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Resumo: O trabalho tem como objetivo investigar possibilidades para uma educação musical 
integrada à sociedade pós-moderna. Adota o procedimento metodológico de pesquisa bibliográfica e 
utiliza o referencial teórico calcado no conceito de musicalidade abrangente com a premissa pela 
reunificação do saber fragmentado nos processos formais de ensino e aprendizagem da música. Inicia-
se apresentando um apanhado histórico sobre a relação do ser humano com a música e suas origens. 
Prossegue apresentando perspectivas dos processos de formação e transmissão do conhecimento no 
decorrer da evolução das sociedades. Em seguida, delimita os pressupostos para a fundamentação do 
conceito de musicalidade abrangente e finaliza tecendo considerações sobre a educação musical na 
diversidade sob uma ótica unificadora na pós-modernidade. 
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A Relação do Ser Humano com a Música e suas Origens 
 
Origens do ser humano 

 
A gênese do nosso planeta teve início há cerca de 4,6 bilhões de anos, a 

partir de um longo processo de acreção de matéria cósmica gaseificada indissociável 
do astro Sol. Do início de sua formação até as primeiras formas de vida, cerca de um 
bilhão de anos se passou. 

 

 
Fig. 1: Mãos de um chipanzé e de um ser humano (SABBATINI, 2001) 

 
Segundo o paradigma evolucionista, a linhagem do ser humano atual 

começa a se construir a partir de 60 milhões de anos atrás, com a aparição dos grandes 
primatas. Reino dos animais; Filo dos cordados; Classe dos mamíferos; Ordem dos 
primatas; Família dos hominídeos; Gênero homo; Espécie homo sapiens; Subespécie: 
homo sapiens sapiens, ou seja, o homem que sabe que sabe, cuja distinção gradativa 
evidencia-se pela oponência do polegar conforme ilustração na Fig. 1. 
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O desenvolvimento dos primeiros homens anatomicamente indistinguíveis 
do homem atual coincide com a época da última glaciação (100 a 12 mil anos atrás). 
Desde, aproximadamente, 50 mil anos atrás, com o aprimoramento da linguagem. Os 
povos da época já desenvolviam uma cultura avançada, dispunham de machados e 
lanças de pedra fabricados com finos acabamentos, esculpiam e pintavam figuras de 
animais e de pessoas, surpreendentes pela leveza, graça e arte, nas paredes de suas 
cavernas. É desse período que datam os primeiros instrumentos musicais descobertos 
por escavações em cavernas paleolíticas1, conforme ilustram Figs. 2 e 3. 

 

 
Fig. 2: Flauta feita com osso de urso-das-cavernas, cerca de 40 mil anos (FINK, 1997); Sítio 

arqueológico: Divje Babe, Eslovênia, descoberta de 1995 
 

 
Fig. 3: Flauta feita com osso de abutre, cerca de 35 mil anos (CONARD ET AL., 2009); Sítio 

arqueológico: Hohle Fels, Alemanha, descoberta de 2004 

 

Origens da música 
 
Em razão do caráter temporal da música, é impossível assegurar suas 

origens. Objetivando o estudo da música em seu contexto cultural e fomentando um 
interesse no estudo das origens e das funções da arte musical dentro de determinadas 
culturas, estudiosos (BLACKING, 1973; GASTON, 1968; NETTL, 1975; RÉVÉSZ, 1973; 
SLOBODA, 1985) destacam algumas hipóteses sobre as origens da música: 
 

                                                           
1 O Período Paleolítico ou Idade da Pedra Lascada refere-se ao período da Pré-história (2,5 milhões a.C. 
a 10 mil a.C.), quando os antepassados do homem começaram a produzir os primeiros artefatos feitos 
em madeira, osso ou pedra lascada, destacando-se de todos os outros animais. 
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1) A teoria da evolução propõe que a música teria se desenvolvido a partir 
dos instintos sexuais, aprimorando as estratégias para a propagação da 
espécie. 

2) A teoria do ritmo propõe que a música teria se desenvolvido a partir do 
movimento e da dança. 

3) A teoria de música de trabalho propõe que a música teria se 
desenvolvido como instrumento de coordenação para o trabalho 
coletivo. 

4) A teoria da imitação propõe que a música teria se desenvolvido a partir 
da imitação dos sons da natureza e dos animais 

5) A teoria da expressão propõe que a música teria se desenvolvido a partir 
da fala emotiva. 

6) A teoria da fala melódica propõe que a música teria se desenvolvido a 
partir de acentuações e entonações da fala. 

7) A teoria do acalanto materno propõe que a música teria se desenvolvido 
a partir da criação de melodias para embalar os bebês. 

8) A teoria da comunicação, ou teoria de sinais, propõe que a música teria 
se desenvolvido como uma ferramenta de comunicação à distância. 

9) A teoria da comunicação com o sobrenatural propõe que a música teria 
se desenvolvido como veículo de conexão religiosa com os deuses. 

Funções da música 

A importância da música, julgada pela pura ubiquidade de sua presença, é 
enorme e, quando se considera que a música é usada tanto como ponto 
convergente de várias atividades, quanto como parte integral de tantas outras 
que não poderiam ser executadas adequadamente ou integralmente sem a 
música, sua importância é substancialmente ampliada. Provavelmente, não 
há nenhuma outra atividade cultural da humanidade que seja tão onipresente 
e que atinja, molde e, frequentemente, controle tanto o comportamento 
humano. 2 (Merriam, 1964, p. 218, tradução nossa) 

 

Merriam (1964) destaca dez funções da música na sociedade:  
 
1) A expressão emocional, que funciona como um veículo para exprimir 

ideias e emoções que podem não brotar do discurso convencional. 
2) A fruição estética, que permite a contemplação de um hedonismo 

musical intrínseco, tanto do ponto de vista do músico quanto do ouvinte. 
Maslow (1962) propõe uma hierarquia de necessidades humanas3: uma 

                                                           
2 The importance of music, as judged by the sheer ubiquity of its presence, is enormous and when it is 
considered that music is used both as a summatory mark of many activities and as an integral part 
of may others which could not be properly executed, or executed at all, without music, its importance 
is substantially magnified. There is probably no other human cultural activity which is so all-
pervasive and which reaches into, shapes and often controls so much of human behavior. (MERRIAM, 
1964, p. 218) 
3 (1) Necessidades fisiológicas: respiração, alimentação, homeostase, descanso, abrigo, vestimenta, 
reprodução, etc. (2) Necessidades de segurança: segurança física pessoal; segurança financeira; saúde 
e bem-estar; rede de proteção contra imprevistos, etc. (3) Necessidades de associação: amizade, 
intimidade, família, convivência social, clubes e organizações sociais, etc. (4) Necessidades de estima: 
autoestima, reconhecimento social, valorização, reputação, dignidade, etc. (5) Necessidades de 
autorrealização: autonomia, compaixão, espontaneidade, fraternidade, interesse social, criatividade, 
busca por experiências místicas, estéticas, hedônicas ou culminantes, etc. 
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vez atendidas as necessidades mais básicas, a tendência é partir para 
vivências mais sofisticadas, conforme ilustra a Fig. 4 
 

 
 

Fig. 4: Pirâmide expandida das necessidades de Maslow (PEDRASSOLI, 2009) 
 

3) O entretenimento, ou divertimento, que, por intermédio da música, 
encontra-se presente praticamente em todas as sociedades. Entretanto, 
observa-se que Merriam faz uma distinção entre o conceito de 
entretenimento presente nas sociedades primitivas, que geralmente 
combinava música com outras formas de arte, e o que vigora na 
sociedade moderna, no qual a música aparece pura, muitas vezes 
isolada de outras artes. 

4) A comunicação, que acontece por meio da música, apesar de não ser 
consenso o que é comunicado, a quem se comunica ou como ocorre tal 
comunicação. 

A música é um canal fundamental de comunicação: ela propicia um meio pelo 
qual as pessoas podem compartilhar emoções, intenções e significados, ainda 
que seus idiomas possam ser mutuamente incompreensíveis. Ela também 
pode propiciar uma ajuda vital para a interação humana para aqueles cujas 
necessidades especiais se tornam difíceis por outros meios de comunicação. 
A música pode exercer efeitos físicos poderosos, pode produzir emoções 
profundas e severas dentro de nós, e pode ser usada para gerar variações 
infinitamente sutis de expressividade por compositores e intérpretes 
habilidosos. (HARGREAVES; MIELL. MACDONALD, 2002, p. 1, tradução 
nossa)4  

 

5) A representação simbólica de objetos, de ideias ou de comportamentos, 
qua acontece através da música. Merriam menciona dois atributos de 
um símbolo: (a) um símbolo deve ser diferente, em essência, do que ele 

                                                           
4 Music is a fundamental channel of communication: it provides a means by which people can share 
emotions, intentions and meanings even though their spoken languages may be mutually 
incomprehensible. It can also provide a vital lifeline to human interaction for those whose special 
needs make other means of communication difficult. Music can exert powerful physical effects, can 
produce deep and profound emotions within us, and can be used to generate infinitely subtle 
variations of expressiveness by skilled composers and performers. (HARGREAVES; MIELL; 
MACDONALD, 2002, p.1) 
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representa, caso contrário, é um ícone; e (b) um símbolo deve ter um 
significado atribuído. O símbolo designa, pois, um tipo de signo em que 
o significante, ou realidade concreta, representa algo abstrato ou 
subjetivo. 

6) A reação psicomotora, que baseia-se no fato de que o estímulo musical 
provoca reações físicas no nosso corpo. Destacam-se, dentre outras: (a) 
a doutrina do ethos, na antiguidade grega platônica (século IV a.C.), 
vinculada a uma educação moral e cívica; (b) a doutrina dos afetos, no 
período barroco (1600-1750), relacionando elementos musicais às 
emoções humanas, por exemplo: (i) intervalos amplos suscitam alegria 
e intervalos pequenos despertam tristeza; (ii) tempos rápidos provocam 
a fúria e tempos lentos promovem uma evocação amorosa; e (iii) 
dissonâncias trazem ansiedade e consonâncias levam à paz; (c) o  termo 
muzak (finais do século XX), muitas vezes conhecido como música de 
elevador, referente a um estilo suave de arranjos instrumentais com a 
intenção de acalmar o ouvinte; além da (d) associação da música com o 
movimento corporal, como a dança, estar presente universalmente. 

7) A função de impor conformidade às normas sociais, que pode ser 
representada pelas canções cívicas que fomentam uma ode ao status 
quo social ou, por outro lado, por canções de protesto social que tentam 
impor outras normas na sociedade por meio da crítica aos padrões em 
vigência. 

8) A validação das instituições sociais e dos ritos religiosos, que pode ser, 
de certa forma, associada à função anterior. Ao invés de impor, busca-
se reiterar e validar as regras sociais e os paradigmas religiosos. 

9) A contribuição para a continuidade e para a estabilidade da cultura, 
onde, segundo Merriam (1964, p. 225, tradução nossa): “a música é, de 
certo modo, uma atividade agregadora para a expressão dos valores, um 
meio pelo qual o coração da psicologia de uma cultura se expõe”5. 

10) A contribuição para a integração da sociedade, onde a música é usada 
como sinalizador para congregar as pessoas ou um como ponto de 
partida no qual os indivíduos se reúnem para dar início a ações que 
requeiram cooperação e coordenação coletivas 

 

Entretanto, Merriam faz uma diferenciação entre função e uso da música. 
O uso refere-se às maneiras pelas quais as pessoas empregam a música ou às situações 
em que isso ocorre. A função diz respeito às razões para sua utilização, a propósitos 
mais conceituais. 

A relação entre o ser humano e a música 
 
“A música é a essência da humanidade, não só porque o homem a cria, mas 

porque ele cria sua relação com ela”6 (GASTON, 1968, p. 15, tradução nossa). Gaston 
enumera oito considerações sobre a relação do ser humano com a música:  

 

                                                           
5 Music is in a sense a summatory activity for the expression of values, a means whereby the heart of 
the psychology of a culture is exposed. (MERRIAM, 1964, p. 225) 
6 Music is the essence of humanness, not only because he creates it, but because he creates his 
relationship to it. (GASTON, 1968, p. 15) 
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1) A necessidade para expressão e vivência estética, que é essencial para 
o desenvolvimento da humanidade. A sensibilidade à arte e a 
capacidade de produzi-la são características peculiares do ser humano. 

2) A matriz cultural determina o modo de expressão, que embora haja 
música basicamente em todas as sociedades, as formas de interação 
musical variam de acordo com as matrizes culturais. 

3) A música e religião estão intrinsecamente relacionadas, cuja relação 
notória em praticamente todas as culturas. Ambas têm a característica 
de agregar as pessoas estimulando o convívio social e combatendo a 
solidão. 

4) A música é comunicação não verbal. Se a linguagem verbal ou gestual 
fosse suficiente para expressar nossos sentimentos, ideias e emoções, 
não existiriam a música ou outras formas de arte. 

5) A música é uma realidade estruturada por meio de seus elementos 
formais, físicos e acústicos: (a) frequência ou altura sonora; (b) duração 
ou ritmo; (c) intensidade ou volume; (d) timbre ou  combinação de 
harmônicos presentes na forma acústica de cada material sonoro; e (e) 
a densidade, que é a combinação de sons simultâneos. Não podemos ver, 
cheirar, pegar ou guardar a música, mas através da audição, percebemos 
uma realidade única. 

6) A música deriva das mais sublimes emoções e, dentre estas, o amor é 
provavelmente o tema mais recorrente no fazer musical. 

Na nossa cultura, assim como em outras, a música é quase sempre uma 
expressão de boa vontade, estender a mão para os outros e, desta forma, é 
interpretada. A música, então, é uma poderosa expressão da 
interdependência da humanidade, desde a canção de ninar ao canto fúnebre, 
uma expressão das emoções sublimes.7 (GASTON, 1968, p.25, tradução 
nossa) 

 

7) A música é uma fonte de gratificação, onde a gratificação é um 
subproduto do fazer, do empreendimento, da realização musical. 

8) O poder da música é maior em grupo. uma vez que ela é um fenômeno 
social com um poderoso caráter agregador. 
 

A conceituação da música 
 
A percepção do som e a consequente reação a estímulos sonoros, musicais 

ou não, começam com o desenvolvimento embrionário, ainda na fase uterina, de 
nossas vidas. O processo de enculturação assegura que, bem cedo na vida, as crianças 
desenvolvam um conceito de música, apesar de vago, indefinido e não verbalizado. Tal 
conceito, evidentemente, reflete um viés cultural. Entretanto, a maioria dos indivíduos 
também reconhece como música os sons de outras culturas, por mais que estas possam 
parecer estranhas à sua própria cultura. 

                                                           
7 In our culture, as well as in others, music is nearly always an expression of good will, a reaching out 
to others, and is so interpreted. Music, then is a powerful expression of the interdependence of 
mankind, and from the lullaby to the funeral dirge, an expression of the tender emotions. (GASTON, 
1968, p.25) 
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É possível, ponderativamente, reconhecer que a música é uma construção 
da relação do ser humano com o fenômeno sonoro, fato que permite interações 
perceptivas, psicomotoras, cognitivas, afetivas e comportamentais. Com base nesses 
pressupostos, pode-se classificar como música todo e qualquer som que tenha, 
concomitantemente, os seguintes três atributos:  

 
1) ser produzido ou manipulado pelo ser humano;  
2) ser reconhecido como música por algum grupo de pessoas; e  
3) ter uma função sociocultural. 

A Diversidade do Saber na Diversificação das Sociedades 
 
A formação da informação 

 
Com a hipertrofia evolutiva do cérebro, os humanos destacaram-se dos 

demais seres vivos do planeta. Desde a mais tenra idade, somos bombardeados, 
constantemente, com informações enquanto interagimos com o meio ambiente. 
Algumas delas são adquiridas diretamente de nossas próprias vivências e observações, 
ao passo que outras são obtidas indiretamente, por intermédio de leituras, relatos de 
outras pessoas ou de mídias como rádio, televisão, internet, computadores, redes 
sociais etc.  

A assimilação, processamento e arquivamento dessas informações são 
matéria- prima para a formação de nossas ideias e conceitos. Trata-se de um processo 
que não é estático, pois novas experiências nos levam a revisar nossos conceitos e 
fomentam novas concepções que, por sua vez, nos conduzem a novas experiências. 
Muitas vezes, ocorre no nível do inconsciente, porque, de uma maneira geral, só nos 
momentos de inquietação é que nos damos conta, realmente,  das perguntas que 
trazemos em nós.  

De uma perspectiva mais coletiva, como sociedade, além de nos 
preocuparmos em acumular conhecimento, dedicamo-nos a a transmiti-lo para as 
futuras gerações, perpetuando, assim, o saber comunitário. Cabe ressaltar que esse 
processo educativo nem sempre foi estruturado ou sistemático como acontece 
regularmente nos dias de hoje.  

As formas primitivas são as mais espontâneas e integralizadas, ao passo que 
as recentes são mais normativas, sofisticadas e especializadas. 

O indivíduo e a sociedade 
 
O foco educacional no indivíduo ou no grupo, porém, não é consenso. Há 

os que colocam o indivíduo em primeiro plano, entendendo que o progresso social é 
uma consequência da prosperidade de seus indivíduos. Essa linha de pensamento é 
usualmente chamada de tradicional ou ortodoxa. Em contrapartida existem os que 
priorizam o coletivo ou a sociedade, os quais acreditam que aprimoramento individual 
só é válido se oferecer benefícios coletivos. Essa corrente é usualmente chamada de 
não tradicional ou heterodoxa.  

Os tradicionais têm uma visão universalista e dualista do ser humano. 
Universalista do ponto de vista que a natureza humana é única e que todos os seres 
humanos são iguais e carregam as mesmas características, independentemente da 
diversidade de suas origens étnicas e dualista da perspectiva de que o homem se 
constitui de uma evidente ambivalência, pois é, ao mesmo tempo, físico e espiritual; 
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racional e irracional, material e imaterial, corpo e alma, consciência e inconsciência, 
ideias e sentidos etc.  

Os não tradicionais têm uma visão singular e holística do ser humano, em 
que o meio ambiente e as vivências individualizadas influenciam a formação de 
conceitos e determinam as ações. De acordo com essa tendência, cada pessoa é 
inigualável, influencia com suas peculiaridades o meio em que vive e, ao mesmo 
tempo, é influenciada por este. Desse aspecto, a natureza humana é mutante e 
compõe-se de um corpo unificado, sistêmico e finito: não há divisão entre corpo e 
alma, natural e sobrenatural, físico e etéreo etc. 

A realidade e a sabedoria 
 
Qual é a realidade ou quais são os princípios fundamentais que regem o 

mundo em um sentido mais amplo? Onde está a sabedoria que nos leva à compreensão 
ou ao entendimento dessa realidade? 

Segundo a ótica ortodoxa, existe uma realidade independente da percepção 
humana. Tal realidade é absoluta, permanente e abstrata. Entretanto, nem sempre 
pode ser vivenciada diretamente pelos sentidos humanos ou comprovada 
cientificamente. Privilegiam-se, pois, o intelecto, as abstrações e as percepções mais 
sutis tais como a intuição. Como a realidade é única, ela pode ser aprendida e ensinada 
em qualquer tempo ou espaço. Para entendê-la, o ser humano necessita ampliar seus 
níveis de consciência, aprimorando, assim, sua existência. Desse ponto de vista 
perspectiva, aprender e ensinar são as principais contribuições dos indivíduos à 
sociedade. 

Conforme a ótica heterodoxa, a realidade é um paradigma e um produto da 
vivência de cada indivíduo. Dinâmica e em constante mudança, é apreendida por 
intermédio de nossos sentidos, percepções e experiências. A natureza limitada, 
imperfeita e rudimentar do ser humano amplia-se e aprimora-se por meio da 
curiosidade, que nos conduz aos questionamentos existencialistas. O desejo do saber 
é o propulsor da evolução humana ainda que essa sabedoria seja insuficiente, como é 
exemplificado pela maiêutica socrática: só sei que nada sei. Desse viés, de uma 
realidade mutante, valorizam-se, pois, os processos para aquisição do saber, as 
metodologias para as descobertas epistemológicas, os meios e não os fins. 

 

As Eras Axiais 
 
Jaspers (2011, p. 27) identifica na Era Axial (800-200 a.C.) o surgimento 

de importantes postulados epistemológicos em regiões onde hoje se encontram a 
Índia, a China, o Oriente Médio e a Grécia, que iriam nortear as linhas do pensamento 
moderno. Nesse momento, o ser humano, antes preocupado em dominar o mundo ao 
seu redor, volta-se para o estudo e conhecimento de sua própria natureza interior. É o 
surgimento do pensamento filosófico e também da busca pela espiritualidade. 

Após a época medieval, Geering (2003) identifica um Segunda Era Axial, 
que vai do Renascimento até o Iluminismo (1400-1800), também chamada de Fase 
Secular, que promoveu transformações sociais desde o tardio feudalismo medieval, 
passando pelo mercantilismo colonialista dos descobrimentos marítimos e chegando 
ao capitalismo pós-revolução industrial, que se iniciou na Europa Ocidental, quando 
as formas tradicionais de Cristianismo começaram a ser criticamente examinadas, 
começando com a Reforma Protestante e continuando por intermédio do Iluminismo.  
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A partir do século XIX, época conhecida como Idade Contemporânea, 
tivemos um galopante desenvolvimento cientifico e tecnológico com várias invenções 
como a locomotiva, a fotografia, a anestesia, a lâmpada incandescente, o dirigível 
voador, o telefone, a pilha elétrica etc. Surgiram novos postulados nos campos 
teóricos, tais como o positivismo, a dialética hegeliana, o eletromagnetismo, a 
radioatividade, a genética, a hereditariedade, a evolução das espécies, a teoria atômica, 
a psicanálise e o cinema, dentre outros. Pode-se até cogitar o advento de uma Terceira 
Era Axial, dadas a pluralidade de ideias e a expansão das percepções do ser humano, 
não só ao mundo ao redor, mas também a si mesmo. 

Níveis de consciência 
 
A percepção da realidade e os níveis de consciência que ela pode alcançar 

vêm atraindo a curiosidade de estudiosos. Por um lado, temos as teorias da 
psicanalítica freudiana, da psicologia analítica junguiana e das psicoterapias reichiana 
e lacaniana.  

Dentre as perspectivas pós-modernas, a psicologia cognitiva construtivista 
vem criticando os modelos reducionistas oriundos do Iluminismo. Trata-se de uma 
teoria em que o aforismo cartesiano “penso, logo existo” pode ser substituído por “sou, 
sinto e depois penso” (Damásio, 1994). 

Com a dissolução da referência à razão como uma garantia de possibilidade 
de compreensão do mundo, abrem-se novas possibilidades para percepções dos níveis 
de consciência: 

 
1) O inconsciente, que representa o corpo físico, material, orgânico, sob o 

instinto; 
2) O pré-consciente ou subconsciente, que representa o corpo emocional, 

os desejos;  
3) O consciente, que representa o homo sapiens sapiens, que sabe que 

sabe, a razão;  
4) O superconsciente, que representa o saber espontâneo, a intuição, a 

contemplação; e 
5) O hiperconsciente, que representa uma espécie de megalucidez e 

autoconsciência que tem suas raízes nas tradições das sociedades 
matriarcais das civilizações proto-históricas8 da Ásia Meridional. 

 

A Musicalidade Abrangente e a Reunificação do Saber Fragmentado 
A reunificação do saber fragmentado 

 
No desenvolvimento das civilizações humanas, uma visão de conhecimento 

unificado foi sendo substituída por uma ramificação cada vez mais multiplicada e 
fragmentada do saber. A partir da Revolução Industrial, nos séculos XVIII e XIX, com 
a substituição do trabalho artesanal pelo assalariado e com o uso das máquinas, houve 
uma mudança radical na relação entre o homem e o trabalho, a qual promoveu uma 
divisão social do trabalho com o surgimento da especialização e das categorias 
profissionais. 

                                                           
8 A Proto-História refere-se ao período de transição entre a Pré-História e a história e coincide com a 
Idade dos Metais e o surgimento da escrita. 
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Para Gehard e Rocha Filho (2012), a fragmentação do conhecimento 
científico manifesta-se na separação das disciplinas na escola. Até mesmo nas 
disciplinas, o conhecimento é separado em diversos conteúdos relativamente 
estanques que, na maioria das vezes, são apresentados de maneira desvinculada e 
desconexa. Nessa fragmentação, muitas vezes, perde-se a noção do todo e os alunos 
tendem a não perceber as semelhanças e relações entre as diferentes áreas do 
conhecimento. 

A necessidade de romper com a tendência fragmentadora e desarticulada 
do processo do conhecimento, justifica-se pela compreensão da importância da 
interação e transformação recíprocas entre as diferentes áreas do saber. Essa 
compreensão crítica colabora para a superação da divisão do pensamento e do 
conhecimento, que vem colocando a pesquisa e o ensino como processo reprodutor de 
um saber parcelado que consequentemente muito tem refletido na profissionalização, 
nas relações de trabalho, no fortalecimento da predominância reprodutivista e na 
desvinculação do conhecimento do projeto global de sociedade (SOUZA; SANTOS;  
DIAS, 2013, p. 46). 

A proposta transdisciplinar da Musicalidade Abrangente 
 
Reconhecendo a consolidação do ensino fragmentado nas práticas 

educacionais contemporâneas, Álvares (2011) propõe uma reunificação do saber e 
utiliza o termo Musicalidade Abrangente para descrever a transdisciplinaridade nos 
processos de educação musical, fundamentado em seis pressupostos conceituais: (1) o 
conceito de comprehensive musicianship caracterizado por Willoughby (1971); (2) as 
ponderações que Labuta e Smith (1998) fazem da taxonomia de objetivos 
educacionais de Bloom (1956); (3) o conceito de Gestalt, em que o todo é maior que a 
soma de suas partes; (4) os conceitos de saber não proposicional, que extrapolam o 
conceito de posse de determinado conhecimento cognitivo ou comportamental, 
validando o saber indeterminado adquirido de forma não sistemática (Álvares, 2006); 
(5) os conceitos de educação formal, não formal e informal definidos por Libâneo 
(1998); e (6) a interpretação da cultura como um código de significados validadores 
da existência humana descrita por Geertz (1989). 
 

1) O movimento do Comprehensive Musicianship: 
 
Práticas interpretativas individuais e coletivas, teoria e análise musical, 

composição e improvisação, metodologias pedagógicas e aspectos históricos e 
sociológicos da música são subáreas convenientes para um aprofundamento 
especializado, mas corre-se um risco de excessiva fragmentação em prol de um 
aperfeiçoamento, muitas vezes, isolacionista. Com fundamento em uma abordagem 
transversal das diversas disciplinas em que a música se fragmentou durante os últimos 
séculos, um enfoque interdisciplinar pode proporcionar uma vivência musical mais 
significativa, expansiva e integralizada (Alvares, 1999, 2000). A realidade do professor 
no cotidiano de sala de aula é que este tem que ensinar música como um todo e não 
como disciplinas fragmentadas de música, geralmente ensinado nas universidades. 
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2) A convergência da taxonomia dos objetivos educacionais: 
 
Como resultado do trabalho acadêmico de uma comissão multidisciplinar, 

Bloom (1956) propõe uma taxonomia de objetivos educacionais, classificando as 
possibilidades de aprendizado em três grandes domínios:  

 
a) o cognitivo, que abrange a aprendizagem intelectual, com a seguinte 

hierarquização: conhecimento > compreensão > aplicação > análise 
> síntese > avaliação;  

b) o psicomotor, o qual engloba as habilidades de execução de tarefas 
que envolvem o organismo muscular, com a seguinte 
hierarquização: percepção > resposta conduzida > automatismos > 
respostas complexas > adaptação > organização; e  

c) o afetivo, que abarca os aspectos de sensibilização e gradação de 
valores, com a seguinte hierarquização: recepção > resposta > 
valorização > organização > internalização de valores.  
 

3) O paradigma gestáltico: 
 

Numa abordagem tradicional, entende-se que o ser humano reage a um 
determinado estímulo com uma resposta específica: é a aprendizagem por tentativa e 
erro. Segundo a abordagem gestáltica, o ser humano passa a responder a um estímulo 
como um todo; é a aprendizagem por insight, ou seja, uma apreensão imediata do 
objeto em conjunto. O insight, muitas vezes, está relacionado com a intuição, cuja 
etimologia, do latim intuitione, indica um olhar contemplativo, um comum senso 
artístico que permeia os níveis da consciência humana.  

A Fig. 5 ilustra o conceito gestáltico de fundo e figura, em que: (a) o fundo 
representa nossa bagagem, tudo aquilo que vivenciamos, nossas lembranças, nossos 
conceitos, nosso modo de encarar e perceber a vida e as coisas à nossa volta; (b) a 
figura representa aquilo que nos atrai em determinado momento, seja um objeto, seja 
um desejo ou uma necessidade, ou outra forma de estímulo; e (c) há mais de uma 
possibilidade de integração entre as partes (fundo e figura) na construção da 
percepção do todo. 

 
 

 
 

Fig. 5: Figura e Fundo (BERG, 2015) 
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4) A proposição do não proposicional: 
 

O que constitui o saber e como os seres humanos vivenciam o conhecimento 
são questões complexas que constroem os alicerces epistemológicos e, 
consequentemente, os procedimentos de ensino e aprendizagem. Álvares (2006) 
diferencia o conceito de rumo ao saber do saber propriamente dito e identifica 
distintas concepções do saber e de como os seres humanos adquirem conhecimento.  

Ao saber proposicional, refere-se como [...] um modo de saber geralmente 
associado à posse de uma determinada informação que contém credibilidade e 
validade, e que possa ser disponibilizado por meio da linguagem verbal ou escrita. [...] 
Outra referência é a capacidade de executar uma determinada tarefa sob condições 
específicas, referindo-se ao saber apenas quando tarefas que exigem uma 
complexidade cognitiva e comportamental possam ser efetivadas (Álvares, 2006, p. 
430). O conceito de saber não proposicional reflete um saber implícito, não 
fragmentado, vivenciado, que se aproxima do conceito de eu sinto em vez do eu sei, 

Russel (1911) utiliza os termos conhecimento por descrição (knowledge by 
description) e conhecimento por familiaridade (knowledge by acquaintance), que se 
pode associar, respectivamente, ao saber proposicional e ao saber não proposicional. 
Lazerowitz (1937) emprega a terminologia de conhecimento indireto (indirect 
knowledge) e conhecimento direto (direct knowledge), respectivamente.  

 
5) Formatando as práticas educativas: 

 
Para Gadotti (2006, p. 23), a educação é anterior ao pensamento 

pedagógico e à escolarização: “na comunidade primitiva a educação era confiada a toda 
a comunidade, em função da vida e para a vida. [...] A escola era a aldeia.” [...] “a 
educação sistemática surgiu no momento em que a educação primitiva foi perdendo, 
pouco a pouco, seu caráter unitário e integral entre a formação e a vida, o ensino e a 
comunidade.”  

Para Libâneo (1998), as práticas educativas não se restringem à escola ou à 
família. Elas atuam em todos os contextos e âmbitos da existência individual e social 
humana, de maneira institucionalizada ou não, sob várias modalidades. Nada nasce 
clássico, sistematizado ou fragmentado; tudo surge de forma primogênita, espontânea 
e unitária.  

No Oriente, nasce o conceito de Guru-Shishya-Parampará (Krishnamurti, 
1987), no qual o conhecimento é transmitido pelo mestre (guru) ao discípulo (shishya), 
integral e ininterruptamente, através de sucessivas gerações, formando uma linhagem 
(parampará).  

No Ocidente, o conceito de música nasce associado ao termo Mousikê,9 que 
possui um significado muito mais abrangente daquilo que, hoje, entendemos por 
música: englobava tudo o que possuía um ritmo, como a poesia, a música e a dança, 
mas também se estendia ao conhecimento da literatura, da história e das artes cênicas. 
O fenômeno físico-sonoro musical funcionava como um veículo de propagação 
cultural.  

 

                                                           
9 Mousikê refere-as à arte das musas. As nove musas são: (1) Calíope, a bela voz, musa da eloquência; 
(2) Kleio, a proclamadora, musa da história; (3) Erato, a amável que dá júbilo, musa da poesia lírica; 
(4) Euterpe, a doadora de prazeres, musa da música; (5) Melpômene, a poetisa cantora de versos, musa 
da tragédia; (6) Polyhymnia, a de muito hinos, musa da música sacra cerimonial; (7) Thalia, a festiva 
que faz brotar flores, musa da comédia; (8) Terpsícore, a rodopiante, musa da dança e (9) Urânia, a 
celestial, musa da astronomia e da astrologia. 
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6) Interpretando o poder da cultura: 
 
Independentemente das origens ocidentais ou orientais das sociedades, 

Geertz (1978) refere-se à cultura como uma estrutura de sustentação da sociedade, que 
pode ser interpretada como um padrão de significados transmitidos historicamente, 
incorporado em símbolos e materializado em comportamentos. Desse modo, a cultura 
seria, em parte, controladora do comportamento em sociedade e, ao mesmo tempo, 
criaria e recriaria esse comportamento, em razão de seu conteúdo ideológico, 
impossível de ser esvaziado de significado.  

De uma perspectiva crítica da modernidade, Foucault (1982) aborda a 
relação entre poder e conhecimento e como eles são usados como uma forma de 
controle social por intermédio de instituições sociais: (a) o poder não é uma possessão 
detida por uma pessoa sobre as outras, possibilitando a dominação, mas é relacional e 
produzida por de interações; (b) o poder é inseparável do conhecimento e os dois são 
aspectos sociais de toda prática concreta e (c) o poder só existe através de ações de 
força que permeiam as redes sociais, ao mesmo tempo em que constituem a sua 
própria organização. 

A atividade musical, enquanto integrante de uma cultura, criada e recriada 
pelo fazer reflexivo-afetivo do homem, é vivida no contexto social, histórico, localizado 
no tempo e no espaço, na dimensão coletiva, onde pode receber significações que são 
partilhadas socialmente e sentidos singulares que são tecidos a partir da dimensão 
afetiva-volitiva e dos significados compartilhados. (WAZLAWICK, CAMARGO, 
MAHEIRIE, 2007, p. 106). 

Considerações sobre a Educação Musical na Diversidade sob uma Ótica 
Unificadora na Pós-Modernidade 
 
Sobre a pós-modernidade 

 
Segundo Maffesoli (2014), o conceito de pós-modernidade designa a 

condição sociocultural e estética após a queda do Muro de Berlim (1989) e a crise das 
ideologias nas sociedades ocidentais no final do século XX, com a dissolução da 
referência à razão como uma garantia de possibilidade de compreensão do mundo por 
meio de esquemas totalizantes. 

Para Vattino (2001), a pós-modernidade aparece como uma espécie de 
Renascimento dos ideais banidos e cassados por nossa modernidade racionalizadora. 
Esta modernidade teria terminado a partir do momento em que não podemos mais 
falar da história como algo de unitário e quando morre o mito do Progresso.  

O tripé moderno era: (a) trabalho; (b) racionalismo; e (c) progressismo. O 
tripé pós-moderno é: (a) criação ou criatividade; (b) razão sensível; e (c) 
progressividade. 

Considerações 
 
A partir de meados século XX, em termos globais, ocorre uma transição de 

uma sociedade de produção para uma sociedade de consumo. Evidenciam-se os 
processos de fragmentação da vida do ser humano.  

Segundo Bauman (2001), as relações entre os indivíduos começam a se 
constituir em laços momentâneos, frágeis e volúveis, num mundo cada vez mais 
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dinâmico, fluido e veloz, seja real ou virtual. A vida pós-moderna parece estar escrita 
em episódios, nem sempre conectados.  

As pessoas, muitas vezes, figuram como meros episódios da sociedade e 
passam a ser tratadas como bens de consumo, ou seja, em caso de defeito, descartam-
se ou trocam-se por versões mais atualizadas.  

Dessa forma, os ideais são banalizados e a percepção da vida como um todo 
se perde na fragmentação instantânea do momento.  

Ponderações 
 
Como reunificar o saber e os processos fragmentados de produção, 

transmissão e aquisição de conhecimento na sociedade atual?  
Como integrar, valorizar e vivenciar a diversidade numa sociedade com 

tendências instantâneas, de caráter mutante e veloz, e que passa fluida pelos meandros 
da rica complexidade da natureza humana?  

Qual o espaço para indivíduos diferenciados numa sociedade globalizada 
que busca uma interdependência entre o consumo fragmentado do saber momentâneo 
e a redefinição galopante de sua própria identidade?  

A música, pelo seu caráter transdisciplinar, suas funções sociais e sua 
intrínseca relação com o ser humano, pode representar uma unidade dentro da 
diversidade das relações atuais? 

Os processos primitivos, originais, espontâneos e unificados do fazer 
musical podem servir como modelos para ações rumo a uma educação musical 
repensada e contextualizada com as demandas atuais? 

Tais ponderações são um convite para a reflexão sobre as práticas musicais 
e a transmissão do conhecimento musical nos dias de hoje, com o intuito de fomentar 
uma aproximação entre a diversidade inerente ao ser humano e a unidade da 
sociedade em que vivemos. 
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