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Resumo 

Tendo em vista a necessidade de identificar e reconhecer os processos educativos decorrentes 
de práticas artísticas e culturais, nos propomos a dar continuidade aos nossos estudos com 
base na tese de doutorado intitulada “Desvelando para ressignificar: processos educativos 
decorrentes de uma práxis musical dialógica intercultural” (MARTINS, 2015), do Programa 
de Pós-graduação em Educação da Universidade Federal de São Carlos (PPGE/UFSCar), 
linha de pesquisa “Práticas sociais e processos educativos”, eixo Educação Musical. Os 
espaços escolares, diante das oportunidades e informações oferecidas às pessoas na 
modernidade, principalmente pela mídia televisiva, não são potentes o suficiente para atender 
às novas demandas em suas expectativas, objetivos e necessidades. Dessa forma, 
compreendemos que é preciso cada vez mais trabalhar de modo interativo, compartilhando 
experiências, compreensões e conhecimentos, dialogando com e entre pessoas de diferentes 
culturas, “sendo uns com os outros” em busca de “ser mais” (FREIRE, 2005). A educação 
musical, acontecendo em diferentes espaços e ultrapassando os muros das escolas, é 
multidimensional (SOUZA, 2014), principalmente em projetos sociais, já que inclui as 
dimensões acústicas, estruturais e emocionais, promovendo envolvimento das pessoas e 
sentimento de “eu posso”. Com base em nossos estudos e apoiados em Kater (2004),  
podemos dizer que em muitos projetos de prática social vemos a música presente quase 
sempre na condição de prática fundamentora da integração social, o que, por sua vez, embora 
seja proporcionado com excelência e de maneira característica não é o suficiente, fazendo-se 
necessário, além disso, “[...] redimensionar o interesse, explorando a percepção de cada 
indivíduo sobre si e sobre o complexo de relações no qual interage” (p. 45). Sendo assim, 
acreditamos que as aprendizagens promovidas em sala de aula devem ser compartilhadas com 
o mundo social, já que o ser humano, essencialmente social, não pode ser compreendido 
desvinculado desse meio. Por isso é que o nosso maior compromisso é com as pessoas, suas 
descobertas e realizações. O ser humano, em seu processo de constituição como pessoa no 
mundo, se apropria da cultura da qual faz parte por meio da interação e convivência social, as 
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quais são potentes na promoção do desenvolvimento e formação humana, destacando-se nesse 
processo a “[...] importância da atuação de outros membros do grupo social na mediação entre 
a cultura e o indivíduo” (OLIVEIRA, 2014). Para Vygotsky (1999), os processos de 
desenvolvimento humano envolvem mais que uma pedagogia diretiva, já que é imprescindível 
trabalhar tanto as relações com o meio cultural como com e entre as pessoas no percurso de 
seu desenvolvimento. Não se trata de ser pessoa como um receptor passivo, mas pessoa em 
processo dinâmico e permanente de reconstrução e reelaboração de ideias, compreensões, 
comportamentos, a partir dos significados atribuídos em interação com o mundo social. Por 
isso é que se diz que a consciência individual e os aspectos subjetivos que constituem cada 
pessoa são elementos essenciais no desenvolvimento da psicologia humana. Oliveira (1997, p. 
63), em seus estudos do desenvolvimento humano com base em Vygotsky, observa que a 
constante recriação da cultura por parte de cada um dos seus membros é a base do processo 
histórico, sempre em transformação, das sociedades humanas. (Oliveira, 1997, p. 63). As 
pessoas que participam de práticas sociais, na perspectiva da diversidade cultural e interação, 
podem fundir ideias, habilidades e experiências, essas já realizadas ou ainda por realizar, um 
verdadeiro caldeirão cultural, segundo Barbosa (2013), onde os componentes se interagem 
criando o novo a partir da convivência criativa e dialógica. Em Coppete (2012) seria “[...] um 
processo permanente e inacabado, fortemente marcado pela intenção de promover relações 
democráticas e dialógicas entre grupos e culturas diversas, [...] [sem se] isentar de sentido 
crítico, político, construtivo e de transformação” (p. 241). Portanto, não podemos nos 
esquecer de que as salas de aula nem sempre estão disponíveis ao exercício de humanização 
com vistas à formação para a cidadania, ao exercício de direitos, às manifestações culturais e 
pessoais, devido a uma infinidade de razões, desde aquelas próprias do ambiente escolar, 
como rituais já consolidados no dia a dia das escolas, como até mesmo questões de ordem 
ética e política. Dessa forma, tendo em vista nossas experiências e conhecimentos, 
construídos coletivamente ao longo dos trabalhos realizados em arte e educação, queremos 
compartilhar neste artigo as práticas sociais e interculturais desenvolvidas no projeto de 
extensão universitária intitulado Projeto escrevendo o futuro (PEF) - (Re) cortando papéis, 
criando painéis, cujo objetivo é contribuir com o processo de formação e socialização de 
estudantes de escola pública, por meio de práticas artísticas e musicais, despertando o sensível 
que habita todo ser humano, buscando promover a autoconfiança, a melhoria da autoestima, o 
conhecimento e a sensibilidade valorizando as individualidades na coletividade, de modo a 
promover o crescimento de cada pessoa envolvida no processo de construção-reconstrução de 
práticas musicais dialógicas interculturais. Esse trabalho, realizado desde o ano de 2007 na 
cidade de Ituiutaba, Minas Gerais, possibilita a integração de diferentes áreas do 
conhecimento, como música, teatro e literatura, cuja ênfase se dá junto à cultura do povo 
brasileiro, reconhecendo suas matrizes indígenas, africanas e portuguesas, dentre outros 
povos, tendo como referência os princípios pedagógicos do educador brasileiro Paulo Freire 
(2005). Usamos o termo intercultural, dada a forte presença de elementos africanos,  
indígenas, asiáticos e europeus em nossas expressões e manifestações musicais, sejam nos 
ritmos, nas melodias, nas diferentes formas de cantar e de dançar, no uso e manejo dos 
instrumentos musicais, e até mesmo no jeito brejeiro e gingado de cada brasileiro, 
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considerando-se as várias e diferentes regiões de nosso país, pois sabemos que as músicas 
ouvidas, cantadas e tocadas pelo povo brasileiro, são oriundas de diversas influências étnico- 
raciais. Neste ano de 2016, as atividades realizadas envolveram quatro escolas, assim: duas 
escolas públicas de educação básica (uma estadual e uma municipal), uma escola de música 
(educação básica e profissionalizante) e uma universidade. Semanalmente, no período 
matutino, as pessoas (estudantes e professores/as) se reuniram em forma de “encontros” junto 
aos estudantes, em meio à realização de práticas artísticas. Esses encontros foram realizados 
com base na elaboração de planos de aulas, roteiros literários e arranjos/composições 
musicais, em atendimento às especificidades da comunidade participante, observando-se as 
habilidades e potencial de cada um/a, com ênfase aos processos de instrumentação musical, 
leitura e interpretação de texto, encenação, jogos e brincadeiras, sonorização e ambientação, a 
partir do conto africano intitulado “A formiga Juju e o professor Moskito”, autoria de 
Cristiane Pereira e ilustração de Walter Zand. Todos os encontros foram rigorosamente 
registrados em diários de campo, como principal instrumento de coleta de dados, com 
posterior análise, além de registros fotografias, filmagens, desenhos, textos escritos e 
situações-diálogo decorrentes da convivência com os/as participantes do projeto. Autoras 
desse trabalho, participantes do PEF (professora responsável pelo projeto e estudante do 
Curso de Psicologia da UEMG/Ituiutaba, respectivamente), nós observamos um grande 
envolvimento e participação das pessoas, gerando integração cooperativa e criativa nas 
atividades realizadas em música, teatro e literatura. À medida que os encontros aconteciam, 
os/as estudantes desenvolveram habilidades de instrumentação musical, executando aquilo 
que lhes era solicitado, além, de cantar. Em busca de alcançar os objetivos a que se propõe o 
PEF, melhorias de aprendizagem, desenvolvimento da socialização e convivência, uma 
melhor integração entre os/as estudantes de acordo com suas habilidades, interesses e 
preferências é fator de crescimento e aprendizado. Torna-se de extrema importância uma 
maior observação e acompanhamento de cada estudante envolvido, a fim de promover 
maneiras mais eficazes de participação em relação às atividades realizadas. Cabe ressaltar, 
ainda, que, dentre os/as estudantes, dois deles nos chamaram a atenção, pela criatividade nos 
momentos de performance, agregando valores e saberes culturais já consolidados no dia a dia 
de cada um, confirmando, assim, os propósitos do PEF, de integrar e interagir diferentes 
culturas, fazendo emergir aquilo que é espontâneo de cada participante, revelando novas 
formas de convivência criativa e cooperativa na diferença, tratando-se, portanto de 
interculturalidade. Trata-se de “[...] facilitar e promover formas variadas de expressão, fazer 
perguntas, reconhecer e valorizar o que já foi constituído pelo aluno e identificar os valores e 
referenciais do seu grupo de origem” (FRELLER, 1999). Convivendo com os/as estudantes  
no PEF, ficamos frente a frente com as práticas – para eles tão habitual, ao contrário de nós – 
do funk e da capoeira, arte peculiar de culturas distintas e integrantes de contextos sociais e 
históricos específicos, tema de nossa discussão, como parte da vida desses estudantes, de 
modo integrado ao cotidiano de cada um, assim como de muitos jovens brasileiros, afeiçoados 
a tais estilos de música e de vida, verdadeiros fenômenos culturais. Para Dayrell (2002), o 
mundo da cultura aparece como um espaço privilegiado de práticas, representações, símbolos 
e rituais no qual os jovens buscam demarcar uma identidade juvenil, significando uma 
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referência na elaboração e vivência da sua condição, além de proporcionar a construção de 
uma autoestima e identidade positiva. Nesse contexto, a música é a atividade que mais os 
envolve e os mobiliza. As práticas sociais, envolvendo música, teatro e literatura, sendo uma 
“[...] atividade coletiva permite ao indivíduo interpretar os diversos significados da música de 
maneira independente e individual, sem com isso afetar a integridade do fazer musical 
coletivo. E, é claro, ao reforçar a identidade social, reforça-se também a identidade individual 
[...]” (ILARI, 2007, p. 41), da mesma forma que há o fortalecimento da identidade cultural de 
cada um, seu estilo, síntese de valores e características pessoais, sendo de grande riqueza 
social e relacional e por isso valorizado. De acordo com Kater (2004, p. 44), “[...] o que 
denominamos realidade constitui-se num universo riquíssimo de potencialidades, mosaico 
altamente complexo do ponto de vista de seus componentes, dos seus modos de 
funcionamento e princípios de existência”. Assim, podemos dizer que muitas foram as 
descobertas em meio à convivência cooperativa e criativa entre estudantes e professoras, 
todos integrantes no PEF, espaço de educação em comunhão, já que as diferenças são postas e 
colocadas em meio à vivência respeitosa do fazer artístico, lugar onde predomina a integração 
e o diálogo de diferentes culturas, sem quaisquer formas de domínio cultural. Por isso 
reforçamos como palavras finais, que o fazer e o viver musical apresentam-se como “[...] um 
fenômeno multidimensional, que envolve dimensões culturais, afetivas, sociais e estruturais” 
(MARTINS, 2015, p. 99). 
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