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Foi com enorme satisfação que recebi o convite para escrever neste 
espaço dedicado a reflexões sobre a infância. Especialmente nesta edição que 
traz a música para o centro das discussões. 

A partir da minha experiência como educador musical e psicólogo poderia 
abordar uma série de assuntos, mas uma parte do pedido me colocou frente a 
uma “contradição”. Falar sobre música, infância e educação, pelo viéz da 
experiência que venho tendo como pai na Escola Livre Areté e sobre minha 
participação nas “Bandas de Pais” da escola. Em geral, o tema me suscita 
perguntas tais como: Qual a função ou papel da música na educação? Como 
ensinar? Quando? Para que? Para depois elaborar respostas relacionando 
diferentes abordagens possíveis a experiência da criança, com a criança, para a 
criança… 

O quê a experiência do pai tem a ver com isso? Neste caso, tudo! 
Principalmente se pensarmos no papel dos pais na constituição de uma 
comunidade escolar viva, saudável e pulsante capaz de educar em múltiplos 
níveis, sejam eles cognitivo, emocional ou até mesmo espiritual (independente 
de orientações religiosas) 

A Escola Livre Areté é uma escola associativa antroposófica, de ensino 
infantil e fundamental, com um ano e meio de idade, fundada por um grupo de 
pais que se apaixonaram pela proposta e experiência vivida com seus filhos em 
outra escola antroposófica de ensino infantil. Uma característica importante 
dessa pedagogia é a proposição e implementação de uma estrutura horizontal e 
participativa que depende de um alto grau de envolvimento de pais, professores, 
colaboradores e alunos, em todas as suas instâncias, para que ela possa 
funcionar através de comissões autônomas compostas por representantes de 
pais, professores e associação mantenedora. Entendemos que todos os 
membros exercem papel de educador e tomam parte na responsabilidade e 
tarefa de educar, pelo simples fato de sermos referência/exemplo para as 
crianças, o tempo todo, através de nossos gestos, palavras e ações. Sendo 
assim, tudo que acontece na escola, desde a manutenção, passando pela 
gestão e por cada nuance (avidamente aborvidos pelos pequenos) presente na 
forma como nos relacionamos, cumpre função pedagógica. Uou! Que responsa! 
Pesado? Maravilhoso!  

Diante desta tarefa, nos empenhamos em realizá-la da forma mais 
amorosa e integra possível, discutindo problemas, buscando soluções  
coletivamente e aproveitando ao máximo todos os talentos presentes no grupo. 

No que se refere a talento musical estamos muito bem servidos por sinal! 
Eu, como músico e educador, devo confessar que me beneficio muito desta 
conjunção de fatores. Por conta desta abertura a participação tenho tido a 
oportunidade de fomentar e participar de uma série de formações musicais que 
muito me alegram e que a muito tempo desejava viver. Sempre tive muitas 
inseguranças relacionadas as minhas habilidades musicais e ao meu jeito de ser 
músico, apesar de sempre ter sido o cara que segurava a rodinha. Vivo agora 



uma grande roda cheia de sentido! Algumas rodas! A Banda de Forró que anima 
a festa junina, o boi-bumbá que passa trazendo movimento, força e respeito, a 
banda de apoio da apresentação da turma do meu filho que improvisa como 
ninguém, o coral...vozes...muitas vozes!..lindas e desinibidas...algumas muito 
afinadas, outras em processo, mas todas igualmente belas e presentes. De 
corpo e alma. Doando nosso melhor aos nossos filhos e aprendendo um tanto 
nesse percurso. Aí está o “pulo do gato”. A escola existe para que todos 
continuemos empenhados em nossa tarefa de desenvolvimento junto com 
nossas crias, compartilhando processos, aprendizados. Essa é a melhor prática 
pedagógica que conheci até agora. Está lá para todos que pisarem aquele chão 
e quiserem abraçar seus processos de crescimento. Auto-educa-ação. Trabalho 
duro mas revigorante. 

Ao final do primeiro ensaio para a primeira festa junina, uma mãe de alma 
lavada diz: “Gente! Eu sempre quis cantar numa banda mas nunca tive talento 
ou coragem. E agora olha só?!” Bingo! Cumprimos nosso papel de comunidade 
educadora/aprendiz quando alguém descobre e abraça mais uma faceta de sí. 
Se surpreende consigo mesma e encanta a todos ao fazê-lo. Magia. Arte. 
Educação. Isso vale para todas as esferas envolvidas no trabalho de construção 
desta escola. A música, minha linguagem artística preferida, é mais uma  formas 
de me expressar. Que desperdício não compartilhá-la e correr o risco de privar 
alguém desta descoberta. Ensino e aprendo a cada missão. Com-missões. 

A despeito de todas as frustrações para com a minha produção artística 
musical, me tornei artista a partir da arte de educar, me “profissionalizei” músico 
através da educação e sou muito grato a isso. Agora como pai, psicólogo, 
músico e fanfarrão inconteste, me deleito com a possibilidade de integrar essas 
faces do meu ser me envolvendo profundamente e criando um ambiente de 
aprendizado para minha familia e colegas de Areté. Através da música pulso 
junto com estas pessoas queridas, percebo consonâncias e dissonâncias, 
embarco nestes fluxos e ensino um monte ao meu filho pelo caminho. Tenho 
certeza disso! Ensino eles a se comprometerem com seus sonhos. 

Na era da informação a escola se tornou uma ferramenta de transmição 
obsoleta. Google resolve mais rápido, fácil e eficientemente. Mas o google não 
nos permite exercitar e vivenciar valores no dia a dia, a partir de um vínculo de 
afeto com sua comunidade, cuidando e ensinando através de ações e palavras 
coerentes, para formar um ser humano e um coletivo equilibrado capaz de 
aprender e ser feliz. Esta é a função primordial da escola! A música é uma ótima 
forma de buscar este objetivo. Muita música para todos! Sonhem com seus 
sonhos.  
 
 
 
 
 


