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RESUMO

Esta  pesquisa  pretende  fazer  um levantamento  dos  processos  de  construção  e 
desenvolvimento de oficinas de musicalização aplicadas para crianças “em situação 
de  vulnerabilidade”  apontando  elementos  pedagógicos  que  poderão  auxiliar  aos 
profissionais  técnicos em canto,  que almejam contribuir  na  área educacional  em 
projetos sociais.

Palavras  chave  –  Educação  musical;   crianças  em  situação  de  vulnerabilidade; 
oficinas de musicalização.
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INTRODUÇÃO

Esta  pesquisa  objetiva  contribuir  no  processo  de  interação  social  e 

desenvolvimento do músico-educador, quanto à criação e preparação de oficinas de 

musicalização  destinadas  à  crianças  e  adolescentes  em  “situação  de 

vulnerabilidade”,  apontando  possíveis  caminhos  para  um  melhor  desempenho 

pedagógico.

Foi  desenvolvida  uma  pesquisa-ação  em  uma  instituição  não 

governamental,  sem fins lucrativos,  situada no bairro de Campos Elíseos,  região 

central  da  cidade  de  São  Paulo.   Há  25  anos  a  Missão  CENA (Comunidade 

Evangélica Nova Aurora), presta serviços a distintos grupos da comunidade do bairro 

local. A partir dos anos 90, a concentração do tráfico de drogas, o uso de  crack  e 

prostituição nessa área, veio a denominá-la como Cracolândia.

A música como parte integrante do universo artístico, tem contribuído de 

forma positiva para o desenvolvimento dos indivíduos de maneira integral. Algumas 

razões justificam esse trabalho: atuar como agente multiplicador de conhecimentos 

adquiridos; entender a carência de atividades culturais destinadas a esse público. A 

localidade foi escolhida pela quantidade significativa de crianças com necessidade 

de assistência social; a pesquisa vislumbra o resgate da inocência, motivando-as a 

construir  um  ambiente  de  autêntico  de  expressão,  onde  a  espontaneidade  e 

criatividade possa desenvolver  de maneira lúdica. 

Projetos de ação social voltados para arte-educação destinados ao público 

de baixa renda têm sido cada vez mais freqüentes. Os proponentes e realizadores 

têm discursado sobre as mais variadas promessas. Diante de inúmeras propostas, 

suscitam as seguintes indagações: estariam eles (nós) prontos para a execução das 
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mesmas? Os conhecimentos adquiridos no curso de canto da Escola Técnica de 

Artes seriam suficientes para construção de oficinas de musicalização para crianças 

em situação  de  vulnerabilidade?  Quais  seriam os  caminhos  mais  viáveis  a  ser 

percorrido  pelo  músico-educador  que almeja  contribuir  para  uma educação mais 

criativa e transformadora? Em meio às constantes mudanças sociais, quais seriam 

os métodos mais apropriados a serem aplicados nestas oficinas? Foi procurando 

atender a estas indagações, que este trabalho se desenvolveu.
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1. A EDUCAÇÃO MUSICAL INTERFERINDO NA SOCIEDADE.

“Vivemos em uma sociedade marcada por  uma defasagem cultural, 

que  se  manifesta  desde  hábitos  alimentares  às  alterações  de  preferências 

musicais. Um dos impactos causados por essa defasagem particulariza-se pela 

desorientação e desestruturação dos conceitos no mundo moderno, o que dificulta 

a compreensão e assimilação de tudo que nos cerca”. (AMATO. 2006, pág 144 a 

166)

Conforme  o  texto  afirma,  vivemos  em  uma  época  de  grandes 

transformações.   A tecnologia  avançou  de  forma  acelerada  deixando  lacunas  a 

serem preenchidas.  A busca  por  soluções  se  faz  necessária  para  uma  melhor 

organização social. O Brasil do século XX adentrou em um processo acelerado de 

urbanização, sendo palco de mudanças políticas, sociais, culturais e financeiras. O 

aumento populacional, sem uma adequação das condições de infra-estrutura básica, 

delimitou o espaço urbano em áreas sócio-econômicas (Sampaio e Pereira, 2003). 

As principais metrópoles apresentaram rapidamente uma má distribuição de renda. 

O desemprego, as condições precárias de moradia e a violência são apenas alguns 

dos itens que podem ser facilmente observados em uma sociedade que cresceu de 

maneira desorganizada. (MARICATO. 2000)

A educação musical transformou-se em disciplina curricular até o início da 

década de 1970, quando, com a LDB 5692/71, o Conselho Federal de Educação 

instituiu  o  curso  de  licenciatura  em  educação  artística  (Parecer  nº  1284/73), 

alterando o curso de educação musical. Os quarenta anos sem educação musical no 

currículo escolar causaram grandes lacunas na cultura e na formação do indivíduo. A 

criação de projetos na área de música destinada à comunidade tem sido contribuinte 

na tentativa de reparar os danos. (FONTERRADA. 2008 p. 278) A partir da década 

de 1990, é notável o crescimento dessas ofertas, normalmente destinadas a grupos 
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de crianças e adolescentes de baixa renda comumente denominadas “em situação 

de  vulnerabilidade”.  Os  objetivos  tem  sido  dos  mais  variados,  tais  como:  as 

possibilidades  de  promover  cidadania,  interação  social,  sociabilização, 

desenvolvimento da auto-estima, ampliar o universo cultural e tirar as crianças das 

ruas.  (HIKIJI, 2006. p. 78, 79) A música pode agir como agente de transformação e 

auxílio na organização social, essa ideologia já vem sido defendida desde os tempos 

mais  remotos  na  antiga  Grécia,  por  grandes  filósofos  como:  Aristóteles,  Platão, 

Pitágoras,  entre  outros,  e  tem  se  mostrado  atualmente  como  força  potencial. 

(GROUT e PALISCA, 2007. p. 19 - 21) Porém, deve-se manter o cuidado ao fazer 

marketing  desses  projetos  como  aponta  Vânia  Müller:  “É  importante  haver  um 

equilíbrio entre contribuição social  e a fixação de promessas, há que muitos têm 

atribuído a música como sendo a solução de amplos problemas sociais”. (MÜLLER, 

2004. p. 56)
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2. O MÚSICO ATUANDO EM PROJETOS SOCIAIS

Além, das constantes mudanças e inovações ocorridas no presente século, 

e  no  anterior,  o  músico-educador  enfrenta  outra  questão  em sua  atuação  como 

propagador  cultural:  estaria  preparado  para  atuar  em  projetos  culturais  com  os 

conhecimentos adquiridos em um curso técnico?  

Partindo  do  ponto  de  vista  dos  pesquisadores,  Carlos  Kater  e  Marisa 

Fonterrada,  apontaremos  alguns  elementos  que  podem  auxiliar  o  educador  no 

processo de contribuição social e na construção pedagógica em projetos musicais. 

Esses  elementos  são:  convivência  com  a  diversidade  de  gêneros  musicais, 

conhecimento do público e exploração de métodos.

2.1 Diversidades de gêneros musicais

O processo de ensino musical deve levar em conta o gosto pela musica; é 

importante que o músico-educador faça uma ponte entre o conhecimento empírico 

de seus alunos, de seus conhecimentos e da necessidade de ampliar horizontes de 

ambas as partes. Esse era um pensamento de Paulo Freire, e deve incluí-lo aqui, 

porque suas idéias estão latentes neste texto. "Um dos grandes pecados da escola é 

desconsiderar tudo com que a criança chega a ela. A escola decreta que antes dela 

não há nada." (FREIRE, 1996. p. 87)

Existem projetos destinados a crianças de baixa-renda, com pouco acesso 

a cultura, que focam a música de orquestra, principalmente a erudita, afastando-os 

da linguagem cotidiana. João Maurício Galindo, maestro responsável pelo método 
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de ensino de cordas no Projeto Guri, ao ser entrevistado por Rose Hikiji acerca do 

por  que  do  ensino  erudito  para  uma população  de  baixa  renda,  fez  a  seguinte 

declaração:  “Não  propusemos  música  erudita,  propusemos  fazer  música  em 

conjunto”. (HIKIJI, 2006. p. 79)

A música em conjunto não deveria partir da valorização das experiências 

entre aluno e educador? Não estaria transmitindo uma resposta simplista demais em 

busca de não transparecer  seus conceitos  pessoais?  O educador  da  atualidade 

estaria pronto a valorizar os códigos existentes na comunidade em que partilha seus 

conhecimentos, no sentido de ampliá-los, trazendo assim, uma nova concepção de 

possíveis soluções das problemáticas cotidianas?

Por  outro  lado,  apoderar-se  unicamente  de  materiais  e  suportes 

assimiláveis  em  defesa  de  uma  suposta  proximidade  com  a  realidade  dos 

participantes,  tem  levado  à  uniformização.  A  constante  utilização  da  música 

comercial, caminha em sentido contrário a educação criativa, transformadora e de 

valorização individual. (KATER, 2004 p.48)

 “Parece não ser de consenso entre educadores musicais, ainda hoje, 
que todos os indivíduos têm cultura e representam tendências especificas além da 
cultura  local  e  “midiática”.  Da  mesma  forma,  qualquer  ser  humano  possui 
voluntária ou involuntária uma cultura também musical, e é desde ela que tem o 
início o contraponto que tecerá o processo de aprendizagem.

Toda  vez  que  uma  intenção  legítima  é  sacrificada,  substitui-se  um 
pensamento, uma proposta de atividade ou uma de atividade ou uma música com 
força autêntica de sua expressão original por outra “mais facilmente assimilável”, 
algo é aprisionado. “(KATER, 2004 p.49)

Cabe,  portanto,  ao  educador  policiar-se  ao  executar  o  seu  ofício,  pois 

muitos permanecem com uma visão arcaica de que, em seu poder, está a primeira e 

a última palavra. Schafer contesta esse tipo de posicionamento entre professores e 

alunos, “Na educação, e considerando o aspecto da transmissão de conhecimentos, 

o  professor  tem todas as respostas,  e  os alunos,  a  cabeça vazia – pronta para 

assimilar informações. Numa classe programada para a criação não há professores: 
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há somente uma comunidade de aprendizes. E enfatizo novamente: em uma classe 

programada para a criação, o professor precisa trabalhar para a própria extinção”. 

(SCHAFER. 1991, p. 286)

A diversidade de propostas musicais deve se estender, ultrapassar o gosto 

pessoal do educador, de modo que não venha banalizar a realidade, e então reforçar 

o medíocre e subestimar indivíduos e comunidades. (KATER, 2004, p.49)

2.2 Conhecimento do público

O músico educador no presente século precisa ter uma visão de mundo 

contemporâneo,  fundada  em  uma  análise  profunda  da  realidade,  tornando-se 

sensível  às necessidades das mais variadas classes sociais.  É necessário haver 

uma  ampliação  de  perspectiva,  ocasionando  novas  situações  de  trabalho  e 

avançando de maneira mais eficaz em sua condição de contribuição social. (KATER, 

2004, p.43-46)

Ao desenvolver projetos com crianças em situação de vulnerabilidade, é 

importante  conscientizar-se  de que a música  ocupará  uma posição voltada para 

sociabilização e autoconhecimento. Esse público, em sua maioria, é proveniente de 

famílias com níveis diversificados de organização. Costumam apresentar limitações 

a  nível  econômico,  intelectual,  emocional,  afetivo,  etc.  Confrontam-se  com 

tendências de abandono, secundaridade e negação nas fases iniciais de existência,  

inadequação, marginalização e excludência em fases em que deveriam participar 

mais ativamente na sociedade. Nesse sentido, o educador precisa estar preparado, 

pois  no  decorrer  das  oficinas,  podem  transparecer  problemáticas,  tais  como: 

dispersão,  timidez,  desmotivação,  auto-invalidamento,  postergação,  agitação, 
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impaciência,  hiperatividade,  desconfiança,  revolta,  agressividade,  etc.  Essas 

particularidades podem comprometer o andamento do grupo e da aprendizagem. 

(KATER, 2004, p.47)

Com  base  nessas  informações,  Kater  descreve  importantes  elementos 

pedagógicos que devem ser priorizados pelo educador, tais como: desenvolver vínculo 

afetivo, que embase um relacionamento interpessoal e gere confiança como condição 

básica ao aprendizado; flexibilidade no processo didático; organização do ambiente, e 

equilíbrio entre espaço de liberdade e referenciais de limites, resgatando a noção de 

espaço  individual  e  coletivo;  utilizar  o  lúdico;  valorização  do  indivíduo,  através  de 

processos construtivos e sinceros; perceber o processo criativo do grupo e manter os 

objetivos  iniciais  em  funcionamento;  fornecer  informações  necessárias  para  o 

entendimento e prosseguimento do trabalho; limitar as frustrações de aprendizagem 

sem, porém, abafar o conflito interno, necessário ao processo educativo, abrindo mão 

da perfeição e da crítica;  solicitar  melhor desempenho caso a atividade seja muito 

simples, apontando a potencialidade da criança. (KATER, 2004, p.47)

2.3 Exploração de Métodos

A música e a educação musical sofrem modificações decorrentes de seu 

período histórico, surgindo à necessidade de reformulações. Educadores musicais, 

no  início  do  século  XX,  constituem-se em pioneiros  no ensino  diferenciado,  não 

tecnista,  da  música,  visto  que em épocas anteriores  não havia preocupação em 

cuidar do bem estar da criança, do jovem e do adulto. As transformações de âmbito  

científico e artístico ocasionaram o surgimento de pedagogos diferenciados na área 

da música, entre estes se destacam: Émile Jaques Dalcroze (Suiça), Edgar Willems 
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(França), Zoltán Kodály (Hungria), Carl Orff (Alemanha) e Shinichi Suzuki (Japão).  

(FONTERRADA, 2008. p. 121 e 122)

Como no início do século XX estamos vivendo uma nova era de mudanças 

e avanços tecnológicos, fato que vem alterando as ações e o comportamento do 

homem, impelindo reajustes e soluções. Devido às constantes mudanças tem se 

tornado difícil encontrar caminhos estáveis e adequados, o que implica que utilizar 

apenas  sistemas  metodológicos  desenvolvidos  no  século  XIX  ou  XX,  já  não 

correspondem  às  necessidades  atuais,  porém,  eliminá-los  não  seria  o  mais 

conveniente, certamente haveria um empobrecimento no ensino. O ideal,  parece ser 

compartilhar  de  elementos  do  passado,  entrelaçando-os  com  uma  linguagem 

atualizada,  a  ser  realizada  de  maneira  não  linear.  Este  percurso  nem  sempre 

apresentar-se-á em um padrão claramente definido: A indefinição de limites não é 

peculiar da época e sim da história. (FONTERRADA, 2008, p.119, 279-283)

Quando os limites se esvaem – e há momentos em que isso acontece de 
maneira inequívoca - têm-se indícios de que a ordem vigente já não responde ás 
necessidades que se apresentam, pedindo renovação e busca por nova ordem. 
Nesses momentos de insatisfação em relação ao padrão estabelecido, dos quais 
decorre a busca por novos princípios capazes de restituir ordenação ao mundo e 
ao próprio ser humano, auxiliando-o a evitar o caos, os limites torna-se vagos e 
imprecisos, pedindo outra configuração. Do mesmo modo que a multiplicidade de 
caminhos leva à idéia de labirinto, a ausência ou imprecisão de limites na trama da 
rede aponta para fênix, a ave lendária capaz de se reconstruir a partir das próprias 
cinzas; um símbolo de renovação. (FONTERRADA, 2008. p. 283)
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3. DELINEANDO PERFIS

3.1 Perfil social da Cracolândia

Em 1867 ocorreu um fato importante na história que veio a contribuir com 

desenvolvimento  econômico,  social  e  político  do  estado  de  São  Paulo:   a 

implantação da rede ferroviária, que proporcionou a ligação da cidade de São Paulo 

ao  Porto  de  Santos,  agilizando  o  processo  de  transporte  do  café,  que  naquele 

momento era o produto que gerava a maior fonte de renda na economia brasileira.  

A  Estação  da  Luz,  situada  na  capital  de  São  Paulo  recebeu  muitos 

viajantes:  imigrantes,  barões  do  café  e  trabalhadores.  A arquitetura  dos  bairros 

vizinhos : Santa Ifigênia, Campos Elíseos nos conta um pouco dessa história. Hotéis, 

pensões, casarões e lojas, foram construídos para servir à sociedade aristocrata, 

aos negociantes e aos trabalhadores. O processo de aceleração no desenvolvimento 

urbano no século XX ocasionou a  diminuição do número de moradores de classe 

média e do aumento de cortiços nessa região. Nos anos 90, o tráfico e o uso de 

crack se  concentraram nessa  área  isolada  por  grandes  vias,  habitada  por  uma 

população de baixa renda, cheia de imóveis ociosos e deteriorados, cujas ruas de 

comércio ficam vazias à noite, fato comentado cada vez com maior freqüência nos 

noticiarios. Fato comentado cada vez com maior freqüência nas notícias, a região 

hoje chamada de  Cracolândia fica ao sul da linha de trem,  compreendida pelas 

avenidas Duque de Caxias, Rio Branco e Ipiranga e pelas ruas Mauá e General 

Couto de Magalhães. (MOTA, 2007)
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Há 5 anos os bairros de Campos Elíseos e Santa Ifigênia têm sido alvo de 

ação repressiva às drogas pela gestão do atual Prefeito Gilberto Kassab, com ações 

mais  ostensivas  de  policiamento,  além  de  diversas  demolições  a  prédios 

abandonados que servem de refúgio para usuários de drogas e prostituição.  Os 

antropólogos Heitor Frúgoli Jr. e Enrico Spaggiari, definem a Cracolândia como uma 

espécie  de  territoriedade itinerante,  o  que  significa  situá-la  em  uma  certa  área 

urbana,  mas sujeita  a  deslocamentos,  a  depender da  repressão ou intervenções 

exercidas, além das dinâmicas de suas intervenções internas. (SPAGGIARI, 2007)

A Cracolândia abriga a sociedade marginalizada, sempre presente na mídia 

e  a  sociedade.  Busca  ser  assistida  pelas  autoridades  que  é  composta  pelos 

moradores mais antigos e proprietários comerciais que sofrem com os constantes 

assaltos, com intranquilidade e com falta de segurança. (ALVES, 2009)  A população 

da região tem exigido soluções junto a Prefeitura. No dia nove de julho de 2009, 

ocorreu  um  protesto  pacifico  em  frente  à  Sala  São  Paulo,  onde  mais  de  100 

moradores participaram, exibindo faixas, pedindo às autoridades presentes naquela 

noite, mais eficácia diante da situação que se implantou no bairro. Foram entregues 

mais de dois mil folhetos contendo uma carta aberta1 à população de São Paulo com 

as reivindicações da Associação de Moradores do Bairro de Campos Elíseos. Outra 

questão que tem tirado o  sono desses moradores é o Projeto  de  Revitalização, 

(RIGI,  2009).  Eles temem a especulação imobiliária.  Atualmente,  dois  consórcios 

disputam  o  projeto  e  a  execução  de  revitalizar  a  Cracolândia.  Um  projeto  da 

prefeitura de São Paulo que foca o embelezamento do bairro, e receberá o nome de 

Nova Luz. 

1Em anexo III 
Associação dos Moradores de Campos Elíseos Disponível em: 

<http://associacaocamposeliseos.com.br/wordpress/?p=1> Acesso em 10 out. 2010

http://associacaocamposeliseos.com.br/wordpress/?p=1
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Apesar de todos os problemas existentes, encontra-se nesta localidade um 

pólo  cultural;  constituído  pela  Sala  São  Paulo,  considerada  a  melhor  sala  de 

concertos  da  América  Latina,  o  Museu  da  Língua  Portuguesa,  a  Pinacoteca  do 

Estado, a Escola de Música do Estado de São Paulo, o Museu da Memória Brasileira 

e ainda receberá a instalação do Palácio da Dança. A idéia do novo projeto é criar 

um  pólo  de  tecnologia,  criatividade  e  inovação,  por  meio  de  construções  de 

condomínios  destinados à  classe  média  e  implantação  de  uma  Universidade 

Privada. (OSTRONOFF, 2008) O Centro Paula Souza está construindo ali próximo 

sua moderna sede.

3.2 Perfil da Instituição

A pesquisa  foi  uma  pesquisa-ação,  com  o  tema  a  ser  desenvolvido  – 

educação musical com crianças e adolescentes em “situação de vulnerabilidade”. 

Foram realizadas oito oficinas com crianças na idade de oito a treze anos. Optou-se 

em desenvolver atividades na Missão CENA, pois era uma comunidade localizada 

no bairro,  Campos Elisios,  e  apresentava  filosofia  compatível  com os  interesses 

dessa pesquisa. 

O  início  desse  trabalho  deu  quando  o  dono  da  “Borracharia  Cinco 

Esquinas” João Peres, convidou o seu pastor Nivaldo Nassiff para realizar um culto 

em sua borracharia. Ao realizar o culto, Nassiff se sensibilizou com a marginalização 

da comunidade e a carência de um trabalho assistencial na região. Partindo desse 

acontecimento, decidiu-se fazer um culto por semana naquele local. Os encontros 

foram nomeados de “Noite de Paz”, sendo considerado o primeiro nome da CENA. A 

instituição  recebeu  ajuda  de  pessoas  de  origem  norte  americana  e  suíça,  que 
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desenvolveram trabalhos com crianças da região. Em 1991, foi fundada oficialmente 

a  Missão  já  com  existência  de  um  Conselho  Consultivo  formado  por  pastores, 

empresários e patrocinadores, demonstrando assim a idoneidade da instituição.

A igreja é ambientalizada conforme a necessidade e programação a ser 

oferecida; quadra poliesportiva para as crianças e adolescentes; albergue masculino 

e refeitório para pessoas em “situação de rua”, também disponibilizam para esse 

público  vestiário  feminino  e  masculino  para  banhos;  assistência  a  dependentes 

químicos, aos profissionais do sexo, aos moradores das proximidades e às famílias 

de detentos. Está situada à Rua General Couto de Magalhães, número 280, Campos 

Elíseos – região conhecida também como Cracolândia ou “boca do lixo”.

3.3 Perfil das crianças e adolescentes da CENA

As crianças  participantes  das  oficinas  não  estão  em “situação  de  rua”,  

porém,  convivem  cotidianamente  com  cenas  de:  violência,  drogas,  abandono, 

prostituição e abuso de direitos, inclusive os seus. Na tentativa de criar perspectiva e 

melhor qualidade de vida, elas recebem uma ação preventiva através de atividades 

que lhes são oferecidas. Uma dessas ações é a escola de futebol, com média de 

oitenta participantes. As crianças recebem a incumbência de fazer o pagamento à 

escola  de  futebol  por  meio  do  boletim  escolar.  As  oficinas  ministradas  foram 

frequentadas em sua maioria por crianças matriculadas nessa escola de futebol. Em 

uma conversa informal com os participantes das oficinas, aproximadamente setenta 

por cento das destes expressaram o desejo de se tornarem jogadoras profissionais 

de futebol.
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A relação que as crianças têm com atividades culturais é bastante escassa. 

Em uma roda de conversa, ao serem indagadas sobre visitas a museus da região, 

apenas o Museu da Língua Portuguesa foi mencionado. Em um grupo de dezoito 

componentes,  somente um adolescente,  do sexo feminino,  teve oportunidade de 

conhecer  a  Sala  São  Paulo.  Ao  indagarmos  sobre  o  Projeto  Guri2 uma  criança 

demonstrou  ter  vago  conhecimento,  enquanto,  o  restante  do  grupo  mostrou-se 

surpreso com a questão.  Somente duas crianças mencionaram ter parentes que 

tocam  instrumentos,  contudo,  mesmo  havendo  um  distanciamento  de  uma 

linguagem  artística,  várias  crianças  revelaram  o  desejo  de  aprender  tocar  um 

instrumento, sendo o violão o mais citado. 

2 Projeto de ensino musical que serve crianças e adolescentes, está situada 
no bairro do Bom Retiro. 
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4.  AS OFICINAS

Como parte  integrante  desta  pesquisa  foram realizadas oito  oficinas de 

musicalização  com  duração  de  noventa  minutos  cada.  As  atividades  foram 

desenvolvidas  para  um  grupo  de  crianças  e  adolescentes  que  apresentaram 

instabilidade na assiduidade, em média de doze participantes por oficina. Não foram 

feitas restrições quanto ao grau de escolaridade ou idade.

Segue abaixo descrição das oito oficinas realizadas.

4.1 Primeira Oficina - Avaliação inicial - conhecendo as 

crianças.

Esta oficina objetivou romper o estranhamento que por ventura pudesse 

surgir em nosso primeiro encontro. Foram propostas algumas brincadeiras sem a 

intenção de transmitir de imediato algum conhecimento musical.

1ª Atividade Apresentar-  se  “musicalizando”  o  nome 
próprio.

Diante da timidez apresentada foi 
necessário substituir à dinâmica.

2ª Atividade Apresentar  se  e  jogar  a  bola  para  um 
integrante que não tinha muita convivência.

A bola ajudou a diminuir a timidez

3ª Atividade Chuva  de  papel  –  foram  formadas  duas 
equipes,  cada  turma  recebeu  uma  folha  de 
papel de cores diferenciadas. A proposta era 
realizar  uma  chuva  de  papel  durante  30 
segundos de modo que viessem a ficar com a 
menor  quantia  de  papeis  da  equipe 
adversária. (BELLAN, 2008. p. 42).

As  crianças  tiveram  dificuldade 
em obedecer às regras do jogo.
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4ª Atividade Pedimos para que eles relatassem sobre sons 
do cotidiano, e se concentrassem nos sons do 
ambiente e posteriormente expressassem com 
o corpo os sons detectados.

Dificuldade  de  concentração  do 
grupo, porém, realizaram a tarefa.

5ª Atividade Trazer  relatos  de  sons  de  ambientes 
frequentados.

Relato na 2ª oficina.

Relato:

A oficina não atingiu a proposta por alguns fatores detectados: faltou-nos 

um  prévio  conhecimento  das  crianças  quanto  aspecto  de  interação.  O  grupo 

apresentou um comportamento misto: dificuldade de se expressar, agitação, e falta 

de concentração.

4.2 Segunda Oficina – Compartilhando o conceito de pulsação

1ª  Atividade Relatos dos sons. Lembraram  principalmente  dos 
sons que os desagradava.

2ª Atividade Dinâmica da Chuva. A falta de concentração dificultou 
a percepção da dinâmica.

3ª Atividade Jogo  dos  Copos3 –  Marcar  a  pulsação 
utilizando a música Escatumbararibê.

Dificuldade em manter pulsação.

4ª Atividade Subdividir o tempo. Dificuldade em manter pulsação.

5ª Atividade Jogo do maestro – dividir o grupo, cada equipe 
repetirá a rítmica proposta pelo maestro.

Realizado com tranqüilidade.

6ª Atividade Apresentação da atividade Jogo dos Copos. Colaborou  com  processo  de 
perder a timidez.

Nesta  oficina  compartilhamos  o  conceito  de  pulsação  estimulando  as 

crianças a servirem-se da escuta, dos movimentos e da voz.

Relato:

3 Foto em anexo I. Foto1.



23

As  crianças  se  mostraram  bastante  participativas.  Constatamos  que 

algumas apresentaram ansiedade e atraso na coordenação motora ao realizar o jogo 

dos copos.  A divisão em dois  grupos proporcionou maior  concentração aos que 

estavam com dificuldades. Os convidamos a apresentar a música Escatumbararibê 

uns aos outros:  percebemos que o grau de dificuldade diminuiu frente ao desafio, 

pressupomos por isso que algumas precisam ser mais estimuladas.

4.3 Terceira Oficina - Ritmo e expressão

A atividade desenvolvida em nosso terceiro encontro visava estimulá-los à 

prática da escuta e a se expressarem por meio da exploração sonora, além de fazer 

um  levantamento  acerca  dos  conhecimentos  musicais  do  grupo.  Foram 

disponibilizados instrumentos de percussão, tais como: ganzá, kabuletê, caxixi, tubo 

de bambu, baqueta, belisco e reco-reco (sendo alguns de materiais recicláveis). 

1ª Atividade Mini-gincana – as crianças deveriam correr na 
linha delimitada, encher uma bexiga, comer uma 
bolacha,  realizar  uma  célula  rítmica  e  repetir 
todas as anteriores.

A  atividade  foi  satisfatória,  as 
crianças  apresentaram  interesse 
e animação.

2ª  Atividade Exploração livre dos instrumentos. As crianças demonstraram muito 
interesse.

3ª Atividade Sugerimos que extraíssem sons diferenciados. Alguns  se  mantiveram  no  modo 
tradicional,  porém,  houve 
interesse pela proposta.

4ª Atividade Os  participantes  foram  convidados  a  se 
expressaram  individualmente  por  meio  dos 
sons.

Satisfatório, todos participaram. 

5ª Atividade Explorar  os  sons  em  conjunto  e  inserir  o 
conceito de intensidade de maneira lúdica.

No  primeiro  instante  relutaram, 
mas compreenderam a atividade.

6ª Atividade Utilizar a música Minha Pequena Luz, para que 
as  crianças  pudessem  acompanhar  com  os 
instrumentos.

Algumas  se  desinteressaram, 
mas houve uma boa participação.

Relato: 
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Obtivemos um resultado satisfatório: as crianças interagiram intensamente 

com os instrumentos e com os colegas; surgiram trios e duplas executando gêneros 

musicais, tais como: pagode e funk, de maneira muito simples, porém, bem definida, 

e  os  mais  tímidos  optaram  por  pequenas  células  rítmicas.  A atividade  também 

proporcionou melhor integração produzindo um ambiente de cooperação e respeito 

mútuo. Isso começou a nos animar e perceber o poder que a música tem nesse 

sentido, ajudando a ver como a teoria e a prática se unem, os livros e as aulas não 

foram em vão.

4.4 Quarta Oficina – Timbres e a sensibilidade auditiva

1ª Atividade Explanar  por  meio  de  discussão  o 
conceito  de  timbre  onde  as  crianças 
relataram  sobre  sons  agradáveis  e 
desagradáveis,  segundo  as  suas 
experiências cotidianas.

Algumas  crianças  expressaram  suas 
experiências, mas detectamos dificuldade 
de expressão.

2ª Atividade Brincadeira  das  cadeiras  –  Com  uma 
cadeira  a  menos  em  relação  aos 
participantes  o  violino  emitia  uma 
sonoridade  grave,  ao  modificar  o  timbre 
para o agudo as crianças deveriam tomar 
os  assentos,  resultando  em  uma 
eliminação.

Demonstraram  boa  concentração  e  a 
brincadeira fluiu sem problemas.

3ª Atividade Vivo ou morto – Vivo timbre agudo, morto 
timbre grave. Nessa atividade as crianças 
tiveram que redobrar  a atenção, pois,  os 
intervalos  eram  diminuídos  conforme  as 
eliminações.  A proposta  é  a  mesma  da 
atividade anterior.

Demonstraram  boa  concentração  e  a 
brincadeira fluiu sem problemas.

4ª Atividade Devido  à  curiosidade  e  falta  de  contato 
com  o  instrumento  fora-lhes  dada  a 
oportunidade  de  manusear  o  violino.  A 
atividade estava programada.

Todos quiseram manusear o instrumento.

A proposta  da  oficina  era:  investigar,  de  maneira  lúdica  as  diferenças 

sonoras  em  relação  aos  timbres,  motivar  no  exercício  de  aprimorar  a  escuta. 

Utilizamos o violino como instrumento auxiliar.

Relato:
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Pressupomos que os sons melódicos aguçaram a sensibilidade auditiva 

das crianças resultando em uma maior concentração. Um integrante do grupo a qual 

daremos um nome fictício de Orlando, apresentava um comportamento isento de 

entusiasmo, detectamos falta de estímulo e lentidão na coordenação motora, porém, 

Orlando obteve ótimos resultados nas atividades, vindo a ser o “semifinalista” na 

segunda atividade e o finalista na terceira.

4.5 Quinta oficina – Grafia Sonora

Estabelecer conexões entre o abstrato e o concreto, de modo que viessem 

a produzir os sons e transcrevê-los em um sistema alternativo de notação, tendo o 

corpo como o único instrumento na produção sonora. 

1ª Atividade Narração de história. As crianças mantiveram a atenção.

2ª Atividade Exploração das imagens sonoras. Associaram  os  sons  com  seus 
respectivos objetos.

3ª Atividade Grafar  os  sons  que  surgiram  na 
narrativa4.

Representaram os sons desenhando 
seus respectivos objetos.

Relato:

O  resultado  foi  insatisfatório  em  relação  à  proposta,  devido  talvez  à 

ausência das crianças que participaram das quatro  oficinas anteriores e a formação 

de um grupo  “novato”.  No entanto, tivemos a oportunidade de averiguar que as 

quatro crianças freqüentes nas oficinas sobressaíram em relação às outras.

4.6 Sexta oficina – Futebol e o time de notas musicais

4 Em anexo II 
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As atividades desta oficina foram desenvolvidas de acordo com o contexto 

vivenciado pelo grupo, que era utilizar elementos do futebol incluindo a linguagem 

musical,  nosso  intuito  era  despertar  o  desejo  pelo  aprendizado  de  maneira 

prazerosa. 

1ª Atividade Apresentar  a  escala  diatônica  de  dó  e 
cantá-la. 

Dificuldade para executar (vocal) os sons 
indicados

2ª Atividade Foram  postos  no  chão  frente  à  trave5 
papéis que continham as notas da escala 
diatônica de Dó, (porém, não seguindo a 
ordem  da  escala),  foi  proposto  que  as 
crianças  escolhessem  uma  nota.  Era 
emitida  através  de  um  diapasão  a 
sonoridade da nota escolhida para que a 
criança  cantasse,  posteriormente  a  bola 
era colocada em cima da nota para que a 
o participante batesse o pênalti.

Participaram  com  entusiasmo  desta 
atividade.

3ª Atividade Jogo  de  boliche  –  Com  garrafas 
descartáveis  e adesivos  foram montadas 
duas  escalas  de  dó.  Organizadas 
distantes  uma  das  outras,  cada  equipe 
deveria  derrubar  apenas  a  garrafa 
correspondente a ordem da escala.

Houve entusiasmo no primeiro momento, 
mas o espírito de competição desanimou 
o grupo que estava perdendo. 

4ª Atividade Introduzimos  a  música  Minha  Canção  - 
Chico Buarque.

Poucas  crianças  quiseram  cantar.  Mas, 
as que participaram ficaram empolgadas 
com a música impressa e quiseram levar 
para casa.

Relato:

Ao analisarmos a questão da sociabilização, supomos que teríamos tido 

melhores resultados se tivéssemos mantido uma única equipe, a terceira atividade 

ocasionou  uma  grande  desmotivação  e  desistência  no  grupo  A  (que  estava 

perdendo), contudo, não nos foi possível mudar a dinâmica durante a atividade, as 

outras crianças estavam empolgadas e pediram que não mudássemos as regras, 

permaneceram jogando mesmo não tendo uma equipe adversária. A oficina atingiu 

parte  do  objetivo  havendo  uma  boa  memorização  da  sequenciação  da  escala, 

5 Em anexa I. Foto 2, 3. 
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contudo,  a  execução  cantada  das  notas  não  foi  satisfatório,  apontamos 

problemáticas, como: a ansiedade em bater pênalti, falta do uso da voz para o canto 

e o medo de passar constrangimento frente os amigos.

4.7 Confeccionando instrumentos 

Devido o interesse apresentado pelas crianças na oficina de número três, 

propusemos a construção de instrumentos com materiais recicláveis.  A dispersão 

ocorrida na semana anterior levou-nos a repassar a segunda atividade da oficina 

anterior. 

1ª Atividade Foram  feita  os  círculos  em  cartolina, 
identificadas com o nome das sete notas 
musicais que compõem a escala diatônica 
de dó maior conhecidas como: dó, ré, mi, 
fá, sol, lá e si. A escala de Dó foi posta no 
chão  frente  à  trave  fora  da  ordem  da 
escala6,  propusemos  que  as  crianças 
escolhessem  uma  nota,  cantassem  e 
posteriormente batessem o pênalti, porém, 
a  participação  deveria  ser  na  ordem  da 
escala.

Participaram  com  entusiasmo  desta 
atividade.

2ª Atividade Construção de instrumentos com materiais 
recicláveis.7

Atividade  bem  recebida  pelas  crianças. 
Demonstraram muita criatividade.

3ª Atividade Inserimos  a  música  Siyahamba,8 
acompanharam  com  os  instrumentos 
confeccionados.

Dificuldades  com  a  rítmica  e  pronuncia 
das palavras.

Relato: 

O resultado esperado desta vez foi melhor quanto ao aspecto afinação. O 

grupo  surpreendeu-nos  com  muita  criatividade  no  processo  de  criação  de 

instrumentos, apesar de receberem as instruções, foram além da proposta. 

6   Em Anexo I Foto  4.

7 Em Anexo I. Foto 5.

8 Partitura e letra da música em anexo II
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4.8 Despedida

A proposta para a oficina e última oficina era fazer uma pequena festa de 

despedida. 

1ª Atividade Conversa sobre as experiências das oficinas.9 Gostaram  das  oficinas,  mas  a 
preferência era o futebol

2ª Atividade Apresentação de uma pantomima. Não entenderam a dinâmica.

3ª Atividade Inserimos uma música Minha Alegria - Turma 
do Printy.

Acompanharam  cantando  a 
canção.

4ª Atividade Pequena festa de despedida. Perguntaram o  porquê  da  festa, 
não se sentiram importantes para 
ganhar uma festa.

Relato:

As crianças ficaram surpresas com a mesa que preparamos para  elas. 

Apesar  de  tudo  muito  simples,  algumas  ficaram  de  longe  indagando  se  era  o 

aniversário de alguém. Mesmo dizendo que tudo foi preparado para elas e porque 

elas  mereciam,  havia  certa  desconfiança.  Um garotinho,  não  muito  satisfeito  se 

aproximou com “microfone”  na mão, pedindo para que eu desse uma entrevista, e 

me fez a seguinte pergunta: “Com que motivação vocês prepararam essa mesa tão 

bonita para as crianças da CENA?”. Partindo dessa pergunta e do comportamento 

apresentado,  pressupomos  que  todas  as  crianças  precisam ser  mais  assistidas, 

mais amadas pela sociedade, de modo que venham acreditar mais quando recebem 

pequenos gestos de amizade.

9 Em anexo I. Foto 6.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados obtidos no projeto evidenciou que a prática de oficinas de 

musicalização agiu de forma positiva na formação integral da criança, contribuindo 

com os aspectos afetividade, interação, expressão e criatividade. É evidente, que no 

processo de formação educacional, o músico não pode estar voltado apenas para o 

conhecimento  técnico,   deve  interar-se   das  questões  sociais,  políticas  e  dos 

avanços científicos e pedagógicos decorrentes de sua época, de modo que essas 

informações lhe sirvam de aparato para uma maior conscientização na busca por 

uma  contribuição  mais  eficiente  em  projetos  assistenciais.  Os  processos  de 

desenvolvimento do educador  musical  partem de sua busca em desvencilhar  as 

problemáticas  encontradas  na  comunidade  local,  tentar  dar  respostas  e  almejar 

possíveis soluções às questões envolvidas a partir de suas convicções.   Levando 

em conta que  não existe uma receita e nem uma fórmula padrão, cada comunidade 

deve ser estudada e tratada de forma peculiar. O curso de formação técnica em 

canto  visa  a  performance  e  atuação  do  músico  no  meio  artístico,  porém,   a 

participação do profissional na área da educação não está descartada, visto que a lei 

Federal,  nº  8.742,  de  1993  e  a  resolução do  Conselho Nacional  de  Assistência 

Social nº 109 de 11 de novembro de 2009 -  permite a atuação de profissionais. No 

entanto  vimos que para  trabalhar  esse enfoque com crianças é  preciso  preparo 

http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/236563/lei-8742-04-belo-horizonte-0
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
http://www.jusbrasil.com.br/legislacao/91972/constitui%C3%A7%C3%A3o-da-republica-federativa-do-brasil-1988
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técnico que deve ser amparado por teorias da aprendizagem.  Os conhecimentos 

adquiridos  podem  ser  compartilhados  em  oficinas  e  palestras,  auxiliando  a 

comunidade em  uma educação mais humanitária. 
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ANEXOS

1.  Fotos 

Segunda Oficina – Compartilhando o conceito de pulsação.
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Foto -1 

Sexta oficina – Futebol e o time de notas 

musicais

Foto - 2

Foto - 3
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Foto – 4
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Sétima Oficina – Confeccionando instrumentos. 

Foto - 5
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Despedida

Foto - 6

1.1  Música
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1.2 Grafia  Sonora
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1.3 Carta Aberta à População
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Carta aberta à população
PROTESTO DE UM BAIRRO QUE AGONIZA: CAMPOS ELÍSEOS

A comunidade do bairro de Campos Elíseos e adjacências vem publicamente 
protestar junto à Prefeitura de São Paulo e o Governo do Estado quanto ao modo 
como vêm tratando o grave problema da  Cracolândia e dos moradores de rua na 
cidade de São Paulo.

Campos Elíseos e bairros adjacentes não aceitam que a nova Cracolândia se 
instale nas suas ruas, sendo empurrada pela Prefeitura, que entrega a região da 
Nova Luz ao poder do capital e da especulação imobiliária.

Exigimos que a Prefeitura e o Governo do Estado apresentem urgentemente 
solução para o problema e um plano de metas para nossos bairros, considerando:

a)      A necessidade de um programa sério de saúde, criado e mantido pela 
Prefeitura e pelo Estado, para tratamento de usuários de crack e outras drogas, com 
criação e implementação de clínicas para tratamento de dependentes químicos.

b)      Promova uma discussão pública e com especialistas a respeito do direito 
dessas pessoas a tratamento de saúde e acolhimento social.

c)      Respeito  à  Lei  Municipal  12.316  em  relação  aos  serviços  sociais 
necessários  e  urgentes  para  acolhimento  e  atendimento  a  moradores  de  rua, 
devolvendo-lhes a dignidade perdida e/ou ameaçada.

d)     Coíbam e fiscalizem ações assistencialistas no bairro que visam manter 
as pessoas carentes em situação de miséria permanente por exclusiva dependência 
de supostos benefícios.

e)      Promovam a revitalização e recuperação dos bairros centrais para que 
estes não venham a se tornar, posteriormente, alvo da especulação imobiliária que 
pisa na história dos bairros e da cidade de São Paulo.

Nosso manifesto visa mostrar à população que, por atrás de importantes e 
necessários  equipamentos  culturais  para  a  cidade,  como  a  Sala  São  Paulo,  a 
Estação Pinacoteca e a Escola de Balé, existe um entorno totalmente degradado que 
agoniza a céu aberto e que tem sido tratado pelo Poder Público com desprezo e 
desrespeito aos cidadãos do centro. Não queremos que nossos bairros se tornem 
num futuro próximo alvo de predadores movidos exclusivamente pela especulação 
imobiliária.

Exigimos respeito, segurança e participação nas decisões quanto ao futuro de 
nossos bairros.

São Paulo, julho de 2009.
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO BAIRRO DE CAMPOS ELÍSEOS


