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A HISTÓRIA MUSICAL E OS PROCESSOS DE APRENDIZAGEM 
FORA DA ESCOLA. 
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EIXO: Pesquisa fora do contexto educacional. 

Resumo: O artigo tem como objetivo analisar os processos de aprendizagem subjacente à prática 
musical desenvolvida fora da escola. É um recorte da pesquisa de Mestrado “O Processo de 
Aprendizagem Musical de Dominguinhos na Prática da Sanfona” que vem sendo desenvolvida no 
Programa de Pós-graduação Educação Musical /UFBA. É uma pesquisa qualitativa em andamento e 
desenvolvida através da metodologia estudo de caso. Neste recorte foi desenvolvido um estudo 
bibliográfico que toma como fonte pesquisas e já desenvolvidas. Nas considerações finais fica 
revelado a importância do meio social e familiar na construção da aprendizagem subjacente a prática 
musical desenvolvida fora da escola e nesse sentido deu relevância a improvisação, o arranjo, o tocar 
de ouvido, e deixou claro como nesse processo o musico se constitui com autonomia e criatividade. 

Palavras-chave: Aprendizagem Musica. Autodidatismo. Sanfona. 

Abstract: The article aims to analyze the learning processes underlying the practice of music out of 
school. It is a part of the Master´s research “ The Dominguinho´s Musical Learning Process in the 
Accordion Practice”, which has been developed by the Program of Graduation Musical 
Education/UFBA. It is a running qualitative research developed through the methodology of case 
study. In this piece, it was developed a bibliographical study, that has settled researches as source. On 
the finals considerations, it becomes clear the relevance of the social and family environment in the 
learning construction underlying the practice of music developed out of school, and in this context it 
has given importance to the improvisation, the arrangement, the playing by ear method, and it has 
made clear how the musician, in this process, constitutes himself with autonomy and creativity. 
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Introdução 

 

Na atualidade, a Educação Musical vem passando por significativas transformações tendo em 

vista a mudança de perspectiva quanto à relação do ensino formal e informal. A expressão 

musical presente na nossa sociedade, decorrente dos estudos autodidatas, vem, possivelmente, 

desafiando as Universidades a repensarem a formação acadêmica, historicamente 

comprometida com a formação erudita e com o tipo de instrumento priorizado. A 
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desvalorização da música popular e a priorização de alguns instrumentos em detrimento de 

outros tem contribuído para formação de uma compreensão de músicas e instrumentos de 

maior e/ou menos valor. 

O artigo tem como objetivo analisar os processos de aprendizagem subjacente à prática 

musical desenvolvida fora da escola, é um recorte da pesquisa de Mestrado “O Processo de 

Aprendizagem Musical de Dominguinhos na Prática da Sanfona” que vem sendo 

desenvolvida no Programa de Pós-graduação Educação Musical /UFBA sob a orientação do 

Prof.Dr. Jorge Sacramento de Almeida.  É uma pesquisa qualitativa e utiliza-se da 

metodologia de estudos de caso para aprofundar a natureza e os processos de aprendizagem 

desenvolvidos fora da escola e especificamente os processos desenvolvidos por José 

Domingos de Moraes, mais conhecido com o nome de “Dominguinhos”. 

A discussão presente neste artigo é decorrente do estudo bibliográfico que vem sendo 

desenvolvido a partir de diferentes pesquisas já realizadas. Para discorrer sobre este recorte o 

artigo se tematiza a respeito da educação musical considerando ser, a música,  uma linguagem 

que revela o ser, na complexidade dos sentimentos, emoções e valores culturais, como afirma 

Queiroz (2010, p.19) “a música constitui uma rica e diversificada expressão do homem, sendo 

resultado de vivências, crenças e valores que permeiam a sua vida na sociedade” e nesse 

artigo a relevância está em considerar os processos de aprendizagem subjacentes a prática 

desenvolvida fora da escola.  

A importância desse estudo está na convicção de que há uma história musical que antecede a 

expressão musical de cada músico, cada expressão revela os valores, o modo de ouvi de tocar 

vivenciado no seu contexto na sua ambiência musical e a sanfona principalmente por se 

constituir um instrumento, na maioria das vezes ligado à performance, e tem como principal 

veículo de transmissão a tradição oral, pelo fato de seus intérpretes/professores terem vindo 

de classes populares -  principalmente descendente do sertão - menos favorecidas, não 

podendo muitas vezes, adquirir conhecimento através do ensino formal.  

 

Puxa o fole Sanfoneiro: Práticas, Contextos, Sujeitos. 

 

A temática discutida neste artigo está implicada na perspectiva da Educação Musical 

articulada à abordagem sócio-cultural na compreensão de que o homem se constitui 

apropriando-se e produzindo o conhecimento, a aprendizagem e sua prática musical. Nesse 
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sentido, a Educação Musical tomada aqui como referência se baseia na perspectiva colocada 

por Arroyo (2002, p.18) que amplia sua significação além da iniciação musical formal, 

dilatando esse processo desde a graduação e pós-graduação, defendendo que “é educação 

musical o ensino e aprendizagem instrumental e outros focos; é educação musical o ensino e 

aprendizagem informal de música”, valorizando e reconhecendo, assim, o processo formal e 

informal da aprendizagem e prática musical de quem está na escolarização e no estado 

autodidata de ser, sendo e se fazendo músico. 

Nessa compreensão a educação musical transgride os muros da convencionalidade do ensino 

e da aprendizagem formal e abre-se a diferentes possibilidades e nesse sentido, pode ser 

entendida na complexidade da teia, e o ensino e a aprendizagem informal ao constituir-se num 

dos seus fios, traz para o entrelaçamento dessa teia novos processos de ensino/aprendizagem, 

novos valores, novas práticas, novos conceitos e novas significações retratadas no movimento 

próprio do aprender e na significação do contexto cultural no qual o individuo está inserido. 

Para tanto, o educador musical, como argumenta Queiroz (2010, p.114) “deve ser capaz de 

trilhar e de (re)definir caminhos epistêmicos e metodológicos (inter)agindo, de forma 

contextualizada, com a dinâmica que diferentes culturas estabelecem para estruturar, valorar e 

transmitir seus conhecimentos musicais”. 

É importante considerar que a sociedade durante décadas vem escutando o comando do 

grande mestre Luiz Gonzaga “puxa o fole sanfoneiro!” e, aplaudindo, vem aprovando o 

desempenho musical dos sanfoneiros, cuja aprendizagem se deu no processo de enculturação, 

entendido como “a aquisição de habilidades e conhecimentos musicais através da imersão nas 

práticas musicais diárias do contexto social ao qual o individuo pertence” (GREEN apud 

SANTIAGO, 2008, p.57). Mas as universidades parecendo não perceber esse processo segue, 

como afirma Sacramento (2012), renovando suas práticas e teorias, mas ignorando os 

processos de transmissão de saberes característicos da tradição oral. Desse modo, podemos 

fazer um questionamento sobre o porquê da academia não reconhecer a importância do 

processo de aprendizagem do educando em seu contexto social em decorrência da oralidade e 

das práticas vivenciadas no contexto social?  

Historicamente, esse desinteresse das Universidades pelo ensino informal vem sendo 

constatado e segundo Arroyo essa resistência pode ser entendida a partir da sua análise:  

A educação musical em foco na sociedade ocidental era a acadêmica/escolar 
[...]. Suas bases epistemológicas estavam assentadas em algumas formas de 
conhecer ou entender a realidade: a compreensão do ensino e da 
aprendizagem musical estava baseada em uma lógica cartesiana e positivista 
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e o que deveria ser ensinado e aprendido era o que na visão evolucionista era 
tomado como o ápice da produção musical da humanidade: a música de 
concerto dos séculos XVIII e XIX da tradição europeia. (ARROYO, 
2011,p.19) 

 

Nessa reflexão, podemos compreender o poder hegemônico da educação musical formal e em 

decorrência a supervalorização do ensino e aprendizagem musical formal que, ainda se 

mantém reforçando o quadro educacional atual, com um modelo centrado no ensino,  e o fazer 

pedagógico do professor é priorizado, em detrimento do método centrado no movimento do 

aprender, da descoberta, do criatividade do aluno. Observamos também como essa 

compreensão do ensino e da aprendizagem musical baseada em uma lógica cartesiana e 

positivista está enraizada na sociedade, quando notamos no caminhar dos alunos que buscam 

a academia com o intuito de que esta ensine como fazer e como aprender. 

Nessa compreensão, a universidade ignora não só a educação informal como alguns 

instrumentos que não vêm sendo, por ela, priorizados, como é o caso do um instrumento 

musical característico da cultura nordestina e que revela uma série de significados e 

representatividade a esse universo social, “a sanfona”. Por essa razão a aprendizagem deste 

instrumento, historicamente traçada pela hereditariedade refletida na oralidade e nas práticas 

musicais diárias, só pôde se fazer na informalidade do cotidiano da vida. A validade dessa 

aprendizagem vem cada vez mais sendo evidenciada no desempenho musical das histórias de 

vida dos sanfoneiros, como podemos observar no caso de Luiz Gonzaga, Sivuca, 

Dominguinhos, dentre outros, e seus reconhecimentos pela comunidade. Nesse aspecto, 

apesar das universidades brasileiras também reconhecerem esses desempenhos musicais, 

ainda mantêm fora de seus muros a valorização do processo da aprendizagem informal. 

 

Um modo próprio de aprender na família e com amigo 

 

Desenvolvendo a pesquisa de mestrado investigando a respeito do processo de aprendizagem 

de Dominguinhos venho observando, nas diversas falas de sanfoneiros, o seu modo próprio 

do aprender e sua constituição social. Tendo em vista relatos de sanfoneiros e seus processos 

de aprendizagens, observamos nos seus traços musicais que muito refletem e contribuem 

também na formação da cultura musical. Em entrevista ao programa milagre de santa luzia, o 
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sanfoneiro cearense Chico Justino relata sua experiência de como aprendia a tocar uma 

música na sanfona: 

A gente ouvia aquela música no rádio, ai você se interessava por aquela 
musica, a gente ouvia, ai tocava, era um programa que tinha, um programa 
só pé de serra, ai quando tocava e ficava com vontade de aprender, como é 
que aprendia?. Tocava uma vez ai agente sintonizava na música e ai 
pegava,né?!.Era uma facilidade pra pegar³. 

 

Ao ouvir relatos como esse podemos notar, além de características da autoaprendizagem de 

Chico Justino, os procedimentos e ferramentas para aprendizagem musical de um saber 

característico da tradição musical oral. Em outro depoimento, observamos as influências e a 

importância do contexto sócio cultural ligado aos seus processos de aprendizagem através da 

enculturação, da interação com outros amigos, ou músicos que não atuavam como 

professores, reveladas na fala de Dominguinhos, em entrevista no programa sala de reboco, 

quando é indagado sobre seus ídolos na sanfona:  

Assim, trocando em miúdos foi, foram alguns, viu?! Dependendo 
da época, tive na minha época, eu comecei a conhecer Luiz 
Gonzaga e tinha o Orlando Silveira que era um músico 
extraordinário do regional do canhoto, eu aprendi muita coisa com 
ele também. Tinha Chiquinho do Acordeon, tinha o Gaúcho, tinha 
o Chinoca que ta vivo, 82 anos e aqui, o paraíbano Sivuca4. 

 

Sivuca revelando peculiaridades em seu modo de tocar, quando já morava na capital 

pernambucana, coloca: 

Eu ia para a casa do Guido estudar sanfona, e ele estudava violino. 
Por isso é que minha sanfona é um pouco diferente, porque eu 
aprendi a mão esquerda do instrumento de acordo com as arcadas 
do violino. Aquilo me ajudou muito a limpar a articulação da 
sanfona. (BARRETO, 2010, p.35) 

 
Analisando as falas e experiências autodidatas dos sanfoneiros podemos observar que se 

constituíram no processo de enculturação, suas habilidades e conhecimentos musicais foram 

de fato construídos no vivenciar das práticas musicais do contexto social nordestino entre 

amigos e conhecidos, família, confirmando nesse sentido o que revela Feichas (2008) quando 

argumenta que de todos os aspectos envolvidos no processo de aprendizagem da música 

popular, o aural é considerado o mais importante, evidenciando que seja através do processo 

de aprendizagem aural que os músicos vivenciando a intimidade da atenção da escuta que   

adquirem seus conhecimentos as habilidades musicais.  
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Nessa perspectiva os estudos desenvolvidos através das pesquisas confirmam a significação 

do conceito de “enculturação” na naturalidade da constituição social da aprendizagem 

familiar, com amigos, músicos etc. como revela Lacorte (2007) a partir dos seus estudos sobre 

os processos de aprendizagem de músicos populares. A esse respeito ela evidencia que nos 

resultados das pesquisas de Prass (2004) e Pinto (2002) os autores pontuam a naturalidade da 

aprendizagem musical em práticas da educação informal quando numa relação social festas, 

encontros os músicos mais experientes socializam seus conhecimentos para os iniciantes, 

revelando, assim, um processo natural de aprendizagem na prática do tocar, cantar e ouvir 

outros músicos. 

Outro aspecto importante do processo da aprendizagem da educação musical informal 

vivenciado nos ensaios de bandas, a aprendizagem por meio das gravações e audições, é 

abordado por Campos (apud LACORTE, 2007, P. 17) enfatizando que “essa prática é 

frequentemente conhecida como tirar música de ouvido”. Analisando esta prática, Lacorte 

(2007, p. 17) coloca que “nesse contexto, o “ouvir” é parte fundamental da enculturação, que 

permeia o desenvolvimento dos músicos populares, desde as suas tentativas iniciais de fazer 

música até a carreira profissional”. Trazendo contribuições importantes para essa discussão 

Couto (2009, p.100) acrescenta que: 

 

a aprendizagem musical em grupo também fornece um ambiente favorável 
ao desenvolvimento da criatividade tanto individual quanto coletiva. 
Diferentemente de ambientes formais de ensino, não há a figura de um 
professor que supervisione o trabalho por possuir habilidades superiores.  

 

Destacando a complexidade dos atos mentais desenvolvidos na aprendizagem do músico 

popular, Lacorte (2007, p.17) evidencia o quanto “ainda são pouco explorados e 

compreendidos no processo de ensino-aprendizagem da música [...] apesar de ser conhecida 

como uma arte essencialmente “aural”, ela é vivenciada e aprendida de diferentes maneiras”. 

Nessa compreensão, a autora ilustra o sentido da complexidade na evidência da multiplicidade 

de aspectos que se entrelaçam na constituição do conhecimento da música pelo viés da prática 

informal. 

Tais práticas envolve tocar, compor vivenciar, sentir internalizar pela audição as músicas, os 

jeitos e as formas de tocar, observadas e vivenciadas no contexto social mais próximo, de fato 

frente ao que se vivencia como aprendizagem na academia, essa metodologia se faz desafiante 

a aprendizagem da musica e aprofundar este estudo será de grande contribuição à formação 

do musico. “Para a cultura da música popular, a notação seria desejável e até mesmo casual, 
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por não ser determinante na sua produção e aprendizagem. Aqui o crítico é a oralidade, que, 

por sua vez, na música erudita é desejável” como afirma Arroyo (2002, p. 65). 

 

Considerações finais 

 

A partir dessas revelações, se faz essencial a importância de uma profunda reflexão sobre o 

ensino e aprendizagem da educação musical que seja centrada no aprender, no aprender da 

oralidade, no aprender das práticas vivenciadas no cotidiano. É fundamental considerar que o 

olhar sobre o processo de aprendizagem de cada indivíduo reflete em uma valorização, em um 

reconhecimento e significação da importância do papel deste no ato pedagógico e na atuação 

do processo educativo. Além do que, independentemente do ambiente, da presença de uma 

pessoa que possa representar alguém que o oriente no estudo, cada indivíduo está em 

constante busca de conhecimento e isso reforça a autonomia no movimento de aprender e a 

significação de uma educação centrada na valorização de como cada um aprende. Portanto, é 

fundamental investigar e somatizar ferramentas, através do desenvolvimento de pesquisa, de 

novos recursos, para educação musical advindas, nesse sentido, da tradição musical oral e das 

práticas musicais diárias do contexto social. 

Dominguinhos, apesar de não ter a educação musical da formação acadêmica, transformou-se 

em um ícone da música popular e sua riqueza, quanto à educação musical informal, pode ser 

compreendida na reportagem do Jornal o Estado de São Paulo quando o cantor e compositor 

Gilberto Gil (2011) dá o depoimento: 

  

a composição de Dominguinhos é um desdobramento natural de uma 
musicalidade ampla, que se expressa o tempo todo na capacidade de 
improviso. Ele é um improvisador. [...] um gosto imenso por aquela coisa 
fundamental da sanfona de oito baixos, do pé de bode, extraordinariamente 
atento a tudo aquilo que os sanfoneiros rudimentares do Nordeste fizeram E 
vai adiante, alinhavando também as coisas ultradesenvolvidas, 
harmonicamente, melodicamente, em termos sinfônicos mesmo, de gente 
como Sivuca, Orlando Silveira, Chiquinho, acordeonistas extraordinários, 
que beberam em fontes sinfônicas, jazzísticas, etc. Dominguinhos é tudo 
isso, então a música dele, a composição dele quando se dá é em função 
disso. São resumos que ele faz desse arco imenso de música que passa por 
ele daquela forma tão espontânea, tão simples, tão natural, como se fosse 
fácil, mas não é. Para o músico comum aquilo só pode ser resultado de um 
empenho enorme, que a gente não percebe existir nele. Os xotes, as canções 
que ele fez com Nando Cordel, com Anastácia, são pequenos resumos que 
ele faz dessa ópera, que é o conjunto da musicalidade dele. 
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Argumentando em defesa da educação como “oportunidade de ascensão social” da classe 

popular Almeida (2009, p.52) esclarece que “essa consciência se traduz em movimentos 

sociais que postulam a adoção de processos não-formais de ensino como alternativa mais 

ampla para alcançar o contingente da população sem acesso à escolarização básica formal 

oferecida pela rede pública” e, na relevância desta questão, o autor ressalta o crescente 

número de estudos e discussões na ABEM, assim como argumenta em favor de que o 

desenvolvimento dessas pesquisas contribua para a realização dessa prática. 

 

Notas  

1. Mestrando em Música da Universidade Federal da Bahia. Bolsista do CNPq. E-mail: campeloo@hotmail.com  

3. Retirado do programa milagre de Santa Luzia apresentado na tv cultura em 22/04/2012. 

4. Retirado do programa Sala de reboco no dia 11/03/2012, encontrado na internet. 
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