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Resumo: Neste artigo, discutimos uma pesquisa qualitativa, através de um estudo de caso, na qual 
temos como foco de estudo o processo criativo coletivo das aulas de música com pessoas em 
sofrimento psíquico. De modo geral, a dimensão simbólica é pouco trabalhada em Educação Musical; 
não há reflexão sobre as possíveis conexões entre o trabalho musical, símbolos envolvidos neste 
processo e a vida dos alunos. Acreditamos que isso seja uma forma empobrecida de se trabalhar com 
música e Educação. Segundo Jung, uma imagem ou palavra é simbólica quando implica alguma coisa 
além do seu significado manifesto e imediato. Enfatizamos, neste artigo, a importância de símbolos 
presentes no processo criativo do grupo pesquisado.  
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Neste artigo discutimos uma pesquisa qualitativa, através de um estudo de 
caso, na qual temos como foco de estudo o processo criativo coletivo das aulas de 
música com pessoas em sofrimento psíquico; enfatizamos a importância de símbolos 
presentes no processo criativo do grupo pesquisado. Iremos relatar o trabalho de 
dança, música e poesia desenvolvido por uma das integrantes do grupo. Sua dança 
foi baseada na flor de lótus, símbolo do renascimento e transformação interior 
(CIRLOT, 1995).  Discutiremos tanto a dimensão pessoal deste processo criativo para 
aluna, como sua relação com o processo coletivo e a importância da vivência para o 
grupo. 

Segundo Jung (2016), uma imagem ou palavra é simbólica quando implica 
alguma coisa além do seu significado manifesto e imediato.  

O que chamamos símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma imagem 
que nos pode ser familiar na vida diária, embora possua conotações 
especiais além do seu significado evidente e convencional. Implica alguma 
coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (Jung, 2016, p. 20) 

De modo geral, a dimensão simbólica é pouco trabalhada em Educação 
Musical; não há reflexão sobre as possíveis conexões entre o trabalho musical, os 
símbolos envolvidos neste processo e a vida dos alunos.  De modo geral, pouca 
atenção é dada ao sentido da aprendizagem musical na vida dos alunos. Acreditamos 
que isto seja uma forma empobrecida de se trabalhar com música e Educação e, a 
partir desta reflexão, podemos questionar: de que forma a música contribui para o 
entendimento da existência humana? De acordo com Jaffé (2016), 
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Nosso ponto de partida é o fato psicológico de que o artista sempre foi o 
instrumento e o intérprete do espírito de sua época. Em termos de 
psicologia pessoal, sua obra só pode ser parcialmente compreendida. 
Consciente ou inconscientemente, o artista dá forma à natureza e aos 
valores da sua época que, por sua vez, são responsáveis pela sua formação. 
(p. 250). 

Em Educação Musical, independentemente da faixa etária, trabalhamos com 
a formação do indivíduo, o que envolve reflexão crítica, percepção sobre 
pensamentos, ideias, preconceitos, sentimentos, emoções e tudo aquilo que surge no 
decorrer do processo pedagógico. Somos diariamente impactados pelos 
acontecimentos do mundo, mas raramente criamos um diálogo entre estes 
acontecimentos e o que trabalhamos em nossas aulas. Não podemos fragmentar o 
processo de ensino e aprendizagem nos detendo apenas a conceitos técnicos da 
música ou ao desenvolvimento de uma boa performance musical. O conhecimento 
para ser apreendido precisa ter relação com a vida do aluno. 

 Alves (2001) ao criticar o modelo escolar diz: 

Imaginem que o ensino da linguagem se desse em escolas, segundo os 
moldes de linha de montagem que conhecemos: aulas de substantivos, aulas 
de adjetivos, aulas de verbos, aulas de sintaxe, aulas de pronúncia. O que 
aconteceria? As crianças não aprenderiam a falar. Por que é que a 
aprendizagem da linguagem é tão perfeita, sendo tão informal e tão sem 
ordem certa? Porque ela vai acontecendo seguindo a experiência vital da 
criança: o falar vai colado à experiência que está acontecendo no presente. 
Somente aquilo que é vital é apreendido. (2001, p. 48) 

Acreditamos que os moldes de linha de montagem descrito por Alves (2001) 
podem também ser identificados na Educação Musical. Fragmentados a experiência 
e o conhecimento musical criando assim desinteresse e fracasso na aprendizagem 
musical. Segundo Alves (2001), esta maneira artificial e ineficaz de ensino está 
relacionada ao programa: 

O conhecimento é uma árvore que cresce da vida. Sei que há escolas que 
têm boas intenções, e que se esforçam para que isso aconteça. Mas as suas 
boas intenções são abortadas porque são obrigadas a cumprir o programa. 
Programas são entidades abstratas, prontas, fixas, com uma ordem certa. 
Ignoram a experiência que a criança está vivendo. Aí tenta-se, inultilmente, 
produzir vida a partir dos programas. Mas não é possível, a partir da mesa 
de anatomia, fazer viver o cadáver. (2001, p. 49) 

Em seus relatos sobre suas tentativas de aprender música em ambientes 
educacionais, nossos alunos mencionaram o fracasso de suas experiências: “O 
professor não me entendia. Desisti das aulas”. Percebemos que estas experiências 
negativas contribuíam para o alto índice de músicos autodidatas que encontramos 
ao iniciar nosso trabalho. Infelizmente isto também contribuía para o isolamento 
social tão característico de pessoa em sofrimento psíquico. Concordamos com 
Kuenzer (2002) quando diz que o processo de inserção social se caracteriza por uma 
inclusão excludente.  

Portanto para desenvolver um trabalho com esta população é necessário 
repensar o ensino de música.  Nise da Silveira (1992), pioneira do movimento 
antimanicomial brasileiro e defensora das Artes como forma de organização 
psíquica, afirma: 
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O que importa é o indivíduo dar forma, mesmo que rudimentar, ao 
inexprimível pela palavra: imagens carregadas de energia, desejos e 
impulsos. Somente sob a forma de imagens a libido poderá ser apreendida 
viva, e não esfiapada pelo repuxamento das tentativas de interpretações 
racionais. (p. 86).  

De acordo com Amarante (2014), a desinstitucionalização requer o abandono 
do modelo de tratamento centrado no conceito de doença e tratar o indivíduo em sua 
totalidade.  Na Educação Musical na Diversidade defendemos o reconhecimento e 
respeito pelas mais diferentes situações e características humanas, sejam estas 
deficiências ou não. (ALVARES; AMARANTE, 2016).  Enfatizamos a importância do 
trabalho coletivo que resulta da escuta e do acolhimento das diferenças humanas, 
contribuindo assim para uma sociedade com menos conflitos. Buscamos a equidade 
e a validação das diferenças humanas através de um reconhecimento respeitoso às 
nossas peculiaridades. Portanto, acreditamos que ao trabalhar-se com pessoas em 
sofrimento psíquico, precisamos pensar na dimensão simbólica presente no discurso 
dos alunos e incorporá-lo no processo educativo.  

McNiff (2004), arteterapeuta, afirma que as Artes têm um papel na cura por 
propiciar uma ação assertiva que oferece uma alternativa para a resignação passiva 
à psicopatologia e à disfunção pessoal. Segundo o autor, a Arte pode curar onde quer 
que seja praticada e sua capacidade transformadora se potencializa quando o 
trabalho é desenvolvido em grupo.  

Começamos pela escuta dos discursos individuais e assim chegamos ao 
discurso do grupo, isto é, a uma pauta comum que será a base para o 
desenvolvimento do processo criativo coletivo.  O grupo tem momentos em que 
necessita de maior discussão e, outros em que o processo criativo flui por si. 
Trabalhamos tanto com personagens trazidos pelo grupo, como também com 
símbolos/imagens que acreditamos ser relacionados àquilo trazido pelo grupo. É 
importante ressaltar que o professor/pesquisador tem um papel fundamental no 
desenvolvimento desta pauta comum, registrando as ideias abordadas e verificando, 
com o grupo, se sua percepção reflete o que foi discutido.  Este “espaço 
compartilhado de ensino, onde o aluno toma para si uma responsabilidade pelo 
processo e uma voz ativa, também contribui para o desenvolvimento de seu 
protagonismo em seu processo educacional” (SALGADO; ALVARES, 2016, p. 60).  

Processo Criativo do Grupo 

O grupo ao qual estamos nos referindo neste artigo, existe desde 2009 e surgiu 
com a intenção de levar os pacientes psiquiátricos até uma escola de música, para 
que neste espaço pudessem ter a experiência de serem alunos de música, e não 
pacientes como eram vistos pelas pessoas com quem conviviam. Desde o início, a 
escolha dos temas a serem abordados, e do repertório, é discutida de forma coletiva 
por todos os participantes. Conteúdos musicais são introduzidos conforme a 
demanda do repertório, através da prática, e não da conceituação teórica. Desta 
forma, incentivava-se a participação e o protagonismo de todos.  

Atualmente, o protagonismo continua sendo um dos princípios fundamentais 
do trabalho. Os integrantes participam de todas as etapas dos processos de criação, 
desde o levantamento dos temas que servirão como base para as apresentações 
artísticas, até os arranjos das músicas que serão cantadas e tocadas, passando por 
composições do próprio grupo e a criação de poesias e pequenas atuações teatrais. O 
registro das ideias é feito de forma escrita para que nada seja esquecido e possa ser 
discutido pelo grupo posteriormente. Após as discussões e reflexões, o condomínio 
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musical, como é chamado pelos integrantes do grupo, faz uma votação e decide os 
caminhos que serão trilhados por todos.  

Cabe destacar que as apresentações são parte de todo o processo vivenciado 
pelos integrantes do grupo. Elas não são vistas como um produto final, mas como 
parte de um processo rico construído a partir das trocas entre os participantes e que, 
algumas vezes, incluem também processos individuais dos componentes. É 
importante ressaltar que as experiências pessoais compartilhadas no grupo, de modo 
geral, refletem experiências vivenciadas pela maioria dos alunos porque abordam a 
incompreensão da vivência do sofrimento psíquico pela família e sociedade. A 
discussão destas experiências gera tanto o acolhimento e sentimento de 
pertencimento, como também ideias para o processo coletivo do grupo.  

Apesar de compreendermos que as apresentações não são o objetivo primeiro 
do grupo, elas são momentos importantes para todos os integrantes, já que nessas 
ocasiões mostramos não apenas o resultado de um trabalho que carrega a identidade 
do grupo, mas também trabalhamos com temas mais amplos tais como diversidade 
humana, solidão, desprezo e desigualdade social, direitos humanos, entre outros.  

Durante o tempo de existência do grupo, vários símbolos surgiram nas aulas 
e apresentações, alguns de forma passageira e outros de forma recorrente.  A flor de 
lótus, escolhida como símbolo do grupo, representa, segundo seus integrantes, a arte 
brotando em meio ao lodo. Esta flor de origem asiática e que nasce no meio da lama, 
foi escolhida como símbolo do grupo, já que, assim como a flor de lótus, seus 
integrantes conseguem, em meio ao sofrimento psíquico, se transformar, se renovar, 
vencer preconceitos e estereótipos, mostrarem que são pessoas capazes e plenas de 
possibilidades. 

“Eu já sei o que quero dançar. Eu quero dançar a flor de lótus!”  

Em um de nossos encontros, o grupo percebeu que uma componente estava 
triste e muito angustiada, pois estava passando por um momento muito difícil em 
sua vida. Na tentativa de ajudá-la a se expressar através de uma forma com a qual se 
identifica, o grupo sugeriu que ela dançasse. Inicialmente, apesar da dança ser algo 
que ela gostava de fazer, e fazia muito bem, a componente respondeu que não estava 
bem para dançar. No entanto, alguns encontros depois, essa integrante entrou na 
sala e disse ao grupo: “Eu já sei o que quero dançar. Eu quero dançar a flor de lótus!” 
e completou: “Assim como a flor que nasce na lama, eu estou renascendo”. 

É importante ressaltar que a flor de lótus é o símbolo do grupo e está 
estampada na camisa que usamos em nossas apresentações. Há alguns anos, antes 
de pensar na estampa da camisa do grupo, fizemos uma discussão sobre a relação da 
flor de lótus com o sofrimento psíquico. Um aluno disse que da mesma forma como 
do lodo nasce a flor de lótus, da loucura também pode surgir algo belo e bom. Outra 
interpretação discutida foi o entendimento do lodo como os desafios enfrentados 
pela pessoa em sofrimento psíquico tais como delírios, efeitos colaterais dos 
remédios, preconceitos, e a possibilidade de superação através do crescimento em 
direção ao sol, finalizado com o desabrochar de uma linda flor. O processo 
educacional seria uma possibilidade para o crescimento desta flor que ocorre tanto 
pelas transformações pessoais, como também pela possibilidade de educar o público. 
Para isto o protagonismo dos alunos e o trabalho coletivo são essenciais. Afinal, eles 
são as pessoas mais capacitadas para falar das vivências inerentes ao sofrimento 
psíquico. 

A ideia foi levada ao grupo que concordou com a dança. Ao conceber a dança, 
essa integrante ressaltou que não poderia dançar sozinha, precisava que todos os 



Educação Musical na Diversidade 

Anais do 15º Colóquio de Pesquisa do PPGM/UFRJ (2020) – Vol. 1 – Educação Musical e Musicologia – p. 64 

 

integrantes olhassem para ela enquanto dançava. Ela enfatizou a importância da 
participação do grupo em seu processo de renascimento e de transformação. E assim 
ela fez uma dança solo na qual todo grupo, segurando um manto, se movia com sua 
coreografia. Durante os ensaios ela reclamava quando sentia que alguém não 
participava de sua dança como queria: “Sem vocês eu não consigo”. 

Cremos que atividades expressivas e criadoras contribuem para o equilíbrio 
psíquico e têm grande peso tanto na recuperação quanto como meio de evitar o 
adoecimento. A criatividade permite que a pessoa trabalhe com o símbolo de modo 
a favorecer seu próprio processo. Silveira aponta que “A criatividade é o catalisador 
por excelência das aproximações de opostos. Por seu intermédio, sensações, 
emoções, pensamentos são levados a reconhecer-se, a associar-se” (1992, p. 21). 

Acreditamos que o trabalho com a criatividade seja um caminho eficiente para 
realização da escuta do aluno e uma forma de conscientizar a sociedade sobre os 
preconceitos que os marginalizam. Achamos que o exercício de uma voz ativa, 
exercida nas aulas de música, possa se refletir também na vida de nossos alunos. 

É importante mencionar que defendemos um processo criativo que permite à 
pessoa estar em contato com os constantes movimentos de sua complexa natureza. 
Esta arte do cotidiano permite ao artista tanto uma escuta interna sobre aquilo que 
precisa de atenção e transformação como uma interação de seu processo criativo com 
outras pessoas, despertando assim um diálogo com a vida externa.  
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