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Todos n6s sabemos que a nossa euma sociedade capkalista, que se
orienta por principios consumistas e pragmatistas, que exige produ~o

para consumo imediato e s61he interessam investimentos que proporcio
nem retorno sob forma de produto financeiro e econOmico.

Euma sociedade na qual 0 ser humano, ha ja bastante tempo, e cada
vez mais, vem deixando de ser a razAo e 0 sentido das transform~oes.0
homem perde, passo a passo, sua individualidade e identidade nivelado
pela for'1a ideol6gica da classe dominante sendo sufocado e embretado
pelo poder economico.

Nesta sociedade os bens culturais, sociais e afetivos, por nAo satisfa
zerem as leis de mercado, sAo desprezados com arrogAncia.

A condi'1Ao necessaria, imposta por esta sociedade para validar algo
como bom e importante para 0 ser humano e 0 ser UtI!. Poram, como a
educa'1Ao nAo traz retomo imediato nAo se enquadrando nos principios ja
referidos acima, eexcluida do programa filos6fico/econ6mico desza soci
edade, que sintomaticamente cataloga os recursos destinadosapesquisa
como recursos a fundo perdido enquanto outras sociedades os denomi
nam dlnhelro semente (seed money -Inglaterra).

Estariamos realmente num brete e como gado caminharlamos, man
samente, para 0 abate nAo fora a capacidade do ser humano de arbkrar 0

seu destino. Acreditamos que isto s6 possa ser efetivado atraves de um
processo de educa'1Ao quese proponhaa resgataracondi~ohumanados
homens.

Considerando 0 exposto e tudo que dai possa emergir como decor·
rencia 16gica, nAo vacilo em afirmar que uma proposta de musicaliza'1Ao,

. pode ser comparada aproposta de Mabetiza'1Ao em Classes Populares.
1510 noque refere asua operacionaliza'1Ao em qualquertipo de escola -seja
ela publica ou privada - proceda ao ensino regulamentar das escolas de I
ell graus ou mesmo seja escola dedicada ao ensino especffico de musica.
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Pols, sa por um lado, as crian~s de classes populares, devido as suas
condi<;OElss6ciCHlCOnOmicas, apresentam quasetolaldesconhecimentoe
inexperi€lncia com materiais e atos de Ieitura e escrtta da lingua, par outro
lado, as crian~s de qualquer classe social em nosso pais, por razOEls
tamt>em decorrentes de condilfOes s6cio-hist6rico-econOmico-educacio
nais, apresentam aus€lncia total de experi€lncias com materiais e atos de
letturaeescrttamusicais. 0 ponto deconverg€lnciadetodas essas crianctas
se encontrana aus€lncia dafalla, condictllo necessaria para impulsiona-Ias
para a constru«tl!o do conhecimento de linguagens que as levarllo a
sentirem e perceberem 0 mundo de maneira diversa da ata entllo experi
mentada.

Acreditamos que um homam com9lfa a ser livre a partir do momenta
em que ele sa exerce com consci€lncia e responsabilidade.

Persaguindo 0 objetivo de contribuir de maneira efetiva para a forma
ctllo deste homem sensivel, crnico e atuante, construtor de sua pr6pria
hist6ria desenvolvemos junto aPr6-Reitoria de Extensllo da Universidade
Federal do Rio Grande do Sui, desde 1982, 0 Proleto Preludlo.

Este Projelo auma proposla a1lernaliva, porquanlo acontece fora dos
parfunetros das escolas lradicionais, apresantando caraCleristicas peculi
ares. Em primeiro lugar, funciona como uma Escola Livre de musica, com
aUlonomianadeterrnina«tl!0desua linhapedag6gicadealua«tl!0, apostan
do em toda proposi<;lIo que tenha como centro a criancta eque acredtte na
sua capacidade e nassuas necessidades como sar pensanle e ser sujetto,
integrado no processo de conslru«tl!o de sua caminhada.

o objelivo primordial do Proleto Preludlo a a Educactllo Musical de
crianctaejovens, umavez queentendemosquelodapessoaamusicalizavel
e tem direilo aeducactllo musical.

Para que eSle objetivo pudesse ser a1can~do, estabelecemos como
premissas basicas:

- fossam oferecidos meios para 0 desanvolvimenlo da intelig€lncia,
sensibilidade, crialividade, sociabilidade e responsabilidade das crian<;as;

- hOlNesse concomttAncia entre avaliactllo responsavel e crnica e
processo deconstructllodoconhecimento, sam aferi«tl!oalravas deprovas,
nolas ou concettos;

- hOlNesse flexibilidade no curriculo minimo adolado, com especial
alen<;lIo e respetto ao mmo do processo de cada aluno;

-ocorresseumavanlfO am niveisdeaprendizagens. sam exist€lnciade
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seriac;lIo lonnal.
A partir da elaborac;ao das ideias que nos permitiram a comparac;ao

da situac;lIo da a"abetizac;lIo musical e do ensino damUsica em geral, com
as condic;Oes em que se encontra a a"abetizac;lIo nas classes populares,
tivemos aconvicc;lIo, apoiados naalirmac;lIode Sara Paim quandose relere
a a"abetizac;lIo nessas mesmas classes, de que seria particularmente
indicado 0 uso de umadidaticaconstrutlvlsta paraainiciac;ao musical. Isto
porque trata-se, eletivamente, de iniciar na lecto-escrita musical. pessoas
que nflo pertencem, tradicionalmente, acuitura do livro e, em nosso caso,
das partituras.

Vale registrar nesse momenta a experi€lncia no Projeto PrehJdio da
Inlcla'flio para crianc;as de 5 a 6 anos e do Laborat6rlo de Som onde a
proposta basica lei olerecer condic;6es para os alunos realizarem as mais
variadas experi€lncias de: escrita, leitura, improvisac;ao, regllncia, execu
c;{lo vocal e instrumental, etc. A partir dai, lormulando suas pr6prias
hip6teses, criando seus c6digos de representac;lIo e discutindo-os com
colegas e prolessores, resolvendo problemas esperava-se que eles che
gassem aconstruc;ao de urn conhecimentoque, introduzindo-osnodiscurso
musical os levassem a desejar 0 dominio correto do c6digo convencional.
oprolessor desempenharia 0 papel de estimulador e orientador procuran
do atender as solicitac;6es individuais ou coletivas sem uma imposic;ao
diretiva. 0 construtivismo se preocupa, entre outros, com aspectos lilo56
licos das aprendizagens e, conseqOentemente, com a maneira como a
lilosofia permeia a organizac;ao do processo de aprendizagem em relac;ao
a organizac;{lo da proposta pedag6gica e sua operacionalizac;ao. NlIo
lormaliza urn metodo de ensino e sim uma postura diante do bin6mio
ensino/aprendizagem, a partir da qual e dellagrado urn processo de
constru'flio e nllo de transmlsslio do conhecimento.

Geralmente as crianc;as e jovens que procuram 0 Projeto Preludio
(Iaixa etaria varia'ndo entre 5 e 17 anos) , trazem uma expeetativa que, bern
estimulada, passara a constituir 0 que Piaget consideradevital importilncia
para a dellagrac;lIo do processo de construc;lIo do conhecimento que e a
motiva'flio Interior.

Para tanto, procuramos criar urn convfvio agradavel e estimulante,
promovendo a interac;ao atraves de aulas e atividades em grupo.

Quando iniciamos em 1982, olerecemos encontros semanais em
pequenos grupos reunidos para aulas de lIauta doce, logo em seguida
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rearranjamos num grande grupo para a pratica do canto em conjunto, Por
o canto em conjuntofoi proposto pelasuavocac;Ao integraclorae pelaforc;a
de atrac;Ao que 0 canto exerce sabre 0 ser humane. 0 ate de cantaroferece
o prazerde realizar-sealgo complexo emsi mesmo, istoe, fazermusicacom
o seu pr6prio corpo como instrumento, estabelecendo uma relac;Ao direta
com os outros cantores e com os ouvintes. Este aproximar-se, esta troca
concretizada atraves da metodia e do rRmo, veiculam textos que sempre
dizem algo, que contam hist6ria e deixam recados.

A flauta doce surge tambem como elemento incentivadorapratica da
musica em conjunto, contribuindo para a formac;Ao musical dos alunos
atraves da educac;Ao do ouvido e aprendizagem da leRura, aUados a
satisfac;Ao proporcionada pela facilidade de execuc;Ao.

Com 0 passar do tempo fomos acrescentando disciplinas conforme
as necessidades e possibilidades, bem como de acordocom as eXigllncias
para a realizac;Ao daquilo a que nos propunhamos. Passamos a ministrar
aulas de violino, viola, violoncelo, contrabaixo, violAo, flauta transversa,
clarinete, saxofone, trompete, trombone e teoria musical.

Numa sequllncia de estudos e discuss6es em reuniOes com 0 corpo
docente chegamos a elaborac;Ao de um currlculo minimo.

Como consequllncia do trabalho desenvolvido durante os nove anos
de existllncia do Projeto Preludio, chegamos hoje aformac;Ao de diversos
grupos que circulam na comunidade apresentando-se em concertos,
igrejas, prac;as, feiras, museus, escolas, galerias de arte, circos, etc.

Voltandonovamente nossa reflexAo paraoensinode musicano Brasil,
queremos propugnar 0 direRo de todos os brasileiros a uma Educac;ao
Musical completa atraves da qual possamos chegar acompreensAo, ao
conhecimento e familiaridade da linguagem musical de tal sorte que,
atuando conscientemente, participemos da construc;Ao da nossa identida
de cultural musical.

Dentro de uma proposta de conquista da cidadania e identidade
cultural musical - 0 Preludio desenvolve 0 programa intitulado: Muslca
brasllelra para crlanc;as e Jovens - com 0 objetivo de resgatar a criac;Ao
musical contemporAnea. Ja realizamos:

- Encontro Estadual de Coros Infanto-Juvenis;
• Encontro Estadual de Orquestras Jovens;
- Gravac;Ao pelo Corallnfanto-Juvenil Preludio da fRa-cassete Brines

delras Cantadas.
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