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"Para preparar a criança para o futuro, ela tem que ser vista em sua finitude, completa 
no presente. Ela tem que ser feliz hoje, porque o futuro e feito de hoje. Amanhã será 
hoje, depois de amanhã será hoje, e se a criança é feliz hoje, ela... terá um futuro". 
(Ziraldo, 2007. In Garcia, S. Documentário: Ziraldo, o eterno menino maluquinho") 
 
 
Os primeiros anos de existência, até a aparição da palavra, são dedicados à construção 
de um verdadeiro órgão da coexistência: o vínculo. Nos chamados períodos sensíveis, nos 
quais o organismo está especialmente sensível a toda aprendizagem – sobretudo nas 
primeiras interações mãe¬-bebê –, vão sendo construídos, por meio da introjeção 
psíquica de nossas experiências dessas interações, o que chamamos de recursos internos. 
Essas aprendizagens, que darão o tom de nosso relacionamento com o mundo, constroem 
para nós um estilo de vinculação, certa maneira de reagir, encontrar soluções e, se 
conseguimos uma vinculação segura, a confiança básica que de que a enunciação de um 
pedido de ajuda será ao menos considerado, mesmo que não possa ser atendido, 
construímos também as condições para um enfrentamento mais potente diante dos 
desafios dos ciclos de vida. 
 
Para os humanos, além das interações precoces, outros períodos sensíveis se apresentam 
ao longo da vida: a puberdade, o estado de paixão, as crises identitárias ou os momentos 
de desterritorialização de espaços existenciais (Guattari & Rolnik,1999), além dos 
movimentos transferenciais com professores, médicos, parceiros amorosos ou terapeutas. 
Estão aí as chances de reconstrução desse estilo (se ele não teve apoio em um vínculo 
seguro): a partir da internalização de novas experiências que poderão produzir uma 
mudança de posição subjetiva, o que, por sua vez, corresponderia a novas possibilidades 
de construir novas bases de segurança. É esse o espaço no qual se pode operar uma 
mudança significativa: um espaço de abertura e sensibilidade, isto é, o espaço de um 
período sensível. 
 
Mas, para isso, será preciso instalar dispositivos de potência relacionais: o espaço de 
retomada do investimento na vida, para além da sobrevivência; o retorno à relação olho 
no olho, a confiança de que o mundo cuida; aquilo que possibilita transformar uma 
violência sem sentido e sem resposta em uma reação amparada pela reinvenção dessa 
experiência, ainda que tudo isso não acarrete necessariamente a superação definitiva da 
dor, mas a possibilidade de uma convivência ou de uma confrontação com ela, num 
contexto em que outras oportunidades de viver o acolhimento e a alegria lhe façam 
contraponto, criando formas mais plásticas e estimulantes de viver. 
 
 
Por isso a arte e a cultura, aliadas ao jogo e à brincadeira, têm papel fundamental nos 
movimentos de desenvolvimento da criança, uma vez que possibilitam, através do que 
Winnicott denomina "espaços transicionais" - os espaços psíquicos da cultura - estratégias 
experimentação que irão mediar a vivência dos impactos do mundo, uma espécie de 
espaço psíquico de elaboração, único meio efetivamente seguro para a prevenção da 
necessidade de construção de um estilo responsivo predominantemente reativo ou 
impulsivo, que poderíamos considerar a matriz da violência.  
 
Da mesma forma, as pesquisas sobre os processos de resiliência evidenciam que é através 
da arte e da cultura que se têm encontrado potentes linhas de fuga aos efeitos 
imobilizadores da intensidade excessiva do traumatismo insidioso a que está exposta 



grande parte das crianças em situação de vulnerabilidade com que lidamos na realidade 
de nosso país. Mais do que um processo de sublimação da dor, trata-se da transmutação 
da angústia em energia de criação. A arte provoca uma experiência transcultural e a 
música, com efeito, oferece estratégias de linguagem e expressão sensorial que superam 
limites linguísticos. No acompanhamento do trabalho de ensino e prática de expressão 
musical com criança e jovens, constatamos com clareza o processo de sensibilização, 
empoderamento e restauração de uma confiança cotidianamente abalada pela vivência 
da desigualdade social e da violência urbana ou doméstica. 
 
 
Trata-se de um processo baseado no investimento cotidiano em vivências de restauração: 
a restauração de um espaço relacional no qual se pode instaurar um período sensível; a 
restauração de um envelope sensorial seguro, facilitada por uma linguagem que, para 
além da palavra, retoma um ritmo, rompido pela invasão de situações traumáticas 
frequentemente insidiosas e, por isso, mais difíceis de dissolver; a restauração de uma 
experiência de expressão de emoções indizíveis – o resto do trauma, que não cessa de 
forçar passagem, fator que, ligado às condições adversas, pode levar à passagem ao ato, 
isto é, à violência; a restauração de uma aposta na capacidade de realização da criança. 
 
Esta é uma experiência que vem sendo desenvolvida, pesquisada e estudada por diversos 
colaboradores no Espaço Cultural da Grota do Surucucu (Niterói, RJ - 
https://www.facebook.com/espaco.cultural.dagrota), que recebe crianças e jovens da 
comunidade, oferecendo educação musical e atividades em contraturno da escola. Além 
das atividades livres (percussão, violão, pintura, teatro, oficina de leitura etc.), o 
projeto oferece um curso de formação em música em nível técnico que possibilita que o 
jovem, a partir de 16 anos, trabalhe como instrutor de música e músico profissional, 
apresentando-se em concertos e eventos. Ao longo dessa formação, a criança/jovem 
aprende a linguagem musical, entra em contato com diversos instrumentos musicais, 
participa de conjuntos musicais e orquestrais e apresenta-se em diversos locais da cidade 
e do Estado - momentos extremamente importantes, pois são via de acesso à valorização 
de seu trabalho e à integração social, experiência que lhe é frequentemente bastante 
dificultada, senão inacessível. Ao longo do processo de formação, restaura sua confiança 
em sonhar com um futuro feliz e uma vida melhor para si e para os seus e, em muitos 
casos, esses sonhos se realizaram. O projeto completa 20 anos em 2015 e já há 15 alunos 
formados em nível superior, 2 com pós-graduação e mais de 50 cursando diversas 
universidades em Niterói e no Rio. 
 
Estamos lidando, enfim, com a aposta de invenção um presente capaz de recriar 
passados e reinventar futuros. 
 
Esta é a temática que será abordada nesta oficina, a partir de uma perspectiva 
informativa e crítica, utilizando metodologia interativa e vivencial. A proposta consiste 
em vivenciarmos atividades de canto e dança, nas quais os participantes terão a 
oportunidade de conhecer e experimentar um pouco do fazer musical e os efeitos dessa 
experiência em sua própria subjetividade. 
 
Simultaneamente à auto-observação dos ecos dessa vivência em sua própria história, 
integraremos informações práticas, teóricas e técnicas sobre como incorporar a música 
no cotidiano do bebê e da criança, assim como sobre as contribuições da vivência da 
música no desenvolvimento infantil. 
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