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na Escola de Música da
Universidade Federal da Bahia
 Leila Miralva Martins Dias

Antes de iniciarmos propriamente a abordagem do tema,
convém traçar um breve quadro conjuntural da trajetória do
ensino de música no Brasil, para facilitar o acesso da questão
a um público mais amplo. Apesar do reconhecimento que
sempre se deu à música no campo das artes, somente nos
últimos 30 anos, vem-se destacando a sua contribuição para a
formação e o desenvolvimento humano das pessoas em geral.
Levantemos então, resumidamente, uma visão panorâmica da
situação.

A música foi praticamente extinta do ensino médio, desde o início dos
anos 60 do século XX, quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
(LDB) alterou profundamente o currículo do ensino médio, permitindo a
sua flexibilização. Ao longo desses 45 anos, a disciplina música tem aparecido
apenas como um diferencial em certas instituições de ensino, ou como
“ornamento” em ocasiões especiais. Excluído o ensino da música do
ambiente escolar, ele foi confinado aos ambientes acadêmicos onde se afirma
virtuoso e profissionalizante.

Para as crianças, os adolescentes e jovens, no ensino pré-universitário,
ao longo desse tempo, quando muito, o quê havia eram aulas de música já
direcionadas para o instrumento com a perspectiva do virtuosismo. Os
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professores davam aulas particulares em suas casas ou em conservatórios e
os alunos levavam para casa as lições para praticarem como estudos de
técnica e algumas peças de compositores eruditos, geralmente, da cultura
européia (DIAS, 1992).

Assim, depois dos anos de 1960, até os nossos dias, tornando-se a música
eletiva como disciplina, a relação do sistema educacional brasileiro com o
ensino da música retrocedeu vertiginosamente à República Velha, quando
a instrução pública mal se esboçava. Neste aspecto, a situação tornou-se
mais dramática do que na República Nova, inaugurada nos anos de 1930,
quando, apesar das restrições de ordem política, tornou-se obrigatório o
ensino de música nas escolas públicas.

Dos anos de 1930 até os anos 1960, no entanto, o fazer musical no
sistema oficial de ensino era chamado de Canto Orfeônico, que, através da
predominância dos hinos patrióticos, assumia claramente objetivos de
formação cívica e moral, e a iniciação musical, realizada dominantemente
na rede privada de ensino, em pequenos grupos com canções folclóricas
(FUKS, 2007).

Coincidentemente, os anos que se sucederam à Lei de Diretrizes e Bases
da Educação dos anos de 1960, foram marcados pelo desenvolvimento
dos meios de comunicação de massa, sobretudo a televisão e o cinema,
uma vez que o rádio teve o seu desenvolvimento já desde os anos de 1930.
E foi justamente, através desses meios de massa, que se processou,
dominantemente, de forma assistemática e ao sabor dos interesses comerciais,
o ensino da música no Brasil.

Entretanto, as transformações sociais ocorridas no País, entre os anos
de 1960 e 1980, sobretudo marcadas por severas restrições à participação
dos diferentes setores sociais, levaram os setores interessados no
desenvolvimento cultural à busca de formas de expressão que, a um mesmo
tempo, fossem o protesto contra a situação vigente, e significasse o surgimento
uma nova forma de viver e expressar o mundo. Embora todas as artes tivessem
sido mobilizadas, a música, pelo seu potencial de difusão, alcançou papel
mais destacado. Todo o Brasil acompanhou os Festivais da Canção Popular.
A nova geração de músicos passou a expressar os anseios de liberdade tanto
política, como existencial (HOLANDA; GONÇALVES, 1986).

Entramos, definitivamente, em um novo tempo. Desde então, as artes,
de um modo geral, passaram a ser valorizadas não apenas como bem
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simbólico de consumo, mas, sobretudo, como algo a ser buscado no
processo de educação. Passou-se a reconhecer a contribuição da educação
artística na formação, não apenas das crianças, mas dos jovens e adultos
de todas as idades. Nesse contexto, a música assume um destaque
preponderante e assume novos rumos (BRASIL, 1997).

A educação musical, independentemente do reconhecimento oficial pelo
poder público, transpôs os muros da academia e passou a ser uma aspiração
social. Então, de modo diverso de períodos históricos anteriores como
estudados por Souza (2007) e Fuks (2007), é a própria sociedade, dessa
vez, que se mobiliza ao encontro da educação musical, não mais como
mecanismo de controle social e político como fizeram os regimes autoritários
do passado, mas como uma necessidade para o desenvolvimento humano.

Inegavelmente, essa nova tendência tem como marcos importantes o
fortalecimento das pesquisas em educação musical nos cursos de pós-
graduação desde os anos de 1980 e a criação da Associação Brasileira de
Educação Musical (Abem), em 1991 (OLIVEIRA; CAJAZEIRA, 2007).
Graças a esses esforços dos educadores musicais, nos dias de hoje, apesar
do ensino da música ainda permanecer periférico ao sistema de ensino
oficial, os pesquisadores de Educação Musical vêm afirmando-o, a passos
largos, como área específica de conhecimento e de investigação científica
(SOUZA, 2007).

As pesquisas têm revelado que a tradicional “aula de música”, com
teorias, solfejos e abordagens descontextualizadas, perde cada vez mais
espaço. A nova preocupação dos educadores musicais, no entanto, não é
somente re-significar essa “aula de música”, mas também expandir seu
campo de atuação abraçando as manifestações culturais, legitimando os
diversos outros espaços em que ela está presente, a exemplo das práticas
musicais religiosas, dos contextos fora da escola e das experiências musicais
diversas no cotidiano das pessoas (SOUZA, 2001). Além disso, dentro da
sociedade mais ampla, vem-se fortalecendo a movimentação política pela
inclusão do ensino da música no sistema educacional brasileiro, contando-
se inclusive, a essa altura, com projeto de lei em tramitação no Congresso
Nacional.

As pesquisas desenvolvidas sobre o ensino da música no Brasil,
sobretudo a partir dos programas de pós-graduação, têm colocado alguns
elementos para a reflexão tanto dos educadores, como de pais, de líderes
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comunitários e de autoridades educacionais sobre a importância da
educação musical para a formação do sujeito. Em conseqüência, essas
reflexões têm exigido uma tomada de posição de todos em relação ao que
vem sendo denominado de uma educação musical e não mais um mero
ensino da música.

A realidade contemporânea, os novos objetivos da educação musical,
os diversos espaços, as novas demandas da área e as expectativas trazidas
pelos estudantes de música, portanto, nos fazem refletir acerca de modos
de pensar diferenciados para atuar nessa nova realidade. Nessa nova
situação, o educador se encontra diante não só de uma vastidão de espaços,
onde a educação musical acontece, mas também diante de um universo de
alunos mais conhecedores do repertório musical disponível na mídia e
mais consciente de suas próprias expectativas de aprendizagem.

Os alunos, que procuram a aprendizagem musical na atualidade, são
portadores de objetivos bastante variados. Além do desejo de aprender um
instrumento, procuram a prática musical como um meio de interação social,
de entretenimento, da busca pelo lazer e muitos outros. Ou seja, a música
não é mais somente um veículo de formação artístico-cultural, mas também
um instrumento de formação integral do indivíduo. Ela é também fator
de afirmação de identidades e um campo que abriga a diversidade cultural
brasileira.

Portanto, todas essas transformações no contexto da educação musical
e, sobretudo considerando as subjetividades do aluno de música da
atualidade, produziram mudanças que se impõem ao novo educador musical
para que ele possa contemplar essa nova realidade com outros modos de
atuação, diferentes dos habituais, legitimando as experiências trazidas tanto
pelo aluno, como pelo professor.

PROJETO CORAL DA ESCOLA DE MÚSICA DA UFBA: FUNDAMENTOS

TEÓRICO-METODOLÓGICOS

Tendo em conta as contribuições que têm emergido das pesquisas no
campo da educação musical e a visão dessa realidade contemporânea, o
Projeto Pedagógico da Escola de Música da Universidade Federal da Bahia
(UFBA), que serve de norte tanto para os seus cursos de graduação e pós-
graduação, como para os seus diversos projetos de extensão considera que:
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Diante desta realidade, a escola não é mais considerada lugar exclusivo de
aprendizagem na sociedade do conhecimento, na qual são múltiplas as
oportunidades de ensinar e aprender. Da mesma forma, a área de educação musical
expandiu-se em várias dimensões: faixas etárias, espaços de atuação, modalidades
e metodologias. Se até há pouco tempo entendia-se o ensino de música
principalmente voltado para as crianças, hoje são contempladas todas as idades:
desde os recém-nascidos até a terceira idade. Surgiram novos espaços e outros
ganharam reconhecimento: além do ensino específico de música (cursos de extensão
universitária, conservatórios, cursos técnicos e de graduação) e as escolas regulares
públicas e particulares, entraram em cena as ONGs, os projetos sociais, o ensino
a distância, o ensino de música para portadores de necessidades especiais, as
manifestações da cultura popular, entre outros. As modalidades, inicialmente
voltadas para a musicalização infantil, passam a compreender qualquer tipo de
conjunto instrumental, vocal ou misto, aulas de cunho mais teórico e a formação
de professores. Às metodologias ativistas se juntaram outras abordagens
(UNIVERSIDADE..., 2006, p. 6).

Com o objetivo de assegurar maior clareza sobre o que se espera dos
educadores musicais diante dos desafios dos novos tempos, o presente ensaio
apresenta experiências pedagógico-musicais, desenvolvidas através de
projetos de extensão, com adultos, jovens e adolescentes, através do coro
livre e performático, onde, normalmente, o compromisso dos alunos com
o coral não é necessariamente prioritário em suas vidas.

A formação de coros performáticos, que se caracterizam por aliar a
dança e/ou o teatro ao canto, tem sido cada vez mais freqüente, em diferentes
pontos do Brasil, a exemplo do grupo da professora Ana Maria dos Santos,
de Belém e dos corais regidos pelo Maestro Cícero Alves, em Salvador,
Simone Raslam, em Porto Alegre e outros.

O trabalho com o coro performático, como visto acima, assume também
um caráter interdisciplinar. Assumindo-se a idéia de que o educador deve
promover um ensino que aborde, além das mais recentes inovações
tecnológicas, elementos que contemplem a simplicidade, a natureza e o
encontro do homem consigo mesmo. Essa mesma idéia é presente na
proposta oficial dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) para Arte.

A interdisciplinaridade, como nos adverte Luck (1999):

corresponde a uma nova consciência da realidade, a um novo modo de pensar,
que resulta num ato de troca, de reciprocidade e integração entre áreas de
conhecimento, visando tanto a produção de novos conhecimentos como a
resolução de problemas, de modo global e abrangente (LUCK, 1999, p. 62).
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 Também, com essa tendência, vêm-se informalizando a postura de palco
dos coros, vinda dos moldes tradicionais, mantida durante muitos anos nos
corais eruditos do Brasil e do mundo. Estas práticas performáticas têm como
objetivos, entre outros, aumentar o nível de expressão e motivação dos coristas
através da integração entre as linguagens artísticas, estimular o desenvolvimento
dos educandos em outras dimensões humanas, além de provocar um maior
interesse e envolvimento da platéia (DIAS; SANTA ROSA, 2007).

Esse trabalho fundamenta-se nas contribuições teórico-metodológicas
de educadores musicais como Willems, Orff, Dalcroze e Swanwick, Oliveira,
Souza e outros que convergem em torno da idéia de que o educador musical
tem como uma de suas principais funções, possibilitar aos alunos o
(re)descobrimento de valores em diferentes dimensões, interior e
exteriormente (LANDIS; CARDER, 1972).

A criação ou mesmo a montagem de espetáculos musicais, portanto,
apresenta-se, nesse contexto, como uma ferramenta educacional enérgica
favorecendo, nos alunos, tanto o seu desenvolvimento musical, quanto
artístico e cultural. Além disso, favorece o crescimento intelectual, o
desenvolvimento psicomotor e emocional, proporcionando ao educando
o contato com as dimensões do sentimento, do prazer e da alegria.

Esse trabalho, ao par com as bases da nova educação musical,
fundamenta-se também nas idéias de educadores e teóricos contemporâneos
do campo da educação em geral, como Paulo Freire, Edgar Morin e Jean
Piaget. A cada espetáculo que se cria e se realiza, pode-se observar como a
educação musical se torna efetiva a partir da transformação das aulas num
encontro dos saberes do professor e dos alunos.

 As contribuições desses autores, portanto, levam à consideração de que
o desejo e o saber trazidos pelo aluno para o contexto educacional são tão
importantes quanto o desejo e o saber do professor. Tem-se observado, ao
longo desses anos, como a instauração desse processo dialógico torna
possível perceber e alargar as possibilidades de práticas educacionais, que
contribuem, não apenas para o crescimento dos alunos como seres
pensantes, sociais, individuais, artísticos, musicais e, sobretudo, humanos,
mas servem também, de modo extraordinário, ao aperfeiçoamento e a
realização dos educadores.

A educação contemporânea ou do futuro, como diz Morin, por sua
vez, valoriza o saber do educando e o considera elemento necessário para a
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construção do conhecimento. O aluno deve ser a parte mais importante
no processo de ensino-aprendizagem tendo participação ativa no
desenvolvimento dos conteúdos e nas atividades com as quais ele lida. O
conhecimento teórico passa a ser algo adquirido com a vivência prática,
podendo fazer parte de um conjunto de experiências do aluno diretamente
ligadas à sua realidade e das quais ele pode se apropriar, tornando-se dono
do seu próprio saber (MORIN, 2000).

Nessa mesma trilha, autores da educação musical já destacam a
importância de se valorizar o cotidiano do aluno no processo de ensino e
aprendizagem, abrindo espaço para uma educação participativa com
resultados efetivos (TOURINHO, 1995; SOUZA, 2000; ARÓSTEGUI,
2000; 2007).

 Nesse sentido, considera-se que o trabalho de educação musical, no
projeto coral, procura valorizar o espaço para a expressão do aluno e da sua
individualidade, o incentivo à imaginação e à criatividade, a atenção à emoção,
à afetividade, e à sociabilidade, a busca pela autonomia do conhecimento
adquirido, o alcance da teoria a partir da prática, o diálogo professor/aluno
em prol do conhecimento do mundo do aluno e da contribuição do professor,
o conhecimento global do conteúdo trabalhado e a integração das
individualidades para a construção de um todo musical artístico, educacional,
sociocultural e, sobretudo, humano (DIAS; QUADROS, 2007).

O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES

As atividades de educação musical com os jovens e adultos, no coral
performático, a cada ano, começam com a elaboração de um projeto de
um espetáculo musical (WHITE, 1999). Tem-se como princípio não
selecionar previamente os prováveis participantes, considerando apenas,
como exigências básicas, que sejam membros do Projeto Coral.
Frequentemente há alunos e professores dos cursos de extensão, graduação
e pós-graduação da Escola de Música e de outros cursos da UFBA. O
importante é que estejam interessados e comprometidos com o trabalho.
Não é exigido nenhum tipo de experiência anterior e nem habilidades
específicas.

Memória.pmd 24/3/2008, 10:52297



298    ME M Ó R I A E  F O R M A Ç Ã O D E  P R O F E S S O R E S

Assim, as limitações apresentadas por alguns dos integrantes não
provocam prejuízos ao resultado final do trabalho, pois elas costumam ser
trabalhadas durante o período de um ano letivo. Para a realização desses
trabalhos, além dos coralistas, conta-se eventualmente, com a participação
de professores de teatro e dança, para ajudar a dar sentido ao roteiro e a
ampliar a espontaneidade e presença de palco dos educandos.

Uma vez discutido e acertado com o grupo a realização do espetáculo a
ser apresentado ao final de cada ano, são escolhidos os responsáveis para
cada setor de produção necessária à realização do projeto tais como
figurinista e tesoureiro e outros. Alguns desses papéis podem ser assumidos
por uma ou duas pessoas, ou mesmo pelo coletivo dos educandos que
passam a desempenhá-los através de processos dialógicos sob a coordenção
do professor ou professora que exerce também a direção geral.

 Nesse sentido, os participantes tornam-se também organizadores. Os
próprios coristas assumem as responsabilidades por todos os passos
necessários para a realização do espetáculo. Espera-se que esse envolvimento
com o desempenho de tarefas voltadas para o projeto comum, proporcionem
não só o acolhimento do saber do aluno trazido do seu dia dia, mas também
novas descobertas e a ampliação dos seus horizontes pessoais de vida, tanto
como indivíduos, como seres sociais (SANTA ROSA; DIAS, 2007).

No primeiro dia de aula, o(a) professor(a)-regente propõe a formação
de uma grande roda com alunos. Inicialmente ele(a) se apresenta e pede
para que cada um dos participantes se apresente. Declarando, inclusive, os
motivos que os levaram a participar de um processo de educação musical.
Ainda no primeiro dia, são realizados trabalhos de aquecimento e
relaxamento corporais. Além disso, vão sendo introduzidas várias outras
dinâmicas como jogos, brincadeiras rítmicas, improvisações vocais e
corporais com a intenção de proporcionar a descontração e um estado de
espírito aberto e criativo. Daí em diante, esses momentos são repetidos a
cada dia, antes do início das atividades musicais e artísticas (SANTA ROSA,
2006).

Uma vez decidido o tema, outras dinâmicas vão sendo realizadas para
descobrir maneiras de expor o tema do espetáculo em um coro performático
com a intenção clara de chegar à montagem de um musical com texto,
contemplando arranjos vocais, dança e teatro. Paralelamente a isso, já se
começa a levantar um repertório de canções referentes ao tema. Depois de
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muitas sugestões e experimentações, vão sendo selecionadas as músicas
que são encaminhadas aos alunos de graduação para serem elaborados os
arranjos. Comumente, os criadores dos arranjos se encarregam de ensaiar
com o coro.

Quando as vozes estão ensaiadas, é a vez de todos os coristas se voltarem
para criar coreografias compatíveis com a proposta da música e do tema
escolhido. Para essa parte convida-se um coreógrafo para auxiliar na criação
e no aperfeiçoamento das coreografias. Para o desenvolvimento do tema,
geralmente convida-se também um graduando ou professor de teatro que,
em comum acordo com os membros do grupo, coordena a criação das
falas e das cenas, propostas no tema escolhido. Essa aproximação com
outros profissionais das áreas de artes, caracteriza também, um trabalho
interdisciplinar artístico.

Ao longo do ano, por diversas vezes, avalia-se o processo, os resultados
e vão sendo traçados os passos seguintes. Geralmente, faz-se uma grande
roda com todos os alunos sentados no chão, onde eles se colocam para
relatar um pouco de como estão vendo o desenvolver do trabalho até
àquele momento. A(o) professor(a) pede para que cada um deles aponte o
que está vendo como positivo ou negativo, o que está faltando e pede
novas sugestões para serem acrescentadas ao trabalho.

Com esse diálogo, normalmente surgem, como aspectos positivos
detectados por eles, comentários ligados à evolução do tema e aos resultados
obtidos ao longo do caminho percorrido. De negativo, críticas a uma
música ou outra que poderia ser trocada, um arranjo que está sendo difícil
de apreender, uma coreografia que está confusa e outros aspectos
relacionados à dinâmica do grupo, tais como atraso de alguns participantes
para os ensaios e outros. E como sugestões eles sempre propõem cenas
novas que são experimentadas imediatamente e, quando aceitas pela
maioria, são acrescidas ao trabalho.

No segundo semestre, em geral, é escolhido o teatro em que devem ser
realizadas as apresentações públicas do musical. Aí, o trabalho costuma
adquirir um perfil mais profissional, pois já se utiliza figurino apropriado,
iluminação especial, sonorização para coristas e instrumentistas, cenário
ligado ao tema, providências para divulgação e todos os elementos que
surgem em virtude do que é próprio do espetáculo musical apresentado
em um teatro.
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 Como os corais recebem muitos convites para apresentações em diversos
espaços, quando há possibilidade, a primeira apresentação do musical se
faz em eventos, quase como um ensaio geral para a apresentação no teatro.
Portanto, geralmente, durante os meses de novembro e dezembro o trabalho
pode ser apresentado em parte ou por inteiro, de acordo com o teor dos
convites. No entanto, o coral tem além do musical, um repertório extra-
musical incluindo canções de natal para atender a convites diversos, inclusive
por ocasião das festas natalinas.

A partir de 2006, em relação aos outros musicais realizados nos anos
anteriores1,de forma intencional, aprofundou-se ainda mais a participação
dos alunos na criação do espetáculo, designando por inteiro a escolha do
tema, do repertório, das coreografias e das cenas.  Nesse caso a interferência
da professora-regente foi apenas para conduzir, conectar as idéias surgidas,
avaliar com eles e dirigir os ensaios. Portanto, o trabalho criativo foi
construído inteiramente com a participação de cada um dos coristas.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Entre as contribuições trazidas, por essas experiências, ao crescimento
dos indivíduos, pode-se destacar em primeiro lugar os aspectos relacionados
ao desenvolvimento musical, onde se percebe um evidente crescimento da
sensibilidade rítmica, melódica e harmônica, através da execução vocal,
instrumental e da vivência corporal; a familiarização com as diversas épocas
e estilos de cada um dos temas trabalhados.

Em segundo lugar, os aspectos do desenvolvimento artístico, revelando
que os alunos desenvolvem a expressividade de um modo geral com o
exercício de corpo, de execução vocal, de interpretação teatral e da
experiência artística e estética, do convívio com o palco e diversos elementos
que envolvem a apresentação em um teatro da cidade.

Em terceiro lugar, destacam-se os aspectos sociais por onde os alunos
apresentam uma sensível melhora da convivência em grupo, da confiança
mútua e da solidariedade; os aspectos psicológicos por onde, na grande

1 O projeto Coral realizou dez musicais São eles: “Volta ao Mundo” em 1996; “Fotos Musicais” em 1997; “Viver
Bahia” em 1998; “Rimas da Bahia” em 1999, que foi uma remontagem aprimorada do Viver Bahia; “Sucessos de
10 em 10” em 2000; “Sucessos de 10 em 10” em 2001, repetição atualizada; “Brasil em Canto” em 2002 e
“Lacinho Cor-de-Rosa” em 2003, “Lamento Sertanejo“ em 2005,  “Aprisionamento“ em 2006.
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maioria das pessoas, ocorre a superação dos bloqueios e da timidez, o
desenvolvimento da autoconfiança e a construção e elevação da auto-estima;
os aspectos cognitivos, onde são desenvolvidos, além de conhecimentos gerais,
as habilidades de memorização, imaginação e de criação.

Nesse contexto descrito do trabalho do Projeto Coral, todos os coristas
assumem papéis de responsabilidades indispensávies para o sucesso do
projeto coletivo. Esse envolvimento dos participantes, também como
organizadores, permite a ampliação dos seus horizontes, tanto artísticos e
culturais, como diante da vida em sociedade. Esse progresso se evidencia
de modo mais claro quando se observa o desempenho de cada um, ou
cada grupo em suas tarefas específicas, como descritas em seguida.

O pesquisador realiza estudos e pesquisas desenvolvendo a habilidade
de extrair o conteúdo essencial que posteriormente será exprimido nas
linguagens dramática e musical. O roteirista estuda minuciosamente o
conteúdo pesquisado e aprende a unir estas informações ao objetivo da
direção geral e transportá-las para o texto de uma forma criativa e
apropriada para o gênero. Os figurinistas, além de estarem atentos aos
rumos tomados pela montagem da peça, realizam pesquisas de estilos e
costumes de acordo com o contexto histórico e geográfico da trama. O
tesoureiro tem em sua mente, melhor do que qualquer outro participante,
a noção da quantidade de componentes envolvidos na montagem de um
espetáculo, além de estar sempre atualizado nos preços de mercado dos
serviços.

 O arranjador e diretor musical aprende a conhecer as limitações e
capacidades vocais, corporais e cênicas do grupo de forma a contemplar
estes elementos de maneira adequada nos arranjos, nas coreografias e nas
cenas organizando-os de forma harmoniosa. A direção teatral desenvolve
possibilidades de criação com pessoas leigas nesta área e com diferentes
tipos de egos no propósito de fazer com que o espetáculo expresse fluidez
e uniformidade nas passagens de texto para música e vice-versa.

O Coreógrafo aprende a criar seqüências que estejam de acordo com a
capacidade do grupo e com o contexto da peça. Os músicos fazem pesquisas
e treinos constantes de estilos e repertórios diversos, ampliando a
compreensão da história da música e da execução instrumental. O diretor
geral vive um processo de busca pela conciliação e pela sensibilidade de
acolher o todo e a todos sem perder de vista o resultado final.
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Diante dos resultados obtidos, reforça-se o reconhecimento da importância
do diálogo no processo da educação, sobretudo, musical. Além do mais,
pode-se perceber a vastidão de possibilidades para o desenvolvimento das
práticas de educação musical, trazendo crescimento para alunos e educadores
como seres pensantes, sociais, individuais, artísticos, musicais e, sobretudo,
humanos com a prática de uma democracia significativa.

Por fim, cumpre destacar que todo esse trabalho constitui-se numa
ocasião singular para os licenciandos em música, alunos de instrumento,
composiçao e regência, alunos de teatro e de dança, que vivenciam
intensamente todo o processo, complementando a sua formação de
educadores musicais para os novos tempos e consequentemente favorecendo
ao educador em geral a criação de abordagens pedagógicas voltadas para a
escuta do seus aprendizes, atendendo a uma demanda contemporânea onde
o saber do aluno e o saber do professor se entrelaçam buscando a contrução
de sentido na aprendizagem mútua.
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