2018. 160f. - Tese 
(Doutorado) - Universidade Federal do Ceará, Programa de Pós-graduação em Educação 
Brasileira, Fortaleza (CE), 2018. Disponível em: http://repositorio.ufc.br/bitstream/
riufc/39561/1/2018_tese_gnlferreira.pdf. Acesso em: 20 jul. 2020.
58 Disponível em: https://ciems.files.wordpress.com/2015/02/anais-publicacoes-iii-
ciems-1.pdf. p. 43 a 45. Acesso em: 20 jul. 2020.
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A partir do exposto acerca de minha experiência no exterior, pudemos 
compreender um pouco sobre a importância, as experiências e as 
contribuições da internacionalização para a formação do pesquisador, 
do professor e do ser humano. Trata-se de uma vivência fundamental 
e que deve ser instigada nos diferentes níveis de formação universi-
tária para que possamos pensar em um processo formativo dentro 
da Música de forma cada vez mais inclusiva e transdisciplinar. 

Considerações finais

Após todas essas reflexões, compreendemos mais sobre a formação 
docente, o papel da pós-graduação e a importância da internaciona-
lização no campo da Música, tendo em vista a quebra de paradigmas 
na área da Música/Educação Musical, a formação através da viagem e 
também a ampliação das visões de mundo por meio do contato com 
outros idiomas, culturas e pessoas. 

Além disso, podemos nos questionar também sobre a internaciona-
lização durante o período de pandemia e isolamento social em que 
estamos vivendo. Nesse contexto, como a internacionalização pode 
acontecer? Quais são as possibilidades formativas de diálogos inter-
nacionais? Já é perceptível a grande mudança nas relações e, inclusive, 
na forma como diversos eventos científicos vêm sendo mediados. Na 
área de Música, as discussões sobre propostas de educação à distância 
cresceram consideravelmente, incluindo a forma como as pesquisas 
e eventos serão desenvolvidos.  A própria Sociedade Internacional 
para a Educação Musical59 repensou os seus seminários para que 
ocorressem à distância durante a pandemia.

Outro ponto que merece destaque tem relação direta com as difi-
culdades de investimentos e a necessidade de incentivo financeiro 
por parte das agências de fomento para que essas experiências 

59 International Society of Musical Education (ISME)
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continuem acontecendo. Esse tipo de recurso é de extrema impor-
tância nos projetos apresentados nesta conversa. Na experiência do 
projeto intitulado "Estudo sobre as práticas musicais em espaços 
não institucionalizados no Canadá e no Brasil, formação humana 
e desenvolvimento através da educação musical em comunidades 
de situação de vulnerabilidade social" a Coordenação de Aperfei-
çoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) surge como fonte 
principal de recursos para o desenvolvimento e apoio das atividades, 
principalmente por meio das bolsas de doutorado sanduíche para 
estágio de pesquisa na Universidade Laval. Ressaltamos, também, o 
papel da Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico (FUNCAP), que atuou de forma conjunta, incentivando 
o projeto através de recursos para a realização de missões de estudos 
no Canadá por bolsistas de iniciação científica. 

O fato de se estar em contato constante e desenvolvendo projetos 
com parceiros internacionais possibilita tomar conhecimento de 
maneira rápida sobre editais de fomento oriundos de outros países 
em que projetos, pesquisadores e estudantes brasileiros possam ser 
contemplados. Um exemplo desse tipo de incentivo está no projeto 
“Apresentando a Orquestra: intervenções em três cidades do interior 
do Ceará”60, que foi contemplado em 2018 com quinze mil dólares 
em recursos financeiros advindos da ISME. Graças a esses recursos, a 

60 Projeto artístico de extensão e pesquisa que tem como objetivo principal a valorização 
das tradições musicais locais por meio de formação e apresentações artísticas. O público-
alvo são os estudantes do curso de Música – Licenciatura da Universidade Federal do Ceará 
em Sobral e membros de três comunidades tradicionais costeiras do Nordeste do estado do 
Ceará, a saber: a aldeia de pescadores de Caetanos de Cima, a tribo indígena dos Tremembé e 
a comunidade Quilombola do distrito de Patriarca. É um projeto de cooperação institucional 
entre a Orquestra Sinfônica da Universidade Federal do Ceará - Campus de Sobral e o 
Laboratório de Geoprocessamento e Cartografia Social do Departamento de Geografia da 
Universidade Federal do Ceará. A coordenação científica está a cargo do Grupo de Pesquisa 
em Educação, Artes e Música (PesquisaMus) e possui, além dos recursos oriundos do edital 
da ISME, o apoio financeiro da Secretaria de Cultura Artística da UFC por meio do programa 
Bolsa Arte e da Sobral Gráfica e Editora. Este projeto também possui o apoio institucional 
do Instituto Terramar, da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) e da Federação 
Internacional de Orquestras Jovens (Eurochestries Internacional).
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Universidade Federal do Ceará, que passa por restrições orçamentárias 
severas, não precisou cobrir as despesas essenciais para a realização 
do projeto, como translado, estadia e alimentação dos membros da 
orquestra61, que estão sendo integralmente financiadas pela ISME.  

Para finalizar, é importante também pensarmos nas dificuldades de 
inserção na pós-graduação após a licenciatura e como precisamos 
ampliar os programas de pós-graduação em música no país. Assim, 
é fundamental o diálogo por parte das diferentes instituições de 
ensino superior, principalmente do Nordeste e do Norte do país, as 
quais ainda apresentam uma latente assimetria em quantidade de 
programas da área se comparadas ao Sul e ao Sudeste do país. As 
diferentes realidades, perspectivas e possibilidades para o desen-
volvimento de propostas de mais cursos de pós-graduação, quem 
sabe através de associações, em que linhas de pesquisa guiadas por 
projetos de pesquisa em cooperação entre diferentes universidades 
objetivem a compreensão de cada realidade, poderão funcionar 
como mola mestra para ações de incentivo, de modo que mais jovens 
egressos dos cursos de licenciatura terão a oportunidade de seguir 
os estudos acadêmicos em curso de pós-graduação stricto sensu e, 
por conseguinte, modificar a realidade da educação musical em seus 
respectivos contextos.  
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