
 

 

 
SAMARA APARECIDA DOS REIS ABAD SILVEIRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUIÇÕES DA MUSICALIZAÇÃO PARA O 

PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO HUMANA NO CONTEXTO 

DA EDUCAÇÃO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2016 



 

SAMARA APARECIDA DOS REIS ABAD SILVEIRA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTRIBUIÇÕES DA MUSICALIZAÇÃO PARA O 

PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO HUMANA NO CONTEXTO 

DA EDUCAÇÃO SOCIAL 

 
 
 

Trabalho de Conclusão do Curso de 
Pedagogia, do Departamento de Educação, 
do Centro de Educação, Comunicação e 
Artes, da Universidade Estadual de 
Londrina. 
 
Orientadora: Profa Drª. Márcia R. Lemos de 
Souza 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Londrina 
2016  



 

SAMARA APARECIDA DOS REIS ABAD SILVEIRA 
 
 
 
 

CONTRIBUIÇÕES DA MUSICALIZAÇÃO PARA O PROCESSO DE 

EMANCIPAÇÃO HUMANA NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SOCIAL 

 

 
 

Trabalho de Conclusão do Curso de 
Pedagogia, do Departamento de Educação, 
do Centro de Educação, Comunicação e 
Artes, da Universidade Estadual de 
Londrina. 

 
 
 

BANCA EXAMINADORA 
 
 
 
 

____________________________________ 
Orientadora: Profª. Drª. Márcia R. L. de Souzai 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 

 
____________________________________ 

Profª. Drª. Rosa de Lourdes Aguilar Verásteguiii 
Universidade Estadual de Londrina - UEL 

 
 

 
____________________________________ 
Prof. Dr. Ms.José Alberto de A. de L. Junioriii 

Universidade Estadual de Londrina - UEL 
 
 
 

Londrina, _____de ___________de _____. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico este trabalho ao meu marido 

Maykon, cujo amor, confiança, respeito 

e cuidado me incentivam a ir cada vez 

mais longe.  

 



 

AGRADECIMENTOS 

 

Agradeço à minha orientadora Márcia não só pela constante orientação 

neste trabalho, mas sobretudo pela sua amizade, parceria, compreensão e por ter 

me ensinado tanto sobre a Educação e sobre ser Educador.  

Ao Roney Marczack, por ter aberto as portas de seu escola e ter me 

proporcinado experiências maravilhosas com o universo da música. 

Ao professor José Alberto, por ter compartilhado comigo seu conhecimento 

sobre a música e ampliado assim meu repertório.  

À minha colega de sala e amiga para vida, Aline. Pelo incentivo, apoio e 

amizade que transformou a minha trajetória na Universidade e a maneira de encarar 

os desafios. 

Agradeço aos meus pais, Ney e Vera, por todo amor e cuidado dado na vida. 

Agradeço imensamente o apoio e por acreditarem que sempre fui capaz. 

Às minhas irmãs, Cynara e Thamara e sobrinhos Bryan e Lucca, pelo 

incentivo, ainda que à distância. Obrigada pelas suas orações e pelas palavras de 

ânimo. Agradeço a compreensão nos momentos em que estive ausente ou pouco 

presente. 

Andressa, Cristina, Giuliane e Glaucia, obrigada por todos esses anos de 

amizade e por confiarem em meus aconselhamentos. Aos olhos de vocês, eu já era 

Pedagoga muito antes da graduação. 

 

 



 

 

“Revolution in the streets 
Our vision turned into reality 

Too late to stop it now 
A spark that's lit a fire burning high 

It's time to take a stand 
Stand up for your rights and beliefs 

Together we'll be strong - we're gonna fight them all 
We got the power - to turn the world around 

It's all or nothing - and we don't stop fighting 
All or nothing - and we won't back down 

It's all or nothing - we can light a fire 
All or nothing - we will take it all 

No matter what you are 
No matter where you're from and where you go 

There's a place for all of you 
Side by side - we can only win 

No turning back the time 
The force is growing day by day 

No wall is high enough - no chain too strong 
We got the power - to double back around 

It's all or nothing - and we don't stop fighting 
All or nothing - and we won't back down 

It's all or nothing - we can strike a fire 
All or nothing - we will take it all - we will take it all 

It's all or nothing - let us break the silence 
All or nothing - we will shout it out 

It's all or nothing - so we'll strike a fire 
All or nothing 

It's all or nothing - and we don't stop dreaming 
All or nothing - and we won't back down 

It's all or nothing - we won't stop believing 
All or nothing - we will take it all - we will have it all” 

All or Nothing 
Accept 
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RESUMO 
 
 

Esta pesquisa se caracteriza como um Trabalho de Conclusão do Curso de 
Pedagogia e tem por objetivo conhecer e analisar o processo de musicalização no 
contexto da Educação Social, buscando sobretudo compreender as contribuições da 
mesma para a emancipação humana que se efetiva no referido contexto. Nesse 
sentido, esse estudo vem problematizar a discussão da musicalização no cenário 
socioeducativo. A Educação Social se constitui como uma forma de contribuir com a 
formação e emancipação do sujeito e surge como possibilidade de promoção, 
reconhecimento e defesa dos direitos humanos. Segundo Violeta Nuñez (1999) é a 
ação baseada no reconhecimento e amparo dos direitos humanos, é uma 
intervenção educativa que age na vida e no contexto dos sujeitos para que estes se 
entendam como sujeitos de direitos. Paulo Freire (1979) considera a Educação 
Social como meio para o ser humano se compreender como sujeito de direito que 
busca sua autonomia, por isso deve fazer uso de análise crítica de seu meio cultural 
e condições de seu contexto de vida. Já a música vamos definir como uma arte, um 
produto humano pertencente a história desde os tempos mais antigos. Segundo 
GOHN, M. da G.; STAVRACAS, I. (2010), civilizações antigas já faziam uso da 
música e a consideravam fundamental a formação dos cidadãos. Brito (2003, p. 25) 
nos diz que as “teorias sobre a origem e presença da música na cultura humana” 
são diversas e que para a autora, a depender da época e cultura, a linguagem 
musical terá uma interpretação, definição e entendimento distinto, estando 
igualmente relacionada com a maneira “[...] de pensar, com os valores e as 
concepções estéticas vigentes”. No que tange a Musicalização, Penna (2010) vem 
nos dizer que essa é a ação ou processo de musicalizar e Gainza (1988, p. 101) 
define a musicalização como o ato de “tornar (-se) sensível à música, de modo que, 
internamente, a pessoas reaja, mova-se com ela”. A fim de entender esta realidade, 
desenvolvemos uma pesquisa qualitativa, através de pesquisa bibliográfica e 
pesquisa de campo. Nesta última entrevistamos professores de música e os 
resultados apontam que o processo descrito aqui é o que consideramos como 
Emancipação Humana. Acreditamos que este acontece a partir das relações que o 
ser humano estabelece com seu mundo, pois criando, recriando e decidindo, 
dinamizam este mundo. Do ponto de vista prático, chamamos de Educação Social 
as práticas educativas que se desenvolvem em projetos socioeducativos e que 
utilizam a cultura (música, dança, artes em geral) como ferramenta de ensino e 
aprendizagem para a formação humana. 
 
 
Palavras-chave: Musicalização. Emancipação humana. Educação social. 
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ABSTRACT 
 
 

This research is characterized as a Course Conclusion Paper and aims to 
understand and analyze the Music Educational process in the context of Social 
Education, seeking above all to understand the contributions of the same for Human 
Emancipation that happens in that context. Thus, this study is to problematize the 
discussion of Music Education in the socio-educational setting. The Social Education 
is constituted as a way to contribute to the development and empowerment of the 
individual and emerges as a possibility of promotion, recognition and protection of the 
human rights. According to Violeta Nuñez (1999), Social Education is the action 
based on the recognition and protection of the human rights, is an educational 
intervention that acts in life and in the context of the subjects so that they understand 
each other as subjects of rights. Paulo Freire (1979) considers the Social Education 
as a means for humans to see themselves as the subjects of rights seeking 
autonomy. Therefore, the use of critical analysis of their cultural environment and 
conditions of their life context should be done. Music we set as an art, a human 
product belonging to history from the earliest times. According to GOHN, M. G; 
STAVRACAS, I. (2010), ancient civilizations were already using music and 
considered it key to development of citizens. Brito (2003, p. 25) tells us that "theories 
about the origin and presence of music in human culture "are diverse and for the 
author, depending on the time and culture, the musical language will have a distinct 
interpretation, definition and understanding and is also related to the way "[…] of 
thinking, the values and the prevailing aesthetic conceptions. Regarding the 
Musicalization, Penna (2010) comes to tell us that this is the action or process 
musicalize e Gainza (1988, p. 101) defines musicalizacion as the act of "becoming 
sensitive to music, so that internally the people react, move with it.”. In order to 
understand this reality, a qualitative research was developed throught litteracy and 
field reaserch. In the field, we interviewed music teachers and the results indicate 
that the process described here is what we consider as Human Emancipation. We 
believe that human emancipation happens from the relationships that human beings 
establish with their world, because by creating, recreating and deciding, they 
streamline this world. From a practical point of view, Social Education educational is 
considered practices that are developed in socio-educational projects that use culture 
(music, dance, arts in general) as a teaching and learning tool for human 
development. 
 
 
Key words: Musicalization. Human emancipation. Social education. 
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INTRODUÇÃO1 

 

Não junto a minha voz à dos que, falando em paz, pedem 
aos oprimidos, aos esfarrapados do mundo, a sua 

resignação. Minha voz tem outra semântica, tem outra 
música. Falo da resistência, da indignação, da "justa ira" 

dos traídos e dos enganados. Do seu direito e do seu 
dever de rebelar-se contra as transgressões éticas de 

que são vítimas cada vez mais sofridas. 
Paulo Freire2(1996). 

 

Enquanto houver voz e força, a Educação ganha significado de luta, 

resistência e liberdade aos que se encontram vitimados e são, a todo instante, 

oprimidos e esquecidos socialmente. Quando a voz da Educação ecoa no mundo 

como uma Música, torna-se capaz de destruir as barreiras da ignorância, da injustiça 

e da opressão. Aqui Freire (1996) usa a música de maneira metafórica para 

evidenciar o sentido da Educação que transforma, que da vez e voz aos oprimidos, 

que possibilita processos de autonomia e emancipação. Para além da metáfora, 

entendemos a Música e especificamente a musicialização como uma atividade 

educativa que possibilita ao ser humano desenvolver processos de resistência e de 

indignação. Sobretudo compreendemos a musicalização como atividade que pode 

desenvolver nos sujeitos a capacidade de rebelar-se contra transgressões éticas que 

negam a condição de serem humanos. 

Neste sentido, esta pesquisa se caracteriza como um Trabalho de 

Conclusão do Curso de Pedagogia com a proposta de conhecer e analisar as 

contribuições da musicalização no contexto da Educação Social, buscando 

sobretudo compreender o processo de emancipação humana que se efetiva no 

referido contexto. Com este estudo, objetiva-se “trazer a tona” a discussão da 

                                                 
1 Justifico a escrita do texto da introdução na primeira pessoa do singular pelo fato da temática 

pesquisada ter um significado especial na minha vida pessoal e acadêmica, no sentido de expressar 
com clareza a lógica de escrita desta pesquisa. 

2 Paulo Freire nasceu em 1921 em Recife, numa família de classe média. Formou-se em direito, mas 
não seguiu carreira, encaminhando a vida profissional para o magistério. Suas ideias pedagógicas 
se formaram da observação da cultura dos alunos - em particular o uso da linguagem - e do papel 
elitista da escola. Em 1963, em Angicos (RN), chefiou um programa que alfabetizou 300 pessoas 
em um mês. No ano seguinte, o golpe militar o surpreendeu em Brasília, onde coordenava o Plano 
Nacional de Alfabetização do presidente João Goulart. Freire passou 70 dias na prisão antes de se 
exilar. Em 1968, no Chile, escreveu seu livro mais conhecido, Pedagogia do Oprimido. Também deu 
aulas nos Estados Unidos e na Suíça e organizou planos de alfabetização em países africanos. 
Com a anistia, em 1979, voltou ao Brasil, integrando-se à vida universitária. Filiou-se ao Partido dos 
Trabalhadores e, entre 1989 e 1991, foi secretário municipal de Educação de São Paulo. Foi 
nomeado doutor honoris causa de 28 universidades em vários países e teve obras traduzidas em 
mais de 20 idiomas. 
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musicalização no cenário sócio-educativo, e deste modo evidenciar suas respectivas 

contribuições para o desenvolvimento da emancipação do ser humano. 

O interesse sobre a temática decorre do fato de que a Música não serve 

somente para quebrar o silêncio, mas ela é vida, forma de amor, de expressão e o 

auxilio necessário que permite aliviar os desafios do dia a dia ou até mesmo os de 

uma vida inteira. Ao mesmo tempo que ela conecta o ser humano com o mundo e 

com as pessoas, ela possibilita ver e entender melhor a pessoa que cada um é, 

portanto nos conecta conosco mesmos. 

Foi ao som de muita música que construí as melhores memórias da minha 

vida e conheci as mais fascinantes pessoas. Portanto a minha formação como ser 

humano tem muita influência da música e de todas as experiências que ela me 

proporcionou e vem sempre me proporcionando. 

Mesmo que eu não tenha me aproximado mais da área de música, ao ponto 

de transformá-la em um oficio, ou seja em “optar” pela profissão de musicista, como 

eu gostaria, consegui chegar o mais perto possível dela ao escolher a Educação 

como caminho profissional. Pois assim como a música, a Educação também é 

inspiração, possibilidade de mudanças na vida daqueles que se permitem 

influenciar. 

O meu ingresso no curso de Pedagogia não foi somente uma questão de 

escolha ou decisão, mas sim de seguir o caminho que há muito me vinha sendo 

apresentado pela vida como a alternativa mais fiel daquilo que acredito ser e 

possibilitar a mudança, a liberdade e a arte. 

A Pedagogia tem sido a minha inspiração, visto que é por ela que venho 

aprendendo sobre os outros e principalmente sobre mim mesma. Novas memórias 

vêm sendo criadas, assim como novas pessoas tem surgido e acrescentado em 

minha vida. Por essas e outras afirmações acerca do que a Pedagogia tem 

significado para mim, é que sinto, de uma forma bem singular, que a Pedagogia se 

tornou minha música. 

Durante a graduação, professores, colegas de sala de aula e alunos que tive 

brevemente enquanto aluna em campo de estágio, foram de suma importância para 

minha formação e crescimento. Cada um deles me ensinou algo diferente e me 

ajudou a chegar aqui. 

Diversos desafios foram encontrados desde o início da graduação. Os textos 

indecifráveis, provas cujas questões pareciam impossíveis de serem resolvidas, os 
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trabalhos exaustivos, as noites mal dormidas, etc. Porém, o maior desafio enfrentado 

durante meus anos no curso de Pedagogia foi a minha mudança para Londrina e 

ingresso na Universidade Estadual de Londrina (UEL) pelo processo de 

Transferência Externa3. Essa mudança trouxe novas experiências e memórias. 

Sou nascida em Londrina, mas cresci e vivi durante 23 anos em Cuiabá 

(MT). Foi lá que meus maiores contatos com a música aconteceram e onde iniciei 

meu curso de Pedagogia. Além desses dois acontecimentos, mais um muito 

importante pode ser acrescentado a essa lista. Foi em Cuiabá que conheci, também 

ao som de muita música, o homem com quem decidi me casar e acompanhar por 

onde fosse necessário. Com isso, após o primeiro ano de casamento, nos mudamos 

para Londrina. Essa mudança se deu devido a transfêrencia de emprego dele, mas 

o prazer em ficar se deu pelo meu percurso, vivências e experiências vividas dentro 

da Universidade. Mesmo tendo que lidar com a adaptação geográfica, climática, 

cultural e também com a ausência da família que ficou para trás, sou grata a tudo 

que vivi e aprendi dentro da Universidade com todos que estiveram e se fizeram 

presentes na minha vida acadêmica. Uma dessas pessoas foi a minha primeira 

orientadora de TCC, Claudia Ximenes4, que sempre foi muito comprometida e 

competente nos nossos encontros de orientação, me dando liberdade suficiente para 

pensar, expressar e fazer aquilo que julguei necessário e importante. 

Iniciei minhas aulas na UEL já na terceira série, por isso não fiz parte do 

processo de desenvolvimento e execução do pré-projeto5 que a Universidade propõe 

aos alunos do curso de Pedagogia, ou seja, fiz a escolha da área de pesquisa e 

tema baseada no interesse que desenvolvi durante o curso. A minha escolha inicial 

de tema foi a Música, porém por uma ótica e vertente da Área de Psicologia da 

Educação. Contudo, na reunião com os orientadores dessa área, fui apresentada à 

Professora Cláudia e à pesquisa que ela desenvolve na área tendo como objeto de 

                                                 
3Transferência Externa é um processo seletivo que, de acordo com a Resolução CEPE nº 067/2014, 

é executado pela Coordenadoria de Processos Seletivos - COPS, da Universidade Estadual de 
Londrina - UEL, e destina-se ao preenchimento das vagas não ocupadas dos cursos de graduação 
da UEL. 

4Cláudia Ximenez Alvez possui Graduação em Pedagogia pela UNESP em 1991, Especialização em 
Psicopedagogia pela USP em 1993, Mestrado em Psicologia da Educação pela USP em 2001 e 
Doutorado em Educação pela UNESP em 2013. Professor Colaborador, em 2001, na UFSCar, junto 
ao Departamento de Psicologia, assim como na UNESP, junto ao Departamento de Psicologia da 
Educação. Ainda em 2001 assume atividades que envolvem Ensino e Extensão, como docente 
efetivo (servidor público), junto ao Departamento de Educação, da Universidade Estadual de 
Londrina (UEL). 

5Isto acontece de forma sistemática na Disciplina de Educação e Pesquisa. 
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estudo a relação entre Educação e Cinema. Neste momento, envolvida com as 

possiblidades que tal temática me apresentava, optei por mudar o tema do TCC, ou 

seja em vez da relação da Música com a Educação, me encantei com os estudos 

referentes a relação entre Cinema e Educação. 

Iniciei então, minhas pesquisas sobre o Cinema com a professora Claudia, 

mas com o passar do tempo, não consegui “me encontrar” dentro da temática e nem 

da área de psicologia e consequentemente não consegui avançar na minha 

pesquisa, ainda que recebesse bastante incentivo da minha orientadora. 

Já na quarta série no contexto da Disciplina de Educação de Jovens e 

Adultos ministrada pela Profa. Marcia Souza, quando a mesma se apresentou e 

falou do projeto6 de pesquisa por ela desenvolvido, despertou meu antigo interesse 

pela relação entre a música e a educação visto que o referido projeto aborda os 

desafios interculturais da Educação Social, inclusive tendo a música como atividade 

educativa de possíveis transformações. 

Sendo assim, com a possibilidade de mudança de tema e área, resultando 

na mudança de orientação, iniciei minha pesquisa com a Professora Márcia Souza e 

a princípio pensamos em vários temas, contudo o que prevaleceu foi estudar a 

Música como instrumento de emancipação humana no contexto da Educação Social. 

A minha escolha por esse tema surgiu pelo próprio interesse na música e 

por acreditar que ela tem na vida dos sujeitos, uma presença transformadora. A 

música tem exercido as mais diferentes funções na sociedade e está presente em 

todos os lugares, culturas e em todas as épocas, ou seja, a música é uma linguagem 

universal, que ultrapassa as barreiras sociais, temporais e espaciais. Por possibilitar 

também a interação cultural entre os sujeitos, ela resulta na inclusão desses na 

sociedade e promove o diálogo entre cada um dos envolvidos. E é pensando nesse 

contexto que a Música e a Educação se encontram. 

A Educação Social se constitui como uma forma de contribuir com a 

formação e emancipação do sujeito e surge como possibilidade de promoção, 

reconhecimento e defesa dos direitos humanos. Segundo Violeta Nuñez (1999) é a 

                                                 
6Desafios Interculturais dos Processos Educativos, Científicos e Tecnológicos Evidenciados 
no Contexto da Educação Social em Londrina é um projeto cujo objetivo é pesquisar os desafios 
interculturais presentes nos processos educativos, científicos e tecnológicos que emergem dos 
projetos de educação social. Esta proposta assume importância estratégica para a formação e 
atuação crítica da comunidade acadêmica, no sentido de sintonizar suas ações com as necessidades 
locais e regionais, particularmente nas questões da diversidade cultural, inclusão social e relação com 
a escolaridade dos sujeitos que participam de tais projetos. 
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ação baseada no reconhecimento e amparo dos direitos humanos, é uma 

intervenção educativa que age na vida e no contexto dos sujeitos para que estes se 

entendam como sujeitos de direitos. Paulo Freire (1979) considera a Educação 

Social como meio para o ser humano se compreender como sujeito de direito que 

busca sua autonomia, por isso, este sujeito deve fazer uso de análise crítica do seu 

meio cultural e condições de seu contexto de vida. Severino (2006, p. 631) afirma 

que “[...] uma educação emancipadora vincula-se à afirmação da intrínseca 

necessidade de uma crítica permanente”. Tal como Severino (2006), Freire (1989) 

também afirma que a reflexão crítica é uma das melhores maneiras de conhecermos 

a sociedade e assim combatermos quaisquer ações que venham perpetuar a 

discriminação entre raças, posição social, gênero e orientação sexual. Pois é pelo 

exercício da reflexão acerca de nossas ações que tornamos possível essa análise 

mais aprofundada de nosso entorno e consequentemente a humanização da 

realidade. Como meio para desenvolver e promover a Emancipação Humana dos 

sujeitos, temos a musicalização que Gainza (1988, p. 101) descreve como a ação de 

“[...] tornar (-se) um indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, [...].”. Para a 

autora (1988, p. 101), “[...] tanto a receptividade como a capacidade projetiva 

mediante e através da música supõem a existência de vínculos positivos entre um 

indivíduo e os fenômenos musicais.” Ainda dentro da perspectiva de Gainza (1988, 

p. 101): 

Uma vez assegurado o vínculo, a música fará, por si só, grande parte 
do trabalho de musicalização, penetrando no homem, rompendo 
barreiras de todo o tipo, abrindo canais de expressão e comunicação 
a nível psicofísico, induzindo, através de suas próprias estruturas 
internas, modificações significativas no aparelho mental dos seres 
humanos. 

 

Também temos, segundo Penna (2010, p. 49), a musicalização como “[...] 

um processo educativo e formativo mais amplo, dirigido para o pleno 

desenvolvimento do indivíduo, como sujeito social.” Penna (2010, p. 33) ainda 

acrescenta que “os esquemas de percepção das linguagens artísticas são 

desenvolvidos pelas experiências de vida de cada um, [...]” o que torna “[...] claro 

que não é apenas a escola que musicaliza.” Ou seja, por ser possível desenvolver a 

musicalização também nos espaços de Educação Social e por esta se constituir em 

uma prática que Sekeff (2002, p. 127) afirma contribuir “[...] para o crescimento do 

educando, [...]”, por meio do qual as emoções vivenciadas são transformadas, 



 14 

vemos na musicalização a possibilidade de promover os sujeitos da Educação 

Social, dá-los voz e inseri-los no mundo e na sociedade como sujeitos de direito. 

Neste sentido, utilizamos como fundamentação teórica os aportes dos 

seguintes autores Freire (1979, 1981, 1989, 1992, 1996), Nuñez (1999, 2003, 2007), 

Brandão (1982) e Simson (2001). Esse estudo também se amparou nas indicações 

de Gohn (2009), Gohn e Stavracas (2010), Merriam (1964), Gainza (1988), Brito 

(2003), Swanwick (2003), Hummes (2004), Sekeff (2002), Penna (2010) e Severino 

(2006). 

Desta forma, o problema desta pesquisa transita em torno do 

questionamento: Em que termos a musicalização desenvolvida no contexto da 

Educação Social tem contribuido para a emancipação do ser humano? Para 

responder tal questionamento elencamos o seguinte objetivo: Conhecer os as 

funções sociais da música e como elas  acontecem no contexto da Educação Social, 

visando identificar quais as contribuições destes para o desenvolvimento da 

emancipação humana. 

Para tanto, a metodologia utilizada consistiu em uma pesquisa qualitativa, 

através de pesquisa bibliográfica pertinente ao tema e pesquisa de campo. Para 

tanto escolhemos como lócus de investigação a Escola de Música Sol Maior, no ano 

de 2016, onde entrevistamos professores de música. Os dados foram coletados a 

partir de análise de documentos, questionários e registros em diário de campo.  

Nesta perspectiva elencamos três capítulos em torno dos quais 

desenvolvemos a lógica de escrita da pesquisa, quais sejam: 

O Capítulo 1, que entitulamos de Conjuntura de Constituição da 

Educação Social, traçamos como objetivo conhecer e analisar a conjuntura 

histórica, política, econômica e cultural da Educação Social e para tanto 

identificamos os conceitos, semelhanças e diferenças entre as várias formas de 

organizar a Educação. Com isso ressaltamos a importância da Educação Escolar e 

defendemos que esta e a Educação Social são complementares, visto que existe 

uma prerrogativa de que para participar de projetos sócioeducativos os sujeitos 

(crianças e adolescentes) precisam estar matriculados na escola, sendo este 

processo muito importante para emancipação humana. 

O Capítulo 2, que entitulamos de A Musicalização no Contexto da 

Educação Social, consiste em conhecer a história da Música na sociedade, bem 

como, suas diferentes funções, objetivando sobretudo identificar a relevância da 
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mesma nos projetos sócioeducativos.  

No Capítulo 3, que entitulamos de Contribuições da Musicalização para o 

Processo de Emancipação Humana descrevemos os resultados da pesquisa de 

campo e com isso identificamos e analisamos quais os fatores do processo de 

musicalização que favorecem a emancipação do ser humano. 

Os resultados encontrados permitem afirmar que a Emancipação Humana, 

acontece à partir das relações que o ser humano estabelece com seu mundo, pois 

criando, recriando e decidindo, dinamiza este mundo. As práticas educativas que se 

desenvolvem em projetos sócio-educativos ofertados nos espaços de Educação 

Social e que fazem o uso da cultura (música, dança, artes em geral) como 

ferramenta de ensino e aprendizagem possibilitam a formação humana do sujeito e 

sua autonomia. A musicalização é um processo educacional que permite a 

promoção e uma participação mais abrangente nos sujeitos na cultura que é 

socialmente produzida por todos nós. Por meio da musicalização, é possivel 

desenvolver a percepção, expressão e pensamento necessários à apreensão da 

linguagem musical. A fim de que o indivíduo se torne capaz de apropriar-se 

criticamente e participante desses processos de musicalização e como sujeito 

pertenente a uma sociedade. Pois o objetivo final da musicalização é, por meio da 

música, possibilitar o desenvolvimento do indivíduo, como sujeito social, crítico de 

sua realidade e consequentemente, emancipado para vida. 

Se como objetivo de atuação o educador tem a concretização da liberdade e 

a instauração de modelo de sociedade democrática e igualitária, então ele também 

tem por objetivo, jamais desistir de lutar. Pois é pela luta que a voz de todos será 

ouvida. 
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CAPÍTULO 1 

CONJUNTURA DE CONSTITUIÇÃO DA EDUCAÇÃO SOCIAL 

 

Faz parte igualmente do pensar certo a rejeição mais 
decidida a qualquer forma de discriminação. A prática 

preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a 
substantividade do ser humano e nega radicalmente a 

democracia. Paulo Freire (1996) 

 

Enquanto educadores, é preciso compreendermos que o respeito as 

diferenças e especificidades dos educandos é primordial à prática de uma educação 

democrática e emancipatória. Não se deve ofender e nem negar a subjetividade de 

cada ser humano, pois qualquer forma de discriminação precisa ser combatida no 

exercício do educar. Neste sentido e na perspectiva apontada por Freire (1996) 

ressaltamos a importância da Educação Social, visto que a mesma na sua 

constituição tem se desenvolvido no sentido de atender os sujeitos que ao longo da 

história perderam a voz e a vez e se encontram à margem dos processos de 

participação social. 

Sendo assim, neste primeiro capítulo, traçamos como objetivo conhecer e 

analisar a conjuntura histórica, política, econômica e cultural da Educação Social e 

para tanto identificamos os conceitos semelhanças e diferenças entre as várias 

formas de organizar a Educação. 

 

1.1 EDUCAÇÃO 

 

A Educação compreende um universo onde não mais se faz possivel limitá-

la a Educação Formal. Ela vai além dos muros das escolas e perpassa as 

delimitações da Educação Escolar. Para Brandão7 (1982, p. 3), a Educação faz parte 

da vida de todos e está presente nas ações diárias do ser humano. Ela ocorre em 

suas mais variadas formas e nos mais variados lugares. Acontece em lugares e 

situações diferentes porque é feita por e para pessoas distintas, conforme afirma 

Brandão (1982, p. 4): 

                                                 
7Carlos Rodrigues Brandão é Bacharel em psicologia e psicólogo pela Pontifícia Universidade 

Católica do Rio de Janeiro (1965-1969). Possui mestrado em antropologia pela Universidade de 
Brasília (1974), doutorado em ciências sociais pela Universidade de São Paulo (1980) e livre 
docência em antropologia do simbolismo pela Universidade Estadual de Campinas (1989). 



 17 

"Não há uma forma única nem um único modelo de educação; a escola não 

é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor; o ensino escolar não 

é a sua única prática e o professor profissional não é o seu único praticante”. 

Segundo este autor a Educação existe dentro de um domínio de trocas de 

símbolos, intenções, padrões de cultura e de relações de poder. Ela se origina de 

um âmbito privado e familiar e se destina à comunidade: “[...] existe difusa em todos 

os mundos sociais, entre as incontáveis práticas [...]” (BRANDÃO, 1982, p. 4).  

Brandão (1982, p. 4) nos diz que existe a Educação do aprender; primeiro, 

sem classes de alunos, sem livros e sem professores especialistas; mais adiante 

com escolas, salas, professores e métodos pedagógicos. Ela pode ser livre ou pode 

aprisionar, pode servir para o bem comum da sociedade ou servir para impor "[...] 

um sistema centralizador de poder, que usa o saber e o controle sobre o saber como 

armas que reforçam a desigualdade entre os homens [...].” 

Para Brandão (1982), é pela imagem que temos uns dos outros que vamos 

estabelecendo a dinâmica de transformação dos sujeitos e do mundo ao nosso 

redor. A Educação também tem como força, a produção de crenças e ideias que em 

conjunto com a troca de símbolos, bens e poderes, constrói tipos de sociedades 

diferentes. Com isso, Brandão (1982) caracteriza a Educação como uma atividades 

que existe no imaginário das pessoas e na ideologia dos grupos sociais, e pode 

tanto educar quanto fazer um papel contrário daquilo que ela busca ou propõe fazer.  

Nesta mesma lógica, Freire (1979) defende que a Educação se organiza 

como prática política de libertação que permite que homens e mulheres,  através da 

conscientização, se transformem e transformem também a realidade em que vivem. 

Para o autor, o conhecimento deve possibilitar a leitura crítica do mundo, ou seja, 

essa leitura deve ultrapassar os limites das letras e palavras (e portanto da 

Educação Escolar) e avançar para o desvendar da condição de ser e estar do ser 

humano, na vida, na sociedade e no mundo. É pela vivência do ser humano no seu 

meio e com os seus pares que a leitura crítica do mundo se concretiza. Portanto, a 

Educação idealizada por Freire, distingue-se da Educação Tradicional de herança 

Jesuítica, pois qualquer tendência dominadora que exista na relação entre educador 

e educando é repugnada pelo mesmo conforme afira a seguir: 

 

É preciso que a educação esteja - em seu conteúdo, em seus 
programas e em seus métodos - adaptada ao fim que se persegue: 
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permitir ao homem chegar a ser sujeito, construir-se como pessoa, 
transformar o mundo, estabelecer com os outros homens, relações 
de reciprocidade, fazer a cultura e a história [...] uma educação que 
liberte, que nao adapte, domestique ou subjugue. (FREIRE, 1979, p. 
21) 

 

A Educação para ser considerada libertadora, necessita que seu exercício 

incida em um processo de conscientização do sujeito e conhecimento da sua 

realidade, para que então esse sujeito seja capaz de agir e transformar o seu meio, 

o que na nossa perspectiva se traduz como processo de emancipação do ser 

humano. Neste sentido, uma educação que seja libertadora demanda uma relação 

dialógica entre educador e educando e também uma relação que proponha 

vivências desafiadoras para que assim, ambos possam buscar respostas para seus 

dilemas e lutas e consequentemente emanciparem-se. Educador e educando 

precisam se ver como petencentes do processo educativo. É dessa forma que a 

relação de cumplicidade e troca entre educador e educando, se torna possível 

conforme defende Freire (1992, p. 24): 

 

O educando precisa de assumir-se como tal, mas assumir-se como 
educando significa reconhecer-se como sujeito que é capaz de 
conhecer o que quer conhecer em relação com o outro sujeito 
igualmente capaz de conhecer, o educador e, entre os dois, 
possibilitando a tarefa de ambos, o objeto de conhecimento. Ensinar 
e aprender são assim momentos de um processo maior – o de 
conhecer, que implicar reconhecer. 

 

Nas comunidades tribais, por exemplo, a Educação acontece em todos os 

lugares e a qualquer momento. Ela é transmitida por estruturas sociais de uma 

geração para a outra. Portanto, a Educação é tida como forma de transmissão do 

que é importante para a continuidade do trabalho e da vida do ser humano, que 

contribui para a ideia de pertencimento de um determinado grupo e manutenção da 

identidade cultural de cada comunidade, principalmente no que tange aos princípios 

através dos quais a própria vida aprende e ensina a sobreviver e a evoluir em cada 

tipo de ser, conforme afirma Brandão (1982, p. 6): 

 

O homem que transforma, com o trabalho e a consciência, partes da 
natureza em invenções de sua cultura, aprendeu com o tempo a 
transformar partes das trocas feitas no interior desta cultura em 
situações sociais de aprender-ensinar-e-aprender: em educação. Na 
espécie humana a educação não continua apenas o trabalho da vida. 
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Ela se instala dentro de um domínio propriamente humano de trocas: 
de símbolos, de intenções, de padrões de cultura e de relações de 
poder. Mas, a seu modo, ela continua no homem o trabalho da 
natureza de fazê-lo evoluir, de torná-lo mais humano. 

 

O conceito de Educação expresso no Art. 1º da LDBEN 9394/96, 

compreende as ações e os procedimentos formativos que acontecem na vida 

familiar, na convivência humana, no trabalho, nas instituições de ensino e pesquisa, 

nos movimentos sociais e organizações da sociedade civil e nas manifestações 

culturais (BRASIL, 1996). 

Tal conceito corrobora a perspectiva de Brandão (1982, p. 04) sobre uma 

visão ampliada de Educação que acontece em todo lugar e a todo momento.  Ele 

afirma que “da família à comunidade, a educação existe difusa em todos os mundos 

sociais[...]”. Ou seja, “ninguém escapa da educação, em casa, na rua, na igreja ou 

na escola, de um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com 

ela. 

Sob este ponto de vista, encontramos respaldo no texto da lei para 

considerar os diferentes saberes das diferentes pessoas, visto que aprendemos em 

todas as atividades humanas. Consequentemente encontramos respaldo para as 

práticas educativa desenvolvidas no contexto da Educação Social e também da 

Educacão Escolar e sobre isso descorremos a seguir. 

 

1.2 EDUCAÇÃO SOCIAL 

 

Ao afirmar que não há uma forma única nem um único modelo de Educação 

e que a escola não é o único lugar onde ela acontece, Brandão (1982) defende que 

a Educação compreende e abrange um universo que ultrapassa as práticas e 

atividades advindas da Educação Escolar. Nessa mesma perspectiva, Simson8 

(2001, p. 9) considera que a Educação se constitui por diferentes conceitos e em 

diferentes contextos. Ela defende seu ponto de vista identificando as semelhanças e 

diferenças entre Educação Não Formal, Informal e Formal: 

 

                                                 
8Olga Rodrigues de Moraes Von Simson é graduada Ciências Sociais pela Universidade de São 

Paulo (1965), Mestre em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1984), Doutora em 
Ciência Social (Antropologia Social) pela Universidade de São Paulo (1990) e pós-doutora pela 
Universidade de Tübigen - Geographisches Institut (1993). Atualmente é Professora Doutor da 
Universidade Estadual de Campinas. 



 20 

A educação formal, entende-se o tipo de educação organizada com 
uma determinada sequência e proporcionada pelas escolas, 
enquanto que a educação informal abrange todas as possibilidades 
educativas no decurso da vida do indivíduo, constituindo um 
processo permanente e não organizado. Por último a educação não-
formal, embora obedeça também a uma estrutura e a uma 
organização (distintas, porém, das escolas) e possa levar a uma 
certificação (mesmo que não seja essa finalidade), diverge ainda da 
educação formal no que respeita à não fixação de tempos e locais e 
à flexibilidade na adaptação dos conteúdos de aprendizagem. 

 

Assim como Simson (2001), Gohn9 (2009) afirma que a Educacão Não-

formal se desenvolve usualmente extramuros escolares, nas organizações sociais, 

nos movimentos sociais, nos programas de formação sobre direitos humanos, 

cidadania, práticas identitárias, lutas contra desigualdades e exclusões sociais.  

Portanto, na perspectiva destas autoras a Educação Não-Formal se constitui 

como uma prática de formação humana que deve ser emancipatória e que está no 

centro das atividades das ONGs nos programas de inclusão social, especialmente 

no campo das Artes, Educação e Cultura. Também se constitui como uma área que 

o senso comum e a mídia usualmente não veem e não tratam como Educação 

porque não são processos escolarizáveis conforme afirma Gohn (2009, p. 32): 

 

[...] a educação não-formal não deve ser vista, em hipótese alguma 
como algum tipo de proposta contra ou alternativa à educação 
formal, escolar. Ela não deve ser definida pelo o que não é, mas sim 
pelo o que ela é – um espaço concreto de formação com a 
aprendizagem de saberes para a vida em coletivos. 

 

Concordamos com a perspectiva destes autores sobre as semelhanças e 

diferenças entre tais modelos e formas de organizar a Educação, sobretudo 

defendemos que as mesmas não são excludentes, mas complementares, mesmo 

porque a maioria dos programas e projetos de Educacão Não-Formal têm como 

exigência para os integrantes, que estes estejam matriculados e frequentando a 

Escola Formal. 

Segundo Brandão (1982), o saber é dado pouco a pouco na forma de 

                                                 
9Maria da Glória Marcondes Gohn é socióloga (1970), mestre em Sociologia (1979) e doutora em 

Ciência Política (1983) pela Universidade de São Paulo. Pós-doutorado em Sociologia (1996) na 
New School University, Nova York; tem experiência na área de Educação, com ênfase em 
Educação Não Formal, atuando principalmente nos seguintes temas: movimentos sociais, 
cidadania, movimento social e educação, formação do educador social, organização da sociedade 
civil em ONGs 
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convivência e observação de diversas situações entre os pares advindos do seio 

familiar e também na comunidade como um todo. É somente quando um estágio 

mais complexo de organização de sua sociedade e cultura é alcançado, que o 

homem passa a pensar em Educação e nas formas e processos de transmissão do 

saber. É, portanto, no enfrentamento de questões como divisão social do trabalho e 

poder que surge a necessidade de se pensar a Educação. Com isso nasce, a 

consciência do trabalho de educar, assim como a preocupação com os espaços, 

tempo, metodologias, profissionais, etc: 

 

A educação aparece sempre que surgem formas sociais de 
condução e controle da aventura de ensinar e aprender. O ensino 
formal é o momento em que a educação se sujeita à pedagogia (a 
teoria da educação), cria situações próprias para o seu exercício, 
produz os seus métodos, estabelece suas regras e tempos, e 
constitui executores especializados. (BRANDÃO, 1982, p.11). 

 

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDBEN 9394/96 

a Educação Escolar está fundamentada nos princípios de liberdade e nos ideais de 

solidariedade. Tem por objetivo a formação plena do educando, sua preparação 

para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Portanto, com base 

no §2° da LDBEN, “a educação escolar deverá vincular-se ao mundo do trabalho e à 

prática social.” (BRASIL, 1996, p. 8). 

A LDBEN ainda nos mostra no Título II, artigo 3º, que a Educação Escolar 

precisa seguir alguns princípios durante o exercicio e prática do ensino. Entre esses 

principios está o da “vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas 

sociais.” Portanto, defende-se que a Educação Escolar e a Educação Social sejam 

complementares. Dessa forma, é possivel ter uma Educação Básica que vá 

“desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos 

posteriores.” (BRASIL, 1996, p. 8). 

Brandão (1982), nos diz que a educação é resultante do surgimento de 

novas formas sociais que conduzem e controlam os processos de ensino-

aprendizagem. A Educação Escolar acontece no momento em que a Educação se 

sujeita à teoria e cria a partir daí,  condições próprias para a sua prática, produz sua 

metodologia e métodos, determina regras e constitui os devidos sujeitos que atuarão 

na educação. 
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Defendemos nesta pesquisa que o acesso e a permanência na Escola 

Formal se constitui como uma das dimensões do processo de emancipação do ser 

humano, considerando o exposto na lei, bem como as exigências de uma sociedade 

letrada. É sobretudo neste sentido que compreendemos a Educação Social como 

complementar à Educação Escolar. Nessa perspectiva, Nuñez10 (2003, p. 30, 

tradução nossa) acrescenta que: 

 

[...], a educação social trabalha para que a assistência das crianças e 
adolescentes das escolas possam se sustenta, realizar e manter no 
tempo com as melhores possibilidades. Porém, para que isso seja 
possível, compete a educação social construir um vínculo educativo 
entre o agente o sujeito da educação, ou seja, trabalhar para que a 
partir da confiança que o agente deposita no sujeito, em suas 
possibilidades e em sua responsabilidade -, se possa produzir um 
novo encontro do sujeito com o mundo, ampliando para ele um novo 
lugar.11  
 

 

Sendo assim, da mesma maneira que a LDBEN nos traz a necessidade de 

atrelarmos o trabalho da Educação Escolar com a Educação Social, Nuñez (2003) 

nos mostra que devemos também, “construir um vinculo entre os agentes e sujeitos 

da educação.” Pois para a autora, a Educação Social permite a articulação das 

diferenças e que para que essa articulação seja possivel, além do vínculo entre 

agente e sujeito, um profissional especializado se faz necessário.  

Percebemos também que a terminologia utilizada para o que chamamos 

nesta pesquisa de Educação Social muda confome os autores aqui citados. No 

entanto as propostas e objetivos são os mesmos, especialmente quanto ao 

compromisso com a emancipação dos sujeitos que dela precisam. Nossa opção pela 

terminologia Educação Social se justifica pelo entendimento de que o mesmo é mais 

abrangente e abarca um número maior de atividades sócio-educativas. Sobretudo 

nossa opção se justifica pela abordagem dos estudos de Freire (1989) e Nuñez 

                                                 
10Violeta Nuñez é Professora Titular de Pedagogia Social do Departamento de Teoria e História de 

Educação, da Universidade de Barcelona. Especialista em Pedagogia Social, assessora de 
programas educacionais na Espanha, Argentina, Uruguai e México. 

11[...], la educación social trabaja para que la asistencia de niños y de adolescentes a las escuelas 
pueda sostenerse, realizarse y mantenerse en el tiempo com las mejores posibilidades. Pero para 
que ello sea posible, compete a la educación social construir um vínculo educativo entre el agente y 
el sujeto de la educación, esto es, trabajar para que –a partir de la confianza que el agente deposita 
en el sujeto, en sus posibilidades y en su responsabilidad–, se pueda producir un nuevo encuentro del 
sujeto con el mundo, abriéndose para aquél um lugar nuevo. 
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(1999), utilizados com mais frequência nesta pesquisa. Desse modo, Nuñez (2003, 

p. 19, tradução nossa) nos diz que: 

 

Aqui se pode retomar aos clássicos para evidenciar que a escola não 
é coextensiva à educação. Esta se implanta em diversos espaços, 
que podem ser gerenciados, promovidos e reinventados desde a 
responsabilidade pública, e redefinidos pelos próprios sujeitos e 
agentes da educação. A essas práticas é possível denominá-las 
Educação Social.12 

 

Nuñez, (2003) também nos aponta que a Educação Social é um termo 

utilizado pela União Europeia, cujo objetivo é de caracterizar a Educação Social 

como um conjunto de práticas de ensinos diferentes, é também possibilitar que 

essas práticas se tornem visíveis, ou seja, existente no campo da Educação e na 

sociedade. 

A Educação Social se constitui como uma forma de contribuir com a 

formação e emancipação do sujeito e surge como possibilidade de promoção, 

reconhecimento e defesa dos direitos humanos. Para Nuñez (1999, p. 26, tradução 

nossa) a Educação Social é a ação baseada no reconhecimento e amparo dos 

direitos humanos, é uma intervenção educativa que age na vida e no contexto dos 

sujeitos conforme afirma: 

 

Uma prática educativa que opera sobre o que o social define como 
problema. Ou seja, trabalha em territórios de fronteira entre o que as 
lógicas econômicas e sociais vão definindo em termos de 
inclusão/exclusão social, com o fim de paliar ou, em seu caso, 
transformar os efeitos segregativos nos sujeitos. 13 

 

Tão importante quanto reconhecer a Educação Social como um processo  

educativo que age na vida e no contexto do ser humano, é também conhecer os 

sujeitos que fazem parte dessa realidade. Uma Educação que se caracteriza como 

emancipatória tem como princípio organizar sua prática educativa à partir do que é 

                                                 
12 Aquí se puede retomar a los clásicos para insistir en que la escuela no es coextensiva a la 
educación. Esta se despliega en diversos espacios, que pueden ser gestionados, promovidos y 
reinventados desde la responsabilidad pública, y redefinidos por los propios sujetos y agentes de la 
educación. A esas prácticas es posible denominarlas educación social. 
13 Una práctica educativa que opera sobre lo que lo social define como problema. Es decir, trabaja en 

territorios de frontera entre lo que las lógicas económicas y sociales van definiendo en términos de 
inclusión/exclusión social, con el fin de paliar o, em su caso, transformar los efectos segregativos en 
los sujetos. 
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importante e significativo para os sujeitos, tanto os educadores quanto os 

educandos. 

 

1.3 O EDUCANDO 

 

Freire (1989, p. 11) traça um perfil de crianças que se encontram nas ruas14, 

sendo esses, na sua maioria, meninos e meninas entre sete e dezesseis anos que 

vivem na rua trabalhando para se sustentarem e/ou ajudarem no sustento dos 

familiares. Conforme o autor, são crianças sem o cuidado e a proteção de suas 

famílias, da sociedade e do Estado, que quando ficam na rua, se tornam vulneráveis 

à exploração de terceiros e também a diversos perigos físicos e morais. Muitas 

passam horas de seus dias na rua, e algumas suas noites também. Portanto, elas 

têm pouco ou quase nenhum acesso aos serviços básicos de saúde e educação. Tal 

situação não permite que essas crianças se desenvolvam e conquistem um futuro 

melhor. Seu potencial humano é desperdiçado tanto no que diz respeito a ela 

mesma, como para a sociedade em si. Vale ressaltar que não só adjetivos negativos 

são empregados as crianças que são ou estão nas ruas, mas também as mesmas 

desenvolvem habilidades especiais que lhe permitem sobreviver. Muitas vezes 

torna-se uma criança forte e astuta dentro de seu próprio contexto. 

Outra característica bastante dura a respeito da realidade da vida nas ruas 

que Freire (1989, p. 11-12) menciona é que, mesmo que as crianças que estão ou 

são das ruas possuam sua força e capacidades especiais, quando voltamos nossos 

olhares para as meninas, vemos quão nítida é a demarcação entre elas e os demais. 

A realidade é distinta, mesmo sendo ambos vítimas e produtos de uma mesma 

circunstância. Para as meninas as condições são mais graves pois trata-se de um 

sujeito que não somente sofre as consequências do abandono mais como também a 

fragilidade em ser mulher em uma sociedade patriarcal e machista. Essa condição 

perpassa as paredes de casa, quando essa existe, e chega as ruas. 

Segundo Nuñez (1999), foram a França e a Alemanha, que por volta de 

1945, tomaram a iniciativa de refletir sobre a Educação e a formação dos jovens 

órfãos que se encontravam assoladas pela Segunda Guerra Mundial. De inicio, a 

preocupação de formação era voltada a esses jovens que no pós guerras se 

                                                 
14A criança que está ou é da rua e se encontra em situação de vulnerabilidade e abandono é um dos 

sujeitos que a educação social busca atender. 
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encontravam desamparados. Hoje, diversos são os sujeitos da Educação Social. No 

contexto brasileiro e da América Latina a ênfase está nos segmentos da sociedade 

que estão à margem dos processos de participação de bens culturais e materiais 

que incluem identidades de gênero, etnia, raça, geração e outros. Contudo nossa 

atenção se volta para a questão sócio econômica por entender que estes são mais 

vulneráveis, excluidos e têm seus direitos violados. 

Nuñez (2013, p. 19, tradução nossa), também nos traz os educandos da 

Educação Social, caracterizando-os como “[...] as crianças mais vulneráveis (e 

aqueles violados em seu direitos), [...].”15 Portando, a Educação Social objetiva “dar 

suporte aos processos de socialização e de sociabilidade das crianças e 

adolescentes.”16 (NUÑEZ, 2003, p. 21, tradução nossa). 

Conforme a autora (2013, p. 14, tradução nossa) salienta, é preciso “[...] 

garantir programas de cunho cultural e científico, que deem a todas as crianças a 

igualdade de oportunidades que o funcionamento de uma sociedade democrática 

requer.”17 Ou seja, a proposta dessa educação é “[...] dar às crianças e adolescentes 

[...], o estatudo de sujeitos de direito18. (NUÑEZ, 2003, p. 26, tradução nossa). 

Nesse sentido, Freire (1979, p. 19) acrescenta que:  

 
“[...], a vocação do homem é a de ser sujeito e não objeto. Pela 
ausência de uma análise do meio cultural, corre-se o perigo de 
realizar uma educação pré-fabricada, portanto, inoperante, que não 

está adaptada ao homem concreto a que se destina”. 
 

Nesse sentido, vemos que como meio para se compreender como sujeito de 

direito que buscam sua autonomia, os sujeitos deverão fazer uso de análise crítica 

do seu meio cultural e condições de seu contexto de vida, pois é “a partir das 

relações que estabelece com seu mundo, que o homem (criando, recriando, 

decidindo) dinamiza este mundo.” (FREIRE, 1979, p. 21). 

E é nessa perspectiva que a música surge como um campo de 

conhecimento capaz de mostrar à essas crianças e jovens, suas capacidades e 

potencialidades. Pois a música é parte da cultura e como afirma Freire (1979, p. 21) 

a cultura “é todo o resultado da atividade humana”, em outras palavras a cultura é 

                                                 
15 [...] los niños más vulnerables (y aquellos vulnerados en sus derechos), [...]. 
16 Dar soporte a los procesos de socialización y de sociabilidad de niños y jóvenes.  
17 [...] garantizar programas de profundidad cultural y científica, que den a todos los niños la igualdad 
de oportunidades que requiere el funcionamiento de una sociedad democrática.   
18 [...] otorgar a niños y a adolescentes [...], el estatuto de sujetos de derecho. 
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tudo que o ser humano produz na relação com outros humanos, com a natureza, 

com a sociedade e com o mundo. É no processo de produção e transmissão da 

cultura, como é o caso da musicalização, que conseguimos garantir que os sujeitos 

cheguem “a ser sujeito, construir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer 

com os outros homens, relações de reciprocidade, fazer a cultura e a história.” 

 

1.4 O EDUCADOR SOCIAL E SUA PRÁTICA 

 

O educador tem um papel fundamental no campo da Educação Social. Ele 

precisa fazer a diferença na vida dos meninos e meninas como alguém que 

acreditou, instigou, mostrou caminhos e possibilidades e permitiu que a esperança 

fosse retomada. 

Segundo Freire, (1989) o educador social precisa respeitar a individualidade 

da criança, seus valores e expectativas, e  compreender que cada criança possui um 

ritmo de crescimento e mudança. É preciso cuidar para não invadir o mundo desse 

menor sem que ele queira ou permita. Também nessa perspectiva, Nuñez, (2003, p. 

31, tradução nossa) nos mostra que a primeira responsabilidade do Educador Social 

é: 

 

[...] admitir o enigama que cada sujeito representa, dando tempo ao 
tempo, tempo aos tempos da educação de cada sujeito. Dar tempo a 
esse tempo que um sujeito necessita para poder escolher, isto é, um 
despertar do sujeito à um mundo que possa aparecer e parecer 
diferente.19 

 

Freire (1989) vem acrescentar que o educador precisa se identificar com a 

criança sem que sua individualidade seja perdida. Deve buscar da criança as 

propostas para suas aflições, ansiedades e inquietações acerca de seu papel no 

mundo em que ela vive. É preciso “ouvir” o menor. Ouvir suas emoções e 

sentimentos, seus gestos e ações. Pois esse ouvir vai além do ato de escutar. Mas 

                                                 

19[...] admitir el enigma que cada sujeto representa, dando tiempo al tiempo, tiempo a los tiempos de 
la educación de cada sujeto.  Dar tiempo a esse tiempo que un sujeto necesita para poder elegir, esto 
es, un despertar del sujeto a un mundo que pueda aparecer y parecer diferente. 
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sim de ser capaz de ver que frente a esse educador, há um sujeito que, embora 

muito reluta e não demonstra, está e é carente das coisas mais básicas da vida. É 

importante se ter em mente que a aliança que esse educador faz é com o oprimido e 

não o opressor. Sendo assim, para acolher melhor esse menor, é necessário que o 

educador esteja livre de preconceitos e tabus impostos por uma sociedade elitista. 

Simson (2001, p. 11) aponta que o educador tem o papel de possibilitar  

“situações e oportunidades para diferentes vivências conjuntas, sem esquecer de 

aproveitar as já existentes.” Portanto, além de permitir e garantir que haja o 

surgimento de um vínculo afetivo entre os participantes dessa proposta de 

educação, deve considerar a realidade em que eles se encontram, [...] pois é difícil o 

envolvimento voluntário das pessoas com algo com o qual não se identifiquem.”  

Sendo assim, Freire (1989, p. 15) corrobora a perspectiva de Simson (2001) 

ao afirmar que o educador precisa estar com as crianças nas ruas, no contexto de 

suas respectivas realidades, para então possibilitar que essas possam retomar sua 

humanização e sua força enquanto sujeitos marginalizados e explorados. A luta do 

educador é junto com o menor. É propor uma convivência participativa e 

questionadora que facilite o processo que visa torná-lo efetivo, integrante e 

transformador na sociedade. Tal trabalho exige a constante revisão de conceitos, 

valores e ideologias para atuar como elemento facilitador no processo de 

conscientização e libertação. O trabalho que se faz a partir da problemática das 

crianças abandonadas, marginalizadas e em situação de vulnerabilidade social, não 

deve ficar somente no âmbito dos educadores. Para Freire (1989), é preciso exigir 

respostas as instituições públicas e particulares e estender essa exigência também a 

comunidade, mesmo que essa tenha uma participação muito complexa e escassa 

nos processos de emancipação desses menores. 

Dentre as diversas características e qualidades que o educador social deve 

possuir quando opta por trabalhar com os menores, Freire (1989, p. 16) destaca a 

sensibilidade as causas das situações geradoras, o respeito e não opressão, a não 

indiferença quanto aos riscos que esse menor enfrenta e sempre que necessário o 

não abafamento da denúncia. O educador social é também aquele que mantém uma 

relação de troca da ação educativa. Ele é flexível e reflete sobre sua prática 

oferecendo condições concretas para que esses menores superem suas 

necessidades. 

No que diz respeito a prática desse educador, Freire (1989, p. 12) salienta 
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que ela será permeada de conflitos, contradições e desafios. Suas atitudes e 

métodos serão constantemente construídos a partir da desconstrução de seus 

princípios de educar. Essa elaboração, revisão e reflexão de sua prática, permitirá 

que ele adquira uma nova postura, modificando sempre seu trabalho como 

educador. 

Portanto, as práticas do educador social precisam propor aos sujeitos da 

Educação Social, além da socialização destes e desenvolvimento do respeito aos 

seus desejos e ansejos, a reflexação crítica da realidade imposta e a compreensão 

de seus papéis no mundo. Pois Freire (1996, p. 54) compreende “[...] a prática 

educativa como um exercício constante em favor da produção e do desenvolvimento 

da autonomia de educadores e educandos.” 

Para Simson (2001, p. 13), as práticas que podem ser desenvovidas nos 

espaços de Educação Social, são caracterizadas como propostas que “[...] 

costumam utilizar e explorar as mais diversas formas de linguagem e expressão: 

corporal, artistica, escrita, teatral, imagética, [...].” Para a autora: 

 

Nessa multiplicidade de práticas, encontram-se maneiras de se 
reelaborarem a valorização e a auto estima da população com a qual 
se trabalha, fornecendo uma pluralidade de possibilidade de 
comunicação e, assim, abrindo-se “canais” para expansão e a 
explicitação de sentimentos, emoções e desejos. (SIMSON, 2001, p. 
13). 

Tais práticas, ainda segundo Simson (2001), oferecem melhores resultados 

quando existe o envolvimento de todos. Ou seja, busca-se abranger desde os 

principais sujeitos da Educação Social aos demais sujeitos pertencentes a 

comunidade da qual esses sujeitos fazem parte. Pois para Simson (2001, p. 13): 

 

Dentro dessas perspectivas, estão inseridos trabalhos com a 
memória e a cultura, em que os costumes e tradições próprios da 
comunidade serão ressignificados, tendo como alvo desse processo 
a reapropriação dos conhecimentos da cultura popular. 

 

Nesse sentido, sobre a cultura e a relevância que ela tem no processo de 

ressignificação dos costumes, tradição e construção da identidade dos sujeitos, 

Freire (1981, p. 44) declara que ela também possui a caracteristica de introjeção dos 

valores dos dominadores. Pois para o autor, tal caracteristica “[...] não é um 

fenômeno individual, mas social e cultural, [...].” e mesmo a “[...] sua extrojeção, 

demandando a transformação revolucionária das bases materiais da sociedade, que 
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fazem possível tal fenômeno, implica também numa certa forma de ação cultural.” 

Nessa perspectiva, Freire (1981, p. 44) aponta que: 

 

Os oprimidos precisam expulsar os opressores não apenas enquanto 
presenças físicas, mas também enquanto sombras míticas, 
introjetadas neles. A ação cultural e a revolução cultural, em 
diferentes momentos do processo de libertação, que é permanente, 
facilitam esta extrojeção. 

 

Em suma, o educador social precisa por meio da cultura e as mais diversas 

práticas de fazer cultura, permitir que os sujeitos da Educação Social20, possam 

desenvolver sua autonomia e emancipar-se como sujeitos ativos e pertencentes de 

uma sociedade. Sujeitos esses que saibam a importância de se refletir criticamente 

em relação a realidade que lhes vem sendo posta ou imposta como incontestável ou 

não digna de lutas e mudanças. Pois conforme Freire (1981, p. 44) ressalta, “os 

educandos precisam descobrir o que há por trás de muitas de suas atitudes em face 

da realidade cultural para assim enfrentá-la de forma diferente.” 

Vemos então que a Educação Social é o caminho para se fazer esse 

enfrentamento. Pois Nuñez (2007, p. 3, tradução nossa) ao aponta-lá como “um 

espaço para pensar, e para pôr em marcha, questões relacionadas à igualdade e 

direitos, [...]”21, damos a esses sujeitos, a possibilidade de construir possibilidades 

de “[...] respeito ao acesso à cultura, à participação social e à dignidade das 

pessoas.”22 

 

                                                 
20Sujeitos esses que são em sua totalidade os oprimidos de uma classe elitista dominante. 
21[...] un espacio para pensar, y también para poner en marcha, cuestiones que tienen que ver con la 
igualdad y los derechos, [...].   
22[...] respecto al acceso a la cultura, a la participación social y a la dignidad de las personas. 
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CAPÍTULO 2 

A MUSICALIZAÇÃO NO CONTEXTO DA EDUCAÇÃO SOCIAL 

 

A consciência do mundo e a consciência de si como ser 
inacabado necessariamente inscrevem o ser consciente 

de sua inconclusão num permanente movimento de 
busca. Na verdade, seria uma contradição se, inacabado 

e consciente do inacabamento, o ser humano não se 
inserisse em tal movimento. É neste sentido que,  para 
mulheres e homens, estar no mundo necessariamente 
significa estar com o mundo e com os outros. Estar no 

mundo sem fazer história, sem por ela ser feito, sem 
fazer cultura, sem “tratar” sua própria presença no 

mundo, sem sonhar, sem cantar, sem musicar, sem 
pintar, sem cuidar da terra, das águas, sem usar as 

mãos, sem esculpir, sem filosofar, sem pontos de vista 
sobre o mundo, sem fazer ciência, ou teologia, sem 
assombro em face do mistério, sem aprender, sem 

ensinar, sem idéias de formação, sem politizar não é 
possível. Paulo Freire (1996) 

 

Buscamos a completude e temos consciência de que essa busca apontada 

por Freire (1996) é permanente e por isso mesmo devemos nos incluir nesse 

movimento. Como ser humano, somos inacabados em um mundo que passa por 

constantes transformações e que demanda mudanças nas concepções que temos a 

respeito de nós mesmos e o do outro, da sociedade e da Educação. Estamos em 

meio à essas transfomações e às expectativas que essas mudanças nos exigem ou 

nos impoem. Para tal constatação, Santos et al.23 (2011, p. 220) nos dizem que: 

                                                 
23Regina Marcia Simão Santos é Doutora em Comunicação, Mestre em Educação, Bacharel em 

Piano (UFRJ), Licenciada em Música (UNIRIO). Docente da Universidade Federal do Estado do Rio 
de Janeiro por mais de 30 anos, na graduação e pós em música (Mestrado e Doutorado). Exerceu 
docência no Conservatório Brasileiro de Música e no ensino básico (EI e EF), integrou o 
departamento pedagógico da SME-RJ e coordenou projetos socioeducativos musicais. Membro da 
Academia Nacional de Música. 
Adriana Rodrigues Didier é Diretora Técnico-Cultural do Conservatório Brasileiro de Música-Centro 
Universitário. Mestre em Música e Educação (UNIRIO), graduou-se em Musicoterapia e licenciatura em Música 
(CBM). Coordenadora da Licenciatura e Professora do Centro Universitário do CBM. Coordenadora do Centro 
de Estudos Liddy Mignone do CBM. Coautora de livros e materiais didáticos e de educação música editados 
pelo CBM/Prefeitura do RJ; Fundação Roberto Marinho e FAPERJ. 
Eliane Maria Vieira é Professora de Educação Musical no Colégio Pedro II, Unidade São Cristóvão I. Graduou-

se em Licenciatura Plena em Educação Artística, habilitação em Música (UNIRIO), lecionando em instituições 
como Escola Senador Correia, PRÓ-ARTE, GIGAM, CBM e UNIRIO (Curso Extensão Musicalização Infantil). 
Integrante da Rede de Articuladores de Cultura da SEC-MG, desenvolve projetos educativos nas áreas de 
música, cultura e comunicação, como programas de rádio e filmes.  
Neila Ruiz Alfozo é Mestra em Música e Educação com Licenciatura Plena em Música pela UNIRIO. Integrou 
grupo de pesquisa pelo CNPq (Um Paradigma Estético para o Currículo) coordenado pela Regina Márcia S. 

Santos. Cursou Regência e Análise com Carlos Alberto Figueiredo, Arranjo com Marcos Leite, de quem foi 
assistente. Desenvolveu projetos em canto coral/musicalização em diversas instituições, tais como: Escola 
Senador Correia, Sá Pereira, Centro Educacional Lagoa, UNIRIO (Curso Extensão Musicalização Infantil), 
ENM, Petrobrás. Ministrou cursos pela ABEM e Prefeitura do RJ. 
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A sociedade ocidental vive hoje um grande espaço intervalar entre 
mudanças de um projeto de mundo (a modernidade) e as diversas 
perspectivas de um outro construido sobre novas relações - culturais, 
sociais, políticas, econômicas. Estas perpectivas partem da certeza 
de que é necessário repensar o sentido da vida e os espaços onde 
ela se constrói, [...] e suas práticas. 

 

Se é necessário pensarmos o sentido da vida, é igualmente necessário 

refletirmos sobre a realidade que nos é posta e a maneira como agimos no mundo. 

No contexto da Educação Social, essa prática se faz ainda mais pertinente, pois os 

sujeitos que lá se encontram buscam, ou precisam aprender a buscar, respostas e  a 

compreensão para o contexto em que estão inseridos. Por meio desse exercicio de 

compreensão de seu papel como sujeito pertencente à uma determinada realidade, 

à uma sociadade e as variadas formas em que ela se organiza e acontence, é 

possivel que tal sujeito se transforme. E em uma relação de troca, transforme 

também o referido contexto. Pois tal transformação não se destinará somente à esse 

sujeito, mas também da sociedade. O exercício crítico do pensar possibilita o 

desenvolvimento da autonomia daqueles que se encontram vulneráveis e os 

emancipa para a vida. Sobre essa mesma ideia, Freire (1979, p. 21) nos diz que: 

 

No ato mesmo de responder aos desafios que lhe apresenta seu 
contexto de vida, o homem se cria, se realiza como sujeito, porque 
esta resposta exige dele reflexão, crítica, invenção, eleição, decisão, 
organização, ação... todas essas coisas pelas quais se cria a pessoa 
e que fazem dela um ser não somente “adaptado” à realidade e aos 
outros, mas "integrado". 

 

É neste movimento de relação conosco, com os outros humanos, com a 

natureza e com o mundo, que produzimos cultura, incluindo a música. Nesse 

sentido, este segundo capítulo do presente trabalho tem por objetivo conhecer a 

história da Música na sociedade, bem como, suas diferentes funções, buscando 

sobretudo identificar a relevância da mesma nos projetos sócioeducativos nos 

espaços de Educação Social. Também abordaremos o resgate da identidade 

cultural, a possibilidade de expressão de emoções e sentimentos, de comunicação e 

sobretudo na construção de processos de emancipação humana. 
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2.1 MÚSICA E MUSICALIZAÇÃO 

 

A música é uma arte, um produto humano que faz parte da história desde os 

tempos mais antigos. Segundo Gohn e Stavracas24 (2010, p. 100), a música “foi 

utilizada pelas antigas civilizações e considerada fundamental na formação dos 

cidadãos, tanto quanto outras áreas do conhecimento como a filosofia e a 

matemática.” Ainda segundo as autoras, “ao longo da história as pessoas de todas 

as partes do mundo têm usado [...] a música como uma forma de expressão que 

retrata ideias, costumes, sentimentos e condutas sociais.” 

Segundo Brito25 (2003, p. 25), muitas são as “teorias sobre a origem e 

presença da música na cultura humana.” Para a autora, a depender da época e 

cultura, a linguagem musical terá uma interpretação, definição e entendimento 

distinto que estará também relacionado com a maneira “[...] de pensar, com os 

valores e as concepções estéticas vigentes.”(BRITO, 2003, p. 25). Ainda dentro 

dessa perspectiva, Swanwick26 (2003, p. 38) salienta que: 

 

É obvio que toda música nasce em um contexto social e que ela 
acontece ao longo e intercalando-se com outras atividades culturais, 
talvez com um grupo de pais atuando como agentes, ou talvez 
assegurando-nos da continuidade e do valor de nossa herança 
cultural [...]. Nós, portanto, podemos ver a música além de suas 
relações com origens locais e limitações de função social. A música é 
uma forma de pensamento, de conhecimento. Como uma forma 
simbólica, ela cria um espaço onde novos insights tornam-se 
possíveis. [...] isso se dá, em última instância, porque a música é 
significativa e válida. Ela é um valor compartilhado com todas as 
formas de discurso, porque elas articulam e preenchem os espaços 
entre diferentes indivíduos e culturas distintas. 

                                                 
24Isa Stavracas é Mestra em Educação – Universidade Nove de Julho; Licenciatura Plena para 

Educação Infantil e Séries Iniciais do Ensino Fundamental – FEUSP. 
25Teca de Alencar Brito é mestre e doutora em Comunicação e Semiótica pela PUC-SP. Estudou 

Educação Artística e piano, dedicando-se à educação musical desde 1974. Dirige as atividades da 
TECA - Oficina de Música em São Paulo, escola voltada à formação musical de crianças, 
adolescentes e adultos. Produziu vários CDs que documentam seu trabalho como "Canto do povo 
daqui" e "Cantos de vários cantos", publicou livros como: "Koellreutter educador - o humano como 
objetivo da educação musical" e "Música na educação infantil - propostas para a formação integral 
da criança". Foi relatora do Documento de Música integrante do Referencial Curricular Nacional 
para a Educação Infantil, publicado pelo MEC, em 1998. 

26Keith Swanwick é Professor emérito do Instituto de Educação da Universidade de Londres e 

formado pela Royal Academy of Music, criou teorias sobre o desenvolvimento musical de crianças e 
adolescentes e investigou diferentes maneiras de ensinar o conteúdo. Sua tese de doutorado foi um 
estudo de Música e da Educação das Emoções . De 1984 a 1998, ele foi, com John Paynter, editor 
do British Journal of Education Music. Em 1987, ele se tornou o primeiro presidente da Associação 
Nacional Britânica de Educação nas Artes e 1991-1995 foi presidente do Conselho de Educação 
Musical (UK). 
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A música portanto, pode ser compreendida como forma de expressão, um 

valor partilhado, produto cultural da humanidade e conforme Swanwick (2003, p. 18) 

nos diz, “[...] uma forma de discurso tão antiga quanto a raça humana, um meio no 

qual as ideias acerca de nós mesmos e dos outros são articuladas em formas 

sonoras.” E “como discurso, a música significativamente promove e enriquece nossa 

compreensão sobre nós mesmos e o mundo.” (SWANWICK, 2003, p. 18). 

Dessa forma, conhecer a nós mesmos, no sentido de assumirmos quem 

somos e como agimos no mundo, é para Freire (1996), o que nos faz capaz de 

mudar nossa realidade e a realidade daqueles a nossa volta. Pois para o autor “[...] 

quanto mais me assumo como estou sendo e percebo a ou as razões de ser, de 

porque estou sendo assim, mais me torno capaz de mudar, [...].”(FREIRE, 1996, p. 

18). 

A música como produto cultural é também capaz de nos fazer compreender 

a cultura em si, tanto por meio da nossa ou pelo contato com outras. Segundo 

Swanwick (2003, p. 37), “[...] a exposição a outras culturas ajuda-nos a entender 

algo da nossa.” E dentro dessa perspectiva, o autor ainda acrescenta que “[...] o 

discurso musical pode ser também uma janela através da qual podemos vislumbrar 

um mundo diferente” (SWANWICK, 2003, p. 42). Portanto, como forma de discurso, 

a música aproxima indivíduos entre diferentes grupos culturais. 

Além do conhecimento e vislumbre das demais culturas que a música nos 

permite ter, o trabalho com a nossa própria cultura é de suma importância. 

Principalmente no que tange o papel que ela exerce na construção de nossa 

identidade pessoal e cultural. Resgatar ou mesmo desenvolver a identididade 

cultural, exige uma postura permanente crítica e de respeito às diversas formas de 

cultura. Tanto por parte do educando quanto por parte do educador. Nesta 

perspectiva, a música representa um meio de tornar isso possivel. Conforme 

afirmam Santos et al. (2011, p. 224), “a música é um dos caminhos de produção de 

identidades culturais.” 

“As pessoas se agrupam socialmente através de práticas musicais. [...] o uso 

que os grupos sociais fazem da música são os mais variados e sempre há um valor 

a ela atribuído pelos sujeitos que vivem daquela prática e nelas se reconhecem.” 

(SANTOS et al., 2011, p. 224). 
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A música é definida por Merriam27 (1964) como uma forma de interação 

social, um fazer musical herdado e produzido por pessoas para outras pessoas. 

Segundo ele, é por meio desse fazer musical que sons são organizados, permitindo 

assim, que uma forma simbólica na inter-relação entre os indivíduos e grupos 

aconteça. Para o autor: 

Música é, num certo sentido, um resumo de atividade para a 
expressão de valores, um meio pelo qual o coração da psicologia de 
uma cultura é exposto sem muitos dos mecanismos de proteção que 
rodeiam outras actividades culturais. (MERRIAM, 1964, p. 225, 
tradução nossa).28 

 

Merriam (1964, p. 13, tradução nossa) também nos diz que “a música é 

também simbólica em algumas maneiras, e ela reflete a organização da 

sociedade.”29 Portanto, a música, conforme o autor nos diz, além de ser o reflexo da 

organização de uma sociedade e meio de expressão de uma cultura, ela possui uma 

diferença terminológica entre "usos" e "funções", permitindo que seu uso determine 

sua função, mesmo que, de início, a música não tenha sido pensada ou produzida 

com tal finalidade. 

Hummes30 (2004) em seu artigo “Por que é importante o ensino de música? 

Considerações sobre as funções da música na sociedade e na escola” aborda tanto 

as funções e usos da música proposta Merriam (1964) quanto levanta as ideias que 

Swanwick (2003) faz a respeito dessas mesmas funções e uso. A autora Hummes 

(2004, p. 20), nos diz que “Swanwick (1997) faz uma análise das funções da música 

listadas por Merriam, dividindo-as em duas possibilidades: a transformação e a 

transmissão cultural, ou a reprodução cultural.” Ainda nas palavras da autora sobre 

Swanwick (2003): 

 

                                                 
27Alan P. Merriam foi possivelmente a personagem mais influente na constituição da etnomusicologia 

americana no século XX, especialmente em razão de seu livro The Anthropology of Music, de 1964, 
onde ele promove o estudo da música sob a ótica de métodos antropológicos. 

28Music is in a sense a summary activity for the expression of values, a means whereby the heart of 
the psychology of a culture is exposed without many of the protective mechanisms which surround 
other cultural activities 
29Music is also symbolic in some ways, and it reflects the organization of society 
30Júlia Maria Hummes possui mestrado em Educação Musical pela Universidade Federal do Rio 

Grande do Sul. Atualmente é professor adjunta da Fundação Municipal de Artes de Montenegro e 
Diretora Executiva da mesma instituição. Tem experiência na área de Educação Musical, atuando 
principalmente nos seguintes temas: música, produção artística e supervisão de estágios. Participa 
do Conselho Municipal de Cultura de Montenegro/RS como suplente. Coordena o Projeto de Por 
Dentro da Arte da FUNDARTE, exibido pela TV Cultura de Montenegro/RS, canal 53. É autora dos 
Referenciais Curriculares de Música do Rio Grande do Sul. 
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[...] as funções de expressão emocional, prazer estético, 
comunicação e representação simbólica, mesmo apresentando 
componentes reprodutivos, também apresentam possibilidades de 
metáforas que podem gerar novos significados. Já as funções de 
validação de instituições sociais, de forçar conformidades às normas 
sociais, de auxílio aos rituais religiosos, de contribuir para a 
continuidade e para a estabilidade da cultura, além da integração da 
sociedade, não tendem a criar ou a encorajar novos significados. 
(HUMMES, 2004, p. 20). 

 

De acordo com Hummes (2004), a atitude que Swanwick (2003) toma em 

relação às categorias que Merriam (1964) lista é conexa e está relacionada a 

realidade vigente na época em que Merriam realizou seu estudo acerca dos usos e 

funções da Música. Hummes (2004, p. 20) vem nos dizer que: 

 

A posição de Swanwick em relação às categorias listadas por 
Merriam é muito pertinente, pois não podemos deixar de considerar 
que Allan Merriam realizou seus estudos nos anos 1960 em uma 
realidade diferente, quando as questões pedagógicas tendiam para 
uma educação funcional. Merriam pode ser um referencial, mas é 
necessária uma certa cautela ao segui-lo rigorosamente nos 
trabalhos de educação musical. A lista aponta para um foco 
educativo tendendo para a tradição e reprodução cultural, sem a 
construção de novos significados, sem trabalhos de criação e talvez 
muito cansativos. Isso, logicamente, dependendo do enfoque 
pedagógico e procedimentos adotados na sala de educação musical. 

 

Para  Hummes (2004, p. 20), a lista de funções que Merriam (1964) propõe, 

e que já foi revisada por vários pesquisadores, é considerada de uma certa forma 

“um marco de referência para se pensar a sociedade e a escola (que é uma 

instância da sociedade) em seu papel de fomentadora da cultura e do ensino 

musical.” Segundo a autora, essas categorias devem ser consideradas, mesmo que 

a depender do contexto em que estiverem inseridas, haja aprovação e reavaliação 

delas. 

No que tange a Educação Musical e seus objetivos, a autora ainda menciona 

que Swanwick (2003) “[...] aponta que para a educação musical, em que a 

construção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades criativas é uma 

forte meta, torna-se importante focalizar as funções da música que busquem a 

transformação cultural e não apenas a reprodução”. (HUMMES, 2004, p. 20). 

Portanto, Hummes (2004, p. 19) nos diz que para “Merriam [...] é bem 

possível que essa lista de funções da música possa requerer condensação ou 
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expansão, mas, em geral, ela resume o papel da música na cultura humana.” A 

autora então diz que “A música é claramente indispensável para uma promulgação 

apropriada das atividades que constituem uma sociedade; é um comportamento 

humano universal”. 

Dentro dessa perspectiva, entender os “usos” e “funções” da música, não é 

somente importante pelo aspecto descritivo dos fatos que tange a Música, mas pelo 

significado que a Música tem, pois não se busca entender somente o que a música 

é, mas o mais importante, o que ela faz às pessoas e como ela o faz. Nesse 

aspecto, Merriam (1964, p. 9, tradução nossa), nos diz que: 

 

Os usos e funções de música representam um dos problemas mais 
importantes na etnomusicologia, [...] não só para os fatos descritivos 
sobre música, mas, mais importante, para o significado da música. 
[...] Queremos saber não só o que uma coisa é, mas, mais 
importante, o que ela faz para as pessoas e como ela faz isso.31 
 

 

O “uso”, ao qual Merriam (1964, p. 209) se refere, é a circunstância na qual 

a música é aplicada nas atividades humanas; a “função” diz respeito aos motivos 

para a sua aplicação e às finalidades principais de sua utilização. No capítulo “Uses 

and Functions” de seu livro The Anthropology of Music, Merrian formou dez 

categorias para as "funções sociais da Música", sendo elas: 

Função de expressão emocional que se refere a música como uma forma 

de expressão que permite a liberação dos sentimentos e por meio da música é 

possível liberar e exteriorizar as ideias reveladas ou não reveladas na fala dos 

sujeitos, servindo também como um instrumento de desabafo de emoções. Por dar a 

oportunidade aos sujeitos de se expressarem emocionalmente, aliviarem ou 

resolverem conflitos, é o que torna essa função da música importante e de grande 

potencial emancipatório ao ser humano, pois permite que o sujeito olhe para dentro 

de si e comece a mudança pelo seu interior, confrontando questões pessoais e 

refletindo sobre seu papel na sua vida, na vida do outro e no mundo. (MERRIAM, 

1964, p. 219). 

                                                 
31The uses and functions of music represent one of the most important problems in ethnomusicology, 
[...] not only for the descriptive facts about music, but, more important, for the meaning of music. [...] 
We wish to know not only what a thing is, but, more significantly, what it does for people and how it 
does it.  
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Função do prazer estético inclui a estética tanto do ponto de vista do 

criador quanto do contemplador. E se é para ser considerada como uma das 

maiores funções, ela precisa ser demonstrável para outras culturas além da nossa. 

Música e estética estão claramente associadas na cultura ocidental, tanto quanto 

nas culturas da Arábia, Índia, China, Japão, Coréia, Indonésia e outras tantas. Se a 

associação está presente nas culturas do mundo não-letrado ou não, isso é um 

ponto discutível. Aqui envolvida, está a questão principal do que exatamente uma 

estética é, e principalmente, se se trata de um conceito ligado à cultura. 

(MERRIAM,1964, p. 223). 

Função de divertimento, entretenimento se encontra em todas as 

sociedades, porém existe uma distinção entre entretenimento "puro", o que parece 

ser uma característica particular de música na sociedade ocidental, e de 

entretenimento combinados com outras funções. O último pode ser uma uma 

característica mais prevalente das sociedades não-letradas. (MERRIAM, 1964, p. 

223). 

Função de comunicação compreende que a música comunica algo, 

contudo não é certo para quem essa comunicação é dirigida, ou como, ou o quê. A 

música não se trata de uma linguagem universal, mas, sim, moldada nos termos da 

cultura da qual ela faz parte. Nos textos musicais ela emprega, comunica 

informações diretamente àqueles que entendem a linguagem que está sendo 

expressa. Ela transmite emoção, ou algo similar à emoção para aqueles que 

entendem o seu idioma. O fato da música ser partilhada como um ato ou atividade 

humana por todas as pessoas, talvez signifique que ela comunique uma certa 

compreensão limitada apenas pela sua existência. De todas as Funções de Música, 

a Função de Comunicação é talvez, a menos conhecida ou compreendida.  

(MERRIAM, 1964, p. 223). 

Função de representação simbólica consiste no fato de que as letras, as 

emoções que ela sugere ou a junção de vários elementos que constituem a música, 

permite que ela cumpra sua função. No entanto há pouca dúvida de que a música 

funciona em todas as sociedades como símbolo de representação de outras coisas, 

ideias e comportamentos. (MERRIAM, 1964, p. 223). 

Função de reação física é apresentada com alguma hesitação por Merriam 

(1964), pois, para ele, é questionável se a resposta física pode ou deve ser listada 

no que é essencialmente um grupo de funções sociais. Entretanto, o fato de que a 
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música extrai resposta física é claramente mostrado em seu uso na sociedade 

humana, embora as respostas possam ser moldadas por convenções culturais. A 

música também provoca, excita e canaliza o comportamento dos grupos e pode 

encorajar reações físicas de guerreiros e de caçadores. A produção da resposta 

física da música parece ser uma importante função. A questão se esta é uma 

resposta biológica é provavelmente anulada pelo fato de que ela é culturalmente 

moldada (MERRIAM, 1964, p. 224). 

Função de impor conformidade às normas sociais nos mostra que as 

músicas de controle social têm uma participação importante num grande número de 

culturas, tanto por advertência direta aos sujeitos indesejáveis da sociedade quanto 

pelo estabelecimento indireto do que é ser considerado um sujeito desejável na 

sociedade. Esta função também é encontrada em canções utilizadas, por exemplo, 

no momento da cerimônias de iniciação , quando os membros mais jovens da 

comunidade são instruído especificamente no comportamento adequado e 

inadequado. As músicas de protesto, que também entram nessa função, chamam a 

atenção para o que é decente ou imprudente. Para Merriam o alcance da 

conformidade por meio das normas sociais é uma das principais funções da música 

(MERRIAM, 1964, p. 224). 

Função de validação das instituições sociais e dos rituais religiosos, 

nos mostra que mesmo a música sendo usada em situações sociais e religiosas, há 

pouca informação que indique a extensão que tende a validar essas instituições e 

rituais. Os sistemas religiosos são validados, como no folclore, pela citação de mitos 

e lendas em canções, e também por música que manifesta preceitos religiosos. 

Instituições sociais são validadas através de música que enfatiza o apropriado e o 

impróprio na sociedade, tanto quanto aquelas que dizem às pessoas o que e como 

fazer. Essa função se assemelha bastante à de impor conformidade às normas 

sociais. (MERRIAM, 1964, p. 224). 

Função de contribuição para a continuidade e estabilidade da cultura, 

ela contribua nem mais nem menos do que qualquer outro aspecto cultural. Nem 

sempre outros elementos da cultura proporcionam a oportunidade de expressão 

emocional, diversão, comunicação, na extensão encontrada em música. Merriam 

(1964) afirma que a música é, em um sentido, uma atividade de expressão de 

valores, um caminho por onde o coração de uma cultura é exposto sem muitos 

daqueles mecanismos protetores que cercam outras atividades culturais que dividem 
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suas funções com a música. Como veículo da história, mito e lenda, ela aponta a 

continuidade da cultura; por meio da transmissão da educação, controle dos 

membros errantes da sociedade, dizendo o que é certo, contribuindo para a 

estabilidade da cultura (MERRIAM, 1964, p. 225). 

Função de contribuição para a integração da sociedade ao promover um 

ponto de solidariedade, ao redor do qual os membros da sociedade se agrupam, a 

música funciona como integradora dessa sociedade. A música, então, fornece um 

ponto de convergência no qual os membros da sociedade se reúnem para participar 

de atividades que exigem cooperação e coordenação do grupo. Nem todas as 

músicas são apresentadas dessa forma, por certo, mas cada sociedade tem 

ocasiões marcadas por música que aproxima seus membros e os relembram de sua 

unidade (MERRIAM, 1964, p. 226-227). 

Na caracterização apontada por Merriam (1996) até aqui, especialmente 

quando pontuamos a função da música de contribuir para o processo de integração 

e participação social, encontramos respaldo teórico para analisar as contribuições da 

musicalização no processo de emancipação do ser humano. Pois, se 

compreendermos que os usos e funções da música vão ao encontro daquilo que a 

Educação Social tem por objetivo, ou seja, aquela, que acontece nas diversas 

instâncias da sociedade e tem como proposta atender aqueles que se encontram 

vulneráveis e desprovidos de oportunidades, de dela fazer parte, podem, por meio 

da musicalização, encontrar seu espaço. O que se espera dessas práticas, conforme 

Nuñez (2013, p. 16, tradução nossa) aponta, é “[...] possibilitar a democratização do 

acesso de todas as crianças e adolescentes aos legados culturais [...].”32 

Ao lembrarmos que segundo Freire (1979), a cultura é tudo que advém das 

práticas humanas, do exercício de criar e recriar do homem, de sua atitude e prática 

por transformar e estabelecer relações de diálogo com outros homens, precisamos 

entender qual papel a Educação Musical assume dentro dessa perspectiva de que 

ela é também um produto cultural humano e como ela pode influenciar no 

desenvolvimento dos seres humanos nos seus aspectos libertadores e 

emancipadores. 

                                                 
32[...] posibilitar la democratización del acceso de todos los niños y adolescentes a los legados 
culturales [...]. 
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Gainza33 (1988, p. 101) nos diz que “o objetivo específico da Educação 

Musical é musicalizar, [...], tornar um indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno 

sonoro, promovendo nele, ao mesmo tempo, respostas de índole musical.” A autora 

ainda comenta que: 

 

Toda atividade musical é uma atividade projetiva, algo que o 
indivíduo faz e mediante a qual se mostra; permite, portanto, que o 
observador treinado observe tanto os aspectos que funcionam bem 
no indivíduo, como aqueles aspectos mais incompletos ou em 
conflito, seus bloqueios, suas dificuldades. (GAINZA, 1988, p. 43). 
 

Tendo a música definida no presente trabalho como uma arte, um produto 

humano pertencente a história desde os tempos mais antigos e sendo usada há 

muito pelas civilizações de outrora como meio fundamental a formação dos 

cidadãos, conceituamos a Musicalização, apesar de esta ter na maioria das vezes, 

sua definição conforme Penna34 (2010, p. 29) nos diz “vaga e abstrata” a autora a 

define como sendo a ação ou processo de musicalizar. E dentro dessa perspectiva, 

Gainza (1988, p. 101) corrobora na definição da musicalização como esta sendo o 

ato de “tornar (-se) sensível à música, de modo que, internamente, a pessoa reaja, 

mova-se com ela.” A Musicalização é também, conforme afirma Gainza (1988, p. 

101) “[...] o objetivo específico da educação musical [...]”. Busca-se pela 

musicalização, ainda na perspectiva de Gainza (1988, p. 101) “[...] tornar um 

indivíduo sensível e receptivo ao fenômeno sonoro, [...]”. 

No que tange a sensibilidade, sendo ela destinada ao, ou originária do 

fenômeno sonoro, Gainza (1988, p. 34) aponta que: 

 

A participação ativa do sujeito no ato de musicalização não mobiliza 
apenas os aspectos mentais conscientes que conduzem a uma 
apreciação objetiva da música, mas também uma gama ampla e 

                                                 
33Violeta Hemsy Gainza é Licenciada en Música e Professora de Química, pela Univerlesidade 

Nacional de Tucumán, Argentina. Especializada en educação musical no Teacher’s College da 
Universidade de Columbia (E.E.U.U.). Psicóloga Social, graduada da Primeira Escola Privada de 
Psicologia Social Enrique Pichon Rivière. Pedagoga musical argentina de trajetoria internacional, foi 
presidente do  FLADEM (Foro Latinoamericano de Educación Musical) desde sua fundação em 
1995 até o ano de 2005. 

34Maura Penna é Graduada pela Universidade de Brasília em Licenciatura Plena em Educação 

Artística (1983), Licenciatura em Música (1983) e Bacharelado em Música (1979). Mestrado em 
Ciências Sociais pela Universidade Federal da Paraíba (1990) e Doutorado em Linguística pela 
Universidade Federal de Pernambuco (1997). Atualmente é Professora Adjunto II do Departamento 
de Educação Musical da Universidade Federal da Paraíba (desde agosto 2009), onde atua como 
pesquisadora e docente dos cursos de Licenciatura em Música e no Programa de Pós-Graduação 
em Música (mestrado e doutorado). 
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difusa de sentimentos e tendências pessoais. Por esse motivo a 
música é, para as pessoas, além de objeto sonoro, concreto, 
especifico e autônomo, também aquilo que simboliza, representa ou 
evoca. 

 

Dentro dessa mesma perspectiva de “ser sensível”, Penna (2010, p. 31-32) 

nos diz “[...] o ‘ser sensível à música’ não é uma questão mística ou de empatia, não 

se refere a uma sensibilidade dada, nem a razões de vontade individual ou de dom 

inato”. Para a autora, essa sensibilidade que virá a ser obtida é um processo que se 

constrói consciente ou não, “[...] em que as potencialidades35 de cada indivíduo [...] 

são trabalhadas e preparadas de modo a reagir ao estímulo musical”. 

O trabalho das potencialidades dos indivíduos é também citado por Sekeff36 (2002, 

p. 123) quando essa afirma que desenvolver as potencialidades “[...] auxilia a 

maturação da equação pessoal, fomentando o desenvolvimento de sentidos e 

significados que orientam a ação e integração no mundo”. 

É nesse sentido que A Educação Musical e o ato de musicalizar devem estar 

presentes nas práticas da Educação Social. Pois, a Educação Social fazendo uso da 

musicalização e atrelada às práticas da Educação Escolar como uma sendo 

complementar a outra, permitirão que essas atividades de musicalização 

proporcionem aos seus sujeitos, o exercício do pensar crítico e pensar sobre sua 

condição. Nesse aspecto, Sekeff (2002, p. 55) acrescenta “que a música é uma 

forma de comportamento por meio da qual representamos e interpretamos o mundo, 

[...]” E tal representação, se faz necessária se queremos desenvolver conforme 

Nuñez (2013, p. 22, tradução nossa) aponta, um “sujeito no sentido capaz de pensar 

e refletir [...].”37 Pois, somente assim, estaremos fazendo uma educação capaz de 

libertar e emancipar sujeitos. 

 

2.2 EMANCIPAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

                                                 
35A capacidade de discriminação auditiva, emotividade etc. dos indivíduos. 
36Maria de Lourdes Sekeff é pesquisadora, musicista, professora e ex-pianista atuante. Possui 

graduação em Música pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, formação em Filosofia pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Doutorado em Música pela UFRJ, Livre-docência em Piano 
pela UFRJ, Pós-graduação em nível de Doutorado pela PUC/SP. É Doutor em Música pela 
Universidade Federal do Rio de Janeiro, Livre-docente em Piano pela UFRJ, com reconhecimento 
também pela Unesp em 1984. Professora titular da Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho, cargo obtido por concurso público de títulos e provas em 1996. Tem experiência na 
área de Música, com ênfase em Piano, Musicologia, Teoria da Música e Educação musical. 

37Sujeto en el sentido de capaz de pensar y pensarse [...].  
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Se buscamos uma educação emancipadora, capaz de desenvolver um 

sujeito crítico, conhecedor e indagador de sua realidade e contexto, é preciso pensar 

no que vem a ser a emancipação e também o que é um sujeito emancipado. Para 

isso, precisamos entender que emancipação é definida como o ato de tornar livre ou 

independente. Esse termo é aplicado em diversos contextos e a depender da análise 

que se faz a respeito dele, tem-se um resultado e uma definição. Segundo 

Severino38, (2006, p. 621) a Educação sempre foi considerada um processo de 

formação humana dentro da cultura ocidental. Tal formação veio para humanizar o 

homem, pois esse, sempre foi idealizado como um sujeito que não nasce pronto e 

que precisa desenvolver sua autonomia e alcançar um estágio maior de 

humanidade, “[...] uma condição de maior perfeição em seu modo de ser humano”. 

“A ideia de formação é pois aquela do alcance de um modo de ser, mediante 

um devir, modo de ser que se caracterizaria por uma qualidade existencial marcada 

por um máximo possível de emancipação, pela condição de sujeito autônomo”. 

(SEVERINO, 2006, p. 621) 

Severino (2006, p. 621) também afirma que a educação por ser “[...] um 

investimento formativo do humano, [...]” que vai além de um processo institucional e 

instrucional, busca na interação docente, a mediação “[...] universal e insubstituível 

[...]” que essa formação necessita. Mesmo com a atual conjuntura e com a dura 

realidade histórica da nossa sociedade, que transforma o objetivo da formação 

humana em uma consecução difícil e árdua, busca-se, mesmo diante das 

dificuldades e situações enfrentadas nos dias de hoje, alcançar tal objetivo de 

emancipar o sujeito e proporcioná-lo a autonomia. Essa formação é ainda um dos 

objetivos principais da Educação, e em especial da Educação Escolar. 

Ainda conforme Severino (2006, p. 631) “[...] uma educação emancipadora 

vincula-se à afirmação da intrínseca necessidade de uma crítica permanente”. Para 

o autor, ao objetivarmos um futuro humanizado,  faz-se necessário que haja uma 

reelaboração do passado e uma rigorosa crítica do presente em que se encontra.  

Tal como Severino (2006), Freire (1989, p. 17) também nos traz a reflexão 

crítica como uma das melhores maneiras de conhecermos a sociedade e assim 

combatermos quaisquer ações que venham perpetuar a discriminação entre raças, 

                                                 
38Antônio Joaquim Severino é Professor titular aposentado, de Filosofia da Educação na Faculdade 

de Educação da USP. Licenciou-se em Filosofia na Universidade Católica de Louvain, Bélgica, em 
1964. Apresentou seu doutorado, defendendo tese sobre o personalismo de Emmamuel Mounier, 
em 1972. 
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posição social, gênero e orientação sexual. Pois é pelo exercício da reflexão acerca 

de nossas ações que tornamos possível essa analise mais aprofundada de nosso 

entorno e consequentemente a humanização da realidade. Segundo Freire, (1989, 

p. 17) ao propor o exercício imperativo de pensar a prática, proporcionamos a 

compreensão crítica de nossas ações e principalmente os motivos claros ou ocultos 

que as fazem surgir. 

Tal preocupação acerca da reflexão sobre nossas ações surge também, pela 

necessidade de combater o oprimido que introjecta dentro de si, o opressor. E é de 

suma importância, fazer da análise e reflexão da prática, o caminho para pensar e 

futuramente agir certo. Pois esse pensar ensina que por trás de cada ação e 

compreensão, está um contexto maior que é o da prática social. Compreender os 

mecanismos através do qual a sociedade funciona, nos permite entender que no 

fundo, alguns apenas sobrevivem no lugar de viver e essa sobrevivência se dá num 

determinado contexto. Freire (1989, p. 17) aponta que: 

 

A experiência de pensar a prática e a realidade em que ela se dá, 
como objeto de nossa reflexão crítica, termina por nos revelar 
obviedades que, porém, não suspeitávamos. Por isso no momento 
em que se apanha o obvio, racha o obvio, entra e vê dentro do obvio, 
descobre que ele não é tão obvio como se imaginava. 

 

Destacamos aqui a relevância da musicalização no contexto da Educação 

Social, sobretudo como mecanismo que pode promover a emancipação humana. 
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CAPÍTULO 3 

CONTRIBUIÇÃO DA MUSICALIZAÇÃO PARA O PROCESSO DE EMANCIPAÇÃO 

HUMANA 

 

A gente vai amadurecendo todo dia, ou não. A 
autonomia, enquanto amadurecimento do ser para si, é 

processo, é vir a ser. Não ocorre em data marcada. É 
neste sentido que uma pedagogia da autonomia tem de 

estar centrada em experiências estimuladoras da decisão 
e da responsabilidade, vale dizer, em experiência 

respeitosas da liberdade. 
Paulo Freire (1996). 

 

Considerado que somos como seres históricos e incacabados, cada um de 

nós se desenvolve e se constitui no seu respectivo tempo. Temos um ritmo próprio 

que varia conforme vamos vivendo, experimentando o mundo e sendo estimulados a 

tomar decisões que sejam responsáveis perante os acontecimentos da vida. O 

nosso amadurecimento é gradual, processual. Portanto, cada ação tomada deve ser 

no intuito de proporcionar tal amadurecimento, tal autonomia. 

Com o objetivo de conhecer e refletir sobre as contribuições da 

musicalização para o processo de  formação e emancipação humana no constexto 

dos projeto sócio-educativos, neste terceiro capítulo descrevemos também a 

pesquisa de campo, bem como os resultados da mesma dentro do processo que 

favorece a emancipação do ser humano. 

Desta forma relembramos o problema desta pesquisa que em questionar 

em que termos a musicalização desenvolvida no contexto da Educação Social tem 

contribuido para a emancipação do ser humano? Para tanto, nosso objetivo 

consiste em  conhecer os as funções sociais da música e como elas  acontecem no 

contexto da Educação Social, visando identificar quais as contribuições destes para 

o desenvolvimento da emancipação humana. Portanto a metodologia utilizada 

consistiu em uma pesquisa qualitativa, através de pesquisa bibliográfica pertinente 

ao tema e já evidenciada nos dois primeiros capítulos. 

Já para pesquisa de campo desenvolvida no ano de 2016, escolhemos como 

lócus de investigação a Escola de Música Sol Maior, com sede na cidade de 

Londrina, onde entrevistamos professores de música. Os dados foram coletados a 

partir de análise de documentos, questionários e registros em diário de campo que 

passamos a descrever a seguir. 
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3.1 ESCOLA DE MÚSICA SOL MAIOR39 

 

Com o intuito de possibilitar o acesso ao mundo das artes as crianças e 

jovens que se encontram em atividades informais de trabalho ou atividades 

ilegais/ilícitas, ou ainda em situação de risco social, que a  Escola Sol Maior foi 

criada em 2001. 

Como foco e locus desse trabalho, a cidade de Londrina foi escolhida e 

desde então é possível afirmar que a escola vem desempenhando o seu papel de 

dar acesso ao universo das artes as crianças e jovens da região. Mais de 2.500 

alunos já foram atendidos desde o início de suas atividades. 

A Escola Sol Maior registra em seu histórico um saldo extremamente 

positivo de bons frutos para nossa sociedade local, nacional em mundial. É possível 

contabilizar mais de uma centena de músicos profissionais espalhados mundo afora, 

formados dentro da estrutura disponibilizada pela Escola e Mestre músicos que 

abraçam essa causa dia após dia. Assim podemos perceber que a história se repete 

onde o menino vira homem de bem e com seu talento desenvolvido para o bem 

maior de nossa sociedade deixando um legado para os que se seguem. 

Ao longo desses anos a manutenção da escola contou com a dedicação e 

aporte financeiro do próprio idealizador da escola, ou seja, o Maestro e Professor 

Roney Marczak. E a sobrevivência e/ou sustentabilidade financeira é a maior 

preocupação para continuidade desse sonho. 

Com uma equipe envolvendo 16 Professores, Voluntários e Parceiros que 

denominamos Campeões da Causa, a Escola Sol Maior mantém parceria com as 

escolas de música na Suíça – Musikschule Wohlen bei Bern e Musikhochschule 

Bern. Essas escolas apoiam o desenvolvimento através de doações de material 

didático, partituras e instrumentos musicais, além da doação do próprio tempo de 

seus Professores. Anualmente Professores e Cidadãos Suíços vêm para Londrina 

acompanhar as atividades realizadas com a música na sede da Sol Maior e trazem 

consigo esse conjunto de doações que se tornaram vitais para sobrevivência da 

escola. 

A Orquestra Jovem foi formada em 2006 com alunos da Escola de Música 

Sol Maior como um projeto de inclusão social e cultural. Reúne cerca de 25 músicos 

                                                 
39Disponível em: <http://projetosolmaior.com/> 
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aprendizes de 10 a 25 anos, muitos oriundos de famílias de baixa renda. Mais de 

1500 crianças e adolescentes já passaram pela instituição, cuja orquestra realizou 

cerca de 200 shows por diversas cidades do Paraná e do Brasil. 

Outra iniciativa visando a viabilidade financeira da Escola Sol Maior foi a 

criação em 2009 do Quarteto Descobertas formado por Professores da escola com 

objetivo de divulgar a música brasileira com alta qualidade e assim captar recursos 

para prover o acesso de jovens talentosos carentes ao aprendizado gratuito da boa 

música. 

O Sucesso foi tão grandioso que outros projetos seguiram a exemplo do 

Repertório Instrumental Cristão, voltado para a oração, meditação e reflexão 

espiritual. E o SoundClass, Violin and DJ, que realizou shows nas principais 

capitais brasileiras e no exterior, como Alemanha e Argentina. Essa iniciativa nasceu 

para divertir e para descontrair, percorrendo pelo repertório internacional agradando 

e interessando públicos de todas as idades, unindo os clássicos da música 

eletrônica e pop ao som clássico do violino. Com uma aceitação incrível, o 

SoundClass já é hoje considerado uma das formações de maior destaque do 

gênero no Brasil. 

 

3.2 O IDEALIZADOR DE UM SONHO 

 

Roney Marczak nasceu em Londrina, teve aulas com Paulo Bosísio e 

freqüentou Master Classes com Max Rostal e Henrik Szering (Suíça), Paul Badura 

Skoda (Viena), Shmuel Ashkenasi (Israel), Tibor Varga (Suíça) e com Joseph 

Silverstein (USA). 

Premiado e vencedor de vários concursos nacionais e internacionais, aos 17 

anos foi escolhido após rigorosa seleção entre 900 candidatos para ser um dos 3 

bolsistas do governo alemão (DAAD) e graduou-se obtendo a nota máxima na 

Musikhochschule de Freiburg (Alemanha). Concluiu também com honra ao mérito o 

curso de interpretação e virtuosismo e o mestrado em pedagogia da música para 

bebês, crianças e adultos na Escola Superior de Música de Berna (Suíça). Realizou 

concertos como solista à frente das principais orquestras brasileiras e, na Europa 

solou com a Sinfonie Kontrast Orchester, Orquestra Sinfônica do Conservatório de 

Berna (Suíça), Freiburger Sinfonie Orchester (Alemanha), sob a regência dos 

maestros Alceo Bocchino, Roberto Tibiriçá, Jamil Maluf, Júlio Medaglia, Kaspar 
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Zehnder e Dmitrij Kitajenko. 

Foi artista convidado pelo Vaticano para receber na capela privada do Santo 

Papa, a primeira visita de todas as eminências católicas do Oriente realizada em 

1994, recepcionados pelo Papa João Paulo II e cardeais. Solenidade a qual o 

violinista apresentou obras de compositores para violino solo. 

Gravou em 1999 na Alemanha com o pianista Christian Ruvolo, o CD 

Descobertas um dos primeiros CDs a reunir clássicos populares a populares 

clássicos de compositores brasileiros incluindo músicas e arranjos inéditos da MPB 

para violino e piano. Em 2002 gravou o Descobertas II e dando continuidade ao 

segmento de divulgar a música clássica e popular do Brasil e prepara-se para trazer 

ao Brasil o Descobertas III, encerrando assim a trilogia Descobertas, álbuns que 

estão contribuindo muito para o resgate e divulgação do repertório primoroso e 

desconhecido de compositores brasileiros no Brasil e exterior. 

Lecionou violino e música de câmara nas escolas de música de St. Blasien 

na Alemanha, Conservatório de Berna e na Escola de Música de Wohlen na Suíça e 

é professor convidado dos Festivais de Música de St. Gallen (Suíça) e do Festival de 

Música de Juiz de Fora (MG). 

Interessado em contribuir na melhoria do ensino da música no Brasil, decidiu 

voltar após 14 anos de estudos e trabalhos profissionais na Europa e estabelecer-se 

em Londrina, sua cidade natal e abriu a Escola de Música Sol Maior Roney 

Marczak. A Sol Maior hoje é uma das únicas escolas de música no Brasil que têm 

parceria com escolas de música na Alemanha, Itália e Suíça, propiciando aos alunos 

e professores, trocas de conhecimentos e culturas durante todo o ano letivo através 

da vinda de professores estrangeiros exclusivamente para a escola de música.  

Roney Marczak foi convidado pelo Governo do Estado do Paraná para 

integrar a direção artístico-pedagógica do 24º Festival de Música de Londrina. 

Atualmente é membro de honra da Academia de Cultura do Paraná. 

 

3.3 OS PROFESSORES DE MÚSICA – EDUCADORES SOCIAIS 

 

Pela educação busca-se o crescimento e desenvolvimento do sujeitos que 

se encontram em vulnerabilidade social. E isso, somente é possível, se tivermos em 

mente que uma transformação da realidade em que esses sujeitos se encontram 

seja feita. Vale relembrar que para Freire (1989), os educadores sociais precisam 
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fazer um trabalho que permita quem quer que seja que se encontre desprovido de 

voz, à entender criticamente as razões e motivos pelos quais eles se encontram em 

tal situação.  

É dessa forma que o Educador, cujo papel nesse processo é de suma 

importância, vai problematizar junto com seus educandos as questões que lhes são 

pertinentes e pertinentes ao contexto em que todos se encontram. O trabalho que os 

Educadores fazem é primordial à construção da identidade dos sujeitos da 

Educação Social, pois eles quem proporcionam que pelas experiências nos mais 

diversos espaços socias, a reflexão crítica da condição de acada um, o 

reconhecimento de capacidades e habilidades que os educando sociais possuem e 

facilitam assim, o processo de emancipação desses sujeitos. Pois estes, vêem pelos 

educadores, a possibilidade de um futuro e de uma vida melhor e digna. 

Portanto, foi de suma importância sabermos como esses educadores 

pensam diante as condições abordadas nesse trabalho. Para tando, questões à 

respeito de suas concepções sobre musicalização e sua relevância para os sujeitos 

da Educação Social e sociedade, a importância que ela, a musicalização, tem na 

educação escola e como ela possibilita a emancipação do ser humano foram feitas. 

Neste sentido, nesta pesquisa foram colhidos dados de 10 professores que 

atuam na Escola de Música Sol Maior. Quanto à formação dos mesmos, 05 são 

formados em Música, 02 em Direito, 01 em Educação Física, 01 em Letras,  02 em 

Tecnico em Administração, 01 ainda cursa Música e 01 não deu informações sobre 

sua graduação. Alguns desses professores possuem 02 graduações e 3 deles 

possuem também uma Pós-Graduação. 

Quanto à idade dos professores entrevistados observamos certa diversidade 

visto que 04 professores tem de 20 à 29 anos, 02 entre 30 e 39 anos, 03 de 40 à 49 

anos e apenas um acima dos 60. Os professores da escola de música são em sua 

maioria do sexo masculino, são 07 homens e 03 mulheres. 

As funções desempenhadas por esses professores são de: Teoria musical; 

Cultura popular e Folclórica; Técnica Vocal; Estruturação e percepção Musical; 

Violino; Viola Caipira; Musicalização Infantil; Violão; Teclado; Piano; Teatro. 

Pelo processo de intrevista feito por meio de questionário, o que se percebe 

dos professores atuantes da escola de música é que a concepção que eles tem a 

respeito de musicalização é em sua maior parte, aquilo que os autores usados no 

presente trabalho nos trazem. Penna (2010, p. 33) nos diz que musicalizar é: 
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[...] desenvolver os instrumentos da percepção necessário para 
que o indivíduo possa ser sensível a música, aprendê-la, 
recebendo o material sonoro/musical como significativo. 

E nessa perspectiva, as respostas que mais se aproximaram da definição 

dada por Penna (2010) foram: 

 

Musicalização é a maneira de se ensinar música para que as 
pessoas consigam expressar-se e compreender a linguagem musical 
satisfatoriamente. Trabalho com musicalização pois acredito nas 
mudanças que esta área proporciona na vida dos que se relacionam 
com ela. (N.L.L, 2016). 

É conduzir as pessoas, de qualquer idade, à descoberta e 
compreensão do mundo da música: sons, ritmos, timbres. Ajudá-las 
e estimulá-las a usufruir dos benefícios do conhecimento musical, 
desenvolver habilidades inatas e contribuir significantemente para 
seu desenvolvimento global, tanto social quanto individual. (A.B.S, 
2016). 

Musicalização é um termo popular para a estruturação musical onde 
trabalhamos todos os aspectos da música formal, altura e tonalidade. 
Mas com a perspectiva que o indivíduo musical se desenvolve com 
suas referências culturais e sociais juntamente a musicalização. 
(V.J.P, 2016). 

É o despertar no indivíduo, o conhecimento e a capacidade de 
interagir e se expressar através da música. (P.D.C.O, 2016). 

 

Constatamos que a concepção de musicalização para os professores 

entrevistados é de uma forma geral, a possibilidade de interação e expressão das 

suas emoções, compreensão da linguagem musical, o despertar do indivíduo como 

sujeito social, cultural e capacitado, em qualquer idade, para desenvolver 

habilidades musicais que venham contribuir para seu desenvolvimento individual e 

também social. 

As respostas dadas pelos professores no tocante à relevância da 

musicalização para os estudantes e professores da escola, especialmente os 

estudantes considerados de baixa renda foram divergentes em alguns aspectos. Os 

professores, cujas respostas mais se relacionaram com o texto e com a pergunta em 

si, foram: 

 

A musicalização, em especial aos considerados de baixa renda pode 
significar a ampliação dos horizontes “culturais” além de possibilitar 
suas ações criativas (F.L, 2016). 
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A música apesar de ter um fim em si mesmo e ser importante sem 
necessidade de justifica-la com a melhora no aprendizado em outras 
áreas tem uma função muito importante de socialização, desperta um 
enorme interesse de pertença nas pessoas que acabam seguindo 
pelo caminho artístico musical que acabam deixando de lado 
atividades nocivas para seu desenvolvimento. A música agrega, 
instrui, representa e é um amplo campo de criatividade. (N.L.L, 
2016). 

Possibilita aos alunos o acesso a uma cultura que é pouco ofertada 
pelos meios de comunicação em massa. Isso aumenta o senso 
crítico perante as questões da sociedade. (R.G, 2016). 

A musicalização amplia os horizontes, ajuda a descobrir e 
desenvolver novas habilidades e influencia positivamente a 
autoestima, além de contribuir para a socialização dos indivíduos. 
(A.B.S, 2016). 

 

Para esses professores, a contribuição que a musicalização traz para a vida 

do sujeito que se encontra em situação de vulnerabilidade social e econômica, está 

relacionada ao trabalho que ela exerce na ampliação de seus horizontes culturais, 

na possibilidade de desenvolvimento de sua autoestima e também de sua 

socialização. Portanto, para eles, musicalizar também é contribuir para a formação 

humana, integral, social e política desse sujeito e de outros que se encontram 

desprovidos de direitos. E é dentro dessa perspectiva, que a musicalização 

igualmente contribui para sociedade. Desse modo, as seguintes respostas nos dão 

uma melhor visão da relevância da musicalização para a sociedade: 

 

O processo de musicalização desenvolve seres humanos mais 
sensíveis e cidadãos, mais conscientes de suas responsabilidades 
perante a sociedade. (P.V.P.A, 2016). 

É uma forte ferramenta para a construção moral de uma sociedade. 
Com conceitos que visam à harmonia e o respeito para cada 
indivíduo da sociedade. (S.A.T, 2016). 

Assim como a música, acredito que todas as manifestações artísticas 
têm grande importância e impacto dentro da sociedade. É a 
expressão com sensibilidade, exatamente o que a sociedade está 
carente. (N. L.L, 2016). 

Formar cidadãos mais conscientes e críticos, que sejam capazes de 
buscar alternativas para problemas latentes. (R.G, 2016). 
 

Assim como vemos nas questões feitas a respeito da contribuição que a 

musicalização faz para os professores e alunos, principalmente os de baixa renda e 
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para a sociedade como um todo, vemos que os professores entrevistados acreditam 

que por meio do ato de musicalizar, é possível desenvolver nos sujeitos suas 

capacidades de resoluções de problemas que estão presentes na vida cotidiana, 

assim com os tornarem sensíveis, respeitosos quanto as especificidades de cada 

indivíduo com quem eles se relacionam.  

 

Contribui na formação do senso crítico, pensamento analítico, 
iniciativa, por meio de exercícios de atividades coletivas. Dentro 
desse processo, o professor coopera com a intensificação dessas 
“qualidades” que preparam o aluno cidadão para uma vida autônoma 
e participativa na sociedade em que vive, permitindo que seja um 
agente de transformação em seu meio.  (S.C.T, 2016). 

 
Os professores apontam a musicalização como pertinente ao processo de 

Emancipação Humana, pois esta colabora com o desenvolvimento do senso crítico 

dos sujeitos e isso favorece a compreensão de sua realidade, assim como de seu 

papel no mundo. Pois, ao contatar o contexto em que vive, esse sujeito é capaz de 

se posicionar contra a realidade que lhe é posta muitas vezes de maneira injusta. 

 

3.4 A MUSICALIZAÇÃO E A EMANCIPAÇÃO DOS SUJEITOS 

 

A musicalização sendo o objetivo da Educação Musical e que se constitui 

como o ato de “tornar (-se) sensível à música, de modo que, internamente, a pessoa 

reaja, mova-se com ela. ”, é portando, o caminho que a Educação Social encontra 

para desenvolver nos sujeitos descritos por Nuñez (2013, p. 19, tradução nossa), 

como “[...] as crianças mais vulneráveis (e aqueles violados em seu direitos), [...]”. 

Dessa forma, se a Educação Social, objetivando, como Nuñez (2003, p. 21) 

pontua, dar suporte no processo de socialização das crianças e dos jovens, 

buscando acima de tudo, desenvolve-los na sua condição de cidadão de direitos e 

os emancipando para vida, precisa fazer uso da música e de todas as contribuições 

que ela traz para os sujeitos que se encontram desprovidos de voz e vez e 

esquecidos pela sociedade.  

Para Sekeff (2002, p. 67) “falar do poder da música é assinalar de algum 

modo sua influência no ser humano [...]” tanto como fenômeno físico quanto 

psicológico. Para a autora, a música: 
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[...] é também um excelente recurso de catarse, por favorecer 
expurgação de emoções e sentimentos que não se consegue 
expressar verbalmente, uma vez que o falar nos aproxima 
demasiado de emoções que quantas vezes! – nos atemorizam. 
Atuando como objeto intermediário, a música mediatiza nossa 
expressão, sem desencadear estados de alarma intensos que 
provavelmente nos desarticulariam. Ao mesmo tempo, age como 
facilitadora de comunicação, propiciando a desejada verbalização, 
seja de forma simples, primária, direta [...], por meio do qual o 
indivíduo está pronto a falar de si e de suas emoções. (SEKEFF, 
2002, p. 113). 

 

Dentro dessa possibilidade de falar de si e de suas emoções, os sujeitos da 

Educação Social vão aos poucos desenvolvendo sua autoconfiança e caminhando 

em direção à uma vida emancipada. Nesse sentido de desenvolvimento da 

emancipação e integração dos sujeitos na sociedade, Penna (2010, p. 49) ressalta 

que precisamos conceber a musicalização “[...] como processo educacional 

orientado [...]”, cujo objetivo: 

 

[...] visando promover uma participação mais ampla na cultura 
socialmente produzida, efetua o desenvolvimento dos esquemas de 
percepção, expressão e pensamento necessários à apreensão da 
linguagem musical, de modo que o indivíduo se torne capaz de 
apropriar-se criticamente e participante. (PENNA, 2010, p. 49). 

 

Ainda conforme Penna (2010, p. 49), encontra-se então, “[...] o objetivo final 

da musicalização, [...]” onde a música torna-se o meio que possibilita “[...] um 

processo educativo e formativo mais amplo, dirigido para o pleno desenvolvimento 

do indivíduo, como sujeito social”. E dentro dessa perspectiva social, Sekeff (2002, 

p.123) nos que “[...] a música permite que se participe do sentimento de uma época, 

presente ou pretérita, fornecendo as bases técnicas e estéticas para que essa 

vivencia se estabeleça.”. Vivência essa, que sem dúvida alguma, permite que os 

sujeitos da Educação Social aos poucos construam sua identidade cultural tão 

importante para a formação humana desses sujeitos. Nesse sentido, a autora ainda 

ressalta que a cultura em se tratando de música: 

 

Insere a comunidade numa sociedade específica, complementa 
hereditariedade, sustenta a perpetuidade de um determinado 
repertório, de uma determinada cultura, enquanto o código musical 
colabora na integridade e identidade do sistema social do indivíduo, 
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assegurando sua autoperpetuação e sua auto reorganização 
permanente. O resultado é que, se de um lado a herança cultural 
assegura orientação e desenvolvimento ao ser social, do outro, 
combinando-se com a herança genética, cada cultura, por meio de 
seus imprintings e seu sistema de educação, intervém para 
coorganizar o conjunto da personalidade, cuja diversidade é assim 
garantida. (SEKEFF, 2002, p. 127). 

 

Penna (2010, p. 49) fala da musicalização, como esta, sendo “[...] um 

momento da educação musical, [...]” e ressalta que mesmo que ela “[...] seja uma 

forma de educação musical, entendemos que esta última é mais ampla, podendo 

atingir etapas de desenvolvimento que ultrapassam a musicalização”. Para a autora: 

 

[...] musicalizar é desenvolver os instrumentos da percepção 
necessário para que o indivíduo possa ser sensível a música, 
aprendê-la, recebendo o material sonoro/musical como significativo. 
Pois nada é significativo no vazio, mas apenas quando relacionado e 
articulado ao quadro das experiências acumuladas, quando 
compatível com os esquemas de percepção envolvidos. (PENNA, 
2010, p. 33). 

 

Penna (2010, p. 33) ainda acrescenta que “se os esquemas de percepção 

das linguagens artísticas são desenvolvidos pelas experiências de vida de cada um, 

torna-se claro que não é apenas a escola que musicaliza”. Ou seja, para a autora, é 

possível musicalizar também nos espaços de Educação Social. Dentro dessa 

perspectiva da musicalização e a educação, Sekeff (2002, p. 120), afirma que: 

 

[...] pontuar música na educação é defender a necessidade de sua 
prática em nossas escolas, é auxiliar o educando a concretizar 
sentimentos em formas expressivas; é auxiliá-lo a interpretar sua 
posição no mundo; é possibilitar-lhe a compreensão de suas 
vivencias, é conferir sentido e significado à sua condição de indivíduo 
e cidadão. Como toda comunicação envolve conflito, poder, 
ideologia, negociação, o educando precisa aprender a lidar com 
esses valores com competência e autonomia; e aí, mais uma vez, 
emerge a possibilidade da música como agente mediador, 
auxiliando-o na construção de um diálogo com a realidade. 

 

É desse modo que Sekeff (2002, p. 120) completa que a fala de Penna 

(2010) ao dizer que a música é auxiliar do processo educacional escolar, justamente 

por que a autora compreende a educação “[...] de forma ampla, estendendo-se além 

dos muros da escola, [...]”. Portanto, sendo possível desenvolvê-la também nos 

espaços de Educação Social. A musicalização por ser considerada por Sekeff (2002, 
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p. 127), uma prática que “[...] contribui para o crescimento do educando, [...], por 

meio do qual as emoções vivenciadas são transformadas”. Vemos nela, a 

musicalização, a possibilidade de promoção dos sujeitos, dando-lhes voz e os 

inserindo no mundo e na sociedade como sujeitos de direito. 
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CAPÍTULO 4 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Se tivesse claro para nós que foi aprendendo que 
percebemos ser possível ensinar, teríamos entendido 

com facilidade a importância das experiências informais 
nas ruas, nas praças, no trabalho, nas salas de aula das 
escolas nos pátios dos recreios, em que variados gestos 

de alunos, de pessoal administrativo, de pessoal docente 
se cruzam cheios de significação. Há uma natureza 

testemunhal nos espaços tão lamentavelmente relegados 
das escolas. Paulo Freire (1996). 

 

Que toda troca nos ensine e nos permita ensinar. Que toda experiência 

informal tenha sua importância respeitada e valorizada. Que a educação possa 

acontecer dentro da sala de aula e que possa igualmente se estender pelos 

corredores e pátios da escola e cheguem às ruas, às rodas de conversas entre 

familiares e amigos, às praças, aos parques e demais lugares da sociedade. 

Com esta pesquisa buscamos compreender a Educação nas suas diferentes 

formas e também os mais variados lugares onde ela acontece. Para tanto, a 

analisamos como sendo um fenômeno que acontece em todos os momentos e em 

todos os lugares, podendo ser formal, informal, não formal. Vimos também que 

Freire (1989) e Nuñez (1999) se referem a educação não formal fazendo uso da 

terminologia Educação Social. 

A Educação Social que tem como objetivo, integrar os sujeitos que se 

encontram sem voz e sem vez na sociedade, buscando dar-lhes autonomia e os 

emancipando para vida. No entanto, dada a necessidade tem se destinado 

basicamente às crianças e adolescentes que se encontram em situação de 

vulnerabilidades e desprovidos de cuidados. 

No processo dessa pesquisa, conceituar o termo musicalização e 

compreender seu papel na Educação Social, sendo esta o lócus de desenvolvimento 

das práticas emancipadoras, foi um procedimento árduo e desafiador, devido à 

escassa familiarização bibliográfica do assunto pertinente à música e o referido 

termo “musicalizar.” Para tanto, a pesquisa de campo foi necessária para apreensão 

desses conceitos e para a compreensão das contribuições que a música e o ato de 

musicalizar trazem aos sujeitos da Educação Social. 
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Por acreditar que o processo de emancipação do sujeito começa a partir do 

momento que esse sujeito começa a ter noções mais concretas acerca de seu papel 

no mundo, a conhecer as razões e causas de sua condição, é que tomamos como 

prioridade, conhecermos o ponto de vista dos educadores. Isso não desvalida a 

ação do próprio educando, muito pelo contrário, mas é junto com o educador que ele 

conhecerá mais sobre sua realidade e é também junto do educador que aprenderá a 

pensar a respeito da sociedade e porque ela lhes vêm sendo mostrada como é. 

Dessa forma, conforme Freire (1989, p.16) afirma, o educador “é aquele que 

estimula a ação participativa da comunidade, de forma que se veja o menor como 

efeito de toda uma situação injusta, descobrindo modos de superar essa situação.” 

Vemos o educador como aquele que inicia o processo, que é paciente em esperar o 

momento certo em que o educando se permitirá ser resgatado, mantendo assim a 

uma relação de troca dentro do contexto educativo. Portanto, sendo o educador, 

conforme Freire (1989, p.16) relata, como aquele que “[...] vai com o tempo criar uma 

situação nova, provocadora de novas relações.” Além de buscar “[...] oferecer 

condições concretas para que os meninos superem suas necessidades.”, é que 

vimos a importância de começarmos pela perspectiva dos educandos.  

O campo da Educação Social é muito vasto, o que nos leva a compreender 

que o tempo que recebemos para a realização dessa pesquisa não é suficiente. Pois 

ao pesquisarmos as Contribuições da Musicalização para o Processo de 

Emancipação Humana no Contexto da Educação Social pela ótica dos educadores, 

pudemos ver que nessa temática, tão importante quanto o ponto de vista desses 

educadores, é a perspectiva que os educandos e as equipes gestoras dos espaços 

de Educação Social também têm a respeito do que o processo de musicalizar pode 

proporcionar ao sujeitos e sociedade como um todo. É nesse aspecto que 

destacamos a necessidade de darmos continuidade a esta pesquisa, afim de 

analisarmos os pontos de vista de todos os envolvidos no contexto da Educação 

Social. 

Desse modo, partindo das entrevistas, pudemos apreender a forma como a 

musicalização acontece nos espaços de Educação Social e como ela contribui para 

a formação do sujeito como sujeitos de direito. Dentro dessa perspectiva, vimos que 

a ação de musicalizar, permite que esses sujeitos possam, em contato com a 

música, resolver conflitos de ordem psicológica por meio de expressão e trabalho 

das suas próprias emoções e sentimentos, desenvolver o sentimento de 
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pertencimento à uma determinada comunidade e da sociedade, pois a música 

contribui para o perpetuamento e para a estabilidade da cultura. E uma vez que os 

sujeitos da Educação Social fazem uso de sua cultura e desenvolvem assim uma 

identidade cultural, estes se constituem como protagonistas de suas vidas, 

compreendem o contexto em que se encontram inseridos e problematizam seu papel 

no mundo na vida do outro. 
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Questionário para coleta de dados junto aos Professores da Escola Sol Maior 

 

Questionário para levantamento de dados referentes à pesquisa de Trabalho 
de Conclusão do Curso de Pedagogia, do Departamento de Educação, do 
Centro de Educação, Comunicação e Artes, da Universidade Estadual de 
Londrina. 

 
Nome da Pesquisa: Contribuições da Musicalização para Processo de 

Emancipação Humana no Contexto da Educação Social. 

Pesquisadora: Samara Aparecida dos Reis Abad Silveira. 

Orientadora: Professora Doutora Marcia R. Lemos de Souza. 

Objetivo: conhecer as funções sociais da música e como elas  acontecem no 

contexto da Educação Social, visando identificar quais as contribuições da 

musicalização para o desenvolvimento da emancipação humana. Neste sentido 

gostaríamos que respondessem as questão abaixo com base na sua experiência 

como professor de música.  

Considerações: consideramos relevante pontuar o que compreedemos nesta 

pesquisa como Educação Social e Emancipação Humana. A Educação Social se 

constitui como uma forma de contribuir com a formação e emancipação do sujeito e 

surge como possibilidade de promoção, reconhecimento e defesa dos direitos 

humanos. Segundo Violeta Nuñez (1999)  é a ação baseada no reconhecimento e 

amparo dos direitos humanos, é uma intervenção educativa que age na vida e no 

contexto dos sujeitos para que estes se entendam como sujeitos de direitos. Paulo 

Freire (1979) considera a Educação Social como meio para o ser humano se 

compreender como sujeito de direito que busca sua autonomia, por isso deve fazer 

uso de análise crítica e de seu meio cultural e condições de seu contexto de vida. 

Este processo descrito aqui é o que consideramos como Emancipação Humana. 

Acreditamos que este acontece à partir das relações que o ser humano estabelece 

com seu mundo, pois criando, recriando e decidindo, dinamiza este mundo. Do 

ponto de vista prático, chamamos de Educação Social as práticas educativas que se 

desenvolvem em projetos sócio-educativos e que utiliza a cultura (música, dança, 

artes em geral) como ferramenta de ensino e aprendizagem para a formação 

humana. 
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Dados Pessoais: 

Nome:______________________________________________________________ 

Idade:_______Gênero:_______________ Contato:_________________________  

 

Formação:  

Ensino Médio: 

_________________________________________________________________ 

Graduação: 

_________________________________________________________________ 

Pós Graduação: 

_________________________________________________________________ 

Atuação Profissional: 

_________________________________________________________________ 

 

Questões: 

 

1. Qual a sua concepção de musicalização? 

 

2. Qual a sua área de ensino no campo da musicalização? 

 

3. Qual a relevância da musicalização para os estudantes e professores da escola, 

especialmente os estudantes considerados de baixa renda? 

 

4. Qual a relevância da musicalização para a sociedade? 

 

5. Qual a importância da musicalização para o processo de emancipação do ser 

humano? 

 

6. No caso de crianças e adolescentes qual a importância da musicalização para a 

Educação Escolar? 

 

 

 



 63 

NOTAS 

                                                 
i Márcia Rejania Lemos de Souza possui graduação em Pedagogia pela 
Universidade Estadual de Londrina (1992), Especialização em Psicopedagogia 
(1997), Mestrado em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina (2003). 
É Doutora em Educação pela Universidade Federal de Santa Catarina na Linha de 
Pesquisa Ensino e Formação de Professores. Atualmente é professora da 
Universidade Estadual de Londrina e desenvolve pesquisa na área de Educação de 
Jovens e Adultos, Educação e Diversidade, Gestão da Educação e Pressupostos 
Teóricos de Paulo Freire. 
 
ii Rosa de Lourdes Aguilar Verástegui possui graduação em Filosofia - 
Universidad Nacional Mayor de San Marcos (1990), mestrado em Filosofia pela 
Universidade Estadual de Campinas (1998) e doutorado em Educação (Filosofia da 
Educação) pela Universidade Federal da Bahia (2006). Atualmente é professora 
adjunta da Universidade Estadual de Londrina. Tem experiência na área de 
Filosofia, com ênfase em Filosofia da Educação, atuando principalmente nos 
seguintes temas: cidadania, educação democrática, autonomia, inclusão e 
diversidade, pedagogia crítica e educação em Direitos Humanos. Ministra a 
disciplina de Filosofia e Educação Latino-americana no Mestrado em Educação. É 
líder do GP Filosofia, Educação e Direitos Humanos. 
 
iii José Alberto de Andrade de Lima Junior é Graduado em História (licenciatura-
1995), Graduado em Música (licenciatura-2005), com Especialização em 
Música/Educação Musical e Mestre em Educação/Educação Escolar pela 
Universidade Estadual de Londrina. Músico e intérprete da música popular brasileira, 
realiza pesquisas na área de música e educação, formação de professores e história 
da educação musical no Brasil. Atuou como Orientador Educacional On Line no 
Curso de Especialização em Artes do NEaD da UNESP/SP; Como docente do curso 
de graduação em Pedagogia da UNINORTE - Faculdade Norte Paranaense 
ministrando as disciplinas de "Musicalização" e "História da Educação"; Como Tutor 
a Distância na disciplina de "Educação Musical - Prática e Ensino I" e como 
Professor Voluntário ministrando a "Disciplina Didática Geral e da Música" no curso 
de Licenciatura em Educação Musical da UAB UFSCar - Universidade Federal de 
São Carlos/SP. Foi Professor Assistente no Departamento de Metodologia de Ensino 
da UFSCar - Universidade Federal de São Carlos, onde ministrou as disciplinas 
Prática de Ensino e Estágio Supervisionado em Educação Musical I e II, Didática 
Geral e Metodologia e Prática de Ensino em Educação Musical, no curso de 
graduação em Música/Educação Musical presencial. Atualmente é Professor 
Assistente do Departamento de Música e Teatro da Universidade Estadual de 
Londrina, ministrando as disciplinas História da Música I e II e Estágio 
Supervisionado em Música. 
 
 


