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Apresentação da Formação on-line Sons e Palavras 

 

Com o objetivo de apresentar práticas sonoro musicais que estimulem vivências 

por meio de jogos que utilizam palavras, canções e objetos do cotidiano, explorando 

conceitos como altura, pulso, andamento, timbre e intensidade. Fundamentada na 

pedagogia musical de educadores como Kodály, Dalcroze, Orff, Schafer, Suzuki, Small, 

Brito, Kuhlmann, Marques e Drummond entre outros teóricos da musicoterapia, 

etnomusicologia e musicologia, dialogando práticas e conceitos. 

A formação possibilita aos participantes customizarem seu próprio Kit 🎶 Sons & 

Palavras👄 utilizando objetos do cotidiano e recursos exclusivos. Também são 

vivenciadas, uma a uma, as práticas propostas, bem como os desdobramentos das 

mesmas. Sendo expostos os aportes teóricos das abordagens propostas em cada ação 

do Kit. 

 

 

Facilitadora 

 

Karine Teles Alves mãe de Talita, Rebeca e Luiza, educadora musical e 

musicoterapeuta clínica, idealizadora da proposta pedagógica musical e musicoterápica 

Som na Caixa Vivências Musicais, coordenadora do Espaço Som na Caixa, professora das 

especializações em arte educação para o ensino de música e musicoterapia no Instituto 

Graduale.  

Atua com formação, consultoria e desenvolvimento de recursos pedagógicos 

musicais e musicoterápicos. Tem experiência com atendimento em musicoterapia 

grupal materno infantil e preventiva infantil, bem como cuidados individuais com 

pessoas com deficiências intelectuais, autismo, paralisia cerebral e demências em geral, 

e, no contexto da saúde mental. 
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Introdução 

 

 A construção da concha de conhecimento relacionada ao musicar recebe sua 

última peça: a educação humanizadora.  A derradeira prática reflexiva é baseada 

fundamentalmente no pensamento do educador musical e compositor Koellreutter, 

mas se faz necessário considerar dois autores e seus olhares sobre o humano na 

educação: Paulo Freire e José Pacheco. 

 

 

Paulo Freire 

 

Para Freire, o ato de educar, no seu verdadeiro significado, é humanizar. Há uma 

incompletude nos seres humanos, uma necessidade de modificar-se, que apenas a educação 

supre. Pensar a educação consiste em refletir sobre o ser humano, pois nele reside a essência 

do processo educativo. 

A concepção freireana afirma ser a educação um ato de comunhão mediado pelos 

sujeitos do conhecimento em suas realidades vividas, promovendo a capacidade de interpretar 

contextos distintos, qualificá-los e instrumentalizá-los para a ação. A educação se coloca como 

uma ferramenta na construção de um mundo mais justo, com valores críticos, 

transformadores e emancipatórios. 

 

 

José Pacheco 

  

 A mudança de paradigma da “ensinagem” para a aprendizagem, abandonando a 

aula tradicional e o sistema de reprodução de conteúdos, buscando o verdadeiro 

objetivo educacional: a humanização do indivíduo, tem sido o centro do pensamento de 

Pacheco. 

Pacheco aprofunda o pensamento freireano na busca de uma educação que se 

baseie em valores como liberdade, responsabilidade e solidariedade, e, que seja 

formadora do caráter, estabelecendo uma unidade entre pensamento, palavra e ação, 

instituindo práticas coerentes. 
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O ser humano como objetivo da educação musical: Koellreutter. 

 

 Hans-Joachim Koellreutter ( 1915 – 2005 ) foi um educador e compositor alemão 

que devido ao nazismo residiu no Brasil de 1937 até sua morte. Atuou como flautista, 

regente, ensaísta, e, sua influência na educação musical brasileira, bem como na 

linguagem da música popular, são marcantes desde a década de 60. 

 O centro da sua proposta de pensamento é a formação integral do ser humano, 

por meio de uma educação musical com objetivos relacionados a ampliação da 

percepção e da consciência, que também auxiliasse na superação de preconceitos e 

pensamentos dualistas e posturas individualistas. 

 Para Koellreutter, o professor de música dever abrir espaços para 

questionamentos constantes, sendo o “POR QUÊ?” o modo de conduta estimulado. 

“Não acreditem em nada do que dizem os livros. 
Não acreditem em nada do que dizem seus professores. 
Não acreditem em nada do que vocês vêem ou mesmo 
pensam, e também não acreditem em nada do que eu 
digo. Perguntem sempre por que a tudo e a todos. 
Tenham uma placa com um ‘Por quê? Bem grande 
escrito, em cima da cama, para lembrarem-se de 
perguntar ‘por que’ logo ao acordar” ( BRITO, 2001 ). 
 

 Estimulava nos alunos o desejo de constante atualização dos conceito musicais, 

o que no contexto da época representava dialogar com a música nova, sem claro 

negligenciar o valor e importância da produção musical de todas as eras, culturas, 

gêneros e estilos. Crendo ser a música um veículo de ampliação da consciência, e, a 

interação com o repertório contemporâneo essencial, pois refletia e comunicava os 

pensamentos de um novo tempo. 

 Ampliou a relação de interdependência entre música, artes, ciência e vida, 

compreendendo ser o fenômeno musical um acontecimento vinculado as todas esferas 

da cultura e pensamento humano.  

 Reflexões e sugestões de Koellreutter no sentido de uma educação musical 

voltada para todos, sem objetivo restrito de formar músicos, mas desenvolver 

a criatividade, a sensibilidade e a integração dos alunos, colaborando com a formação e 

a transformação qualitativa do humano.  

 



4º Encontro- Formação on-line Sons & Palavras – FIMI 2021 
Karine Teles @somnacaixavivenciasmusicais 

4 
 

“Trata-se de um tipo de educação musical que 
aceita como função da educação musical a tarefa de 
transformar critérios e ideias artísticas em uma nova 
realidade, resultante de mudanças sociais (...). O 
humano, meus amigos, como objetivo da educação 
musical” ( Brito, 2001 ).  

 

 Para o educador, a improvisação é uma ferramenta pedagógica, já que o aluno 

participa ativamente do próprio aprendizado, mediante a experimentação, a pesquisa, 

o estímulo, a dúvida e o envolvimento. Desenvolveu diversos modelos de improvisação 

direcionados as questões musicais e humanas, sempre abertos e sujeitos a 

transformações de acordo com o contexto de cada situação. Instigando em seus 

processos a curiosidade e a integração, pela via do diálogo e cooperação entre o aluno, 

o grupo e o professor. 

 

 

Considerações 

 

Propostas de vanguarda que valorizaram a experimentação e a criação musical, 

alinhadas aos pensamentos pedagógicos centrados no protagonismo do aluno, abriram 

possibilidades não apenas quanto a utilização de meios, materiais, sistemas de notação 

e registros, mas de maneiras amplas de ser, sentir, fazer, criar e aprender música. 

Finalizando assim, nossa construção quanto a prática reflexiva do musicar.  
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