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RESUMO 

 

A fruição artística por meio da música é um modo privilegiado de 

conhecimento e aproximação entre indivíduos de culturas distintas. A música pode 

enriquecer o trabalho pedagógico, facilitando a compreensão dos fatos históricos e 

atuando na formação de sujeitos críticos e conscientes, agentes de seu próprio 

conhecimento, em um plano que vai além do discurso verbal. A área de música tem 

uma função importante a cumprir. A música situa o fazer artístico do homem 

histórico brasileiro, que conhece suas características — tanto particulares, tal como 

se mostram na criação de uma arte brasileira, quanto universais, tal como se 

revelam no ponto de encontro do fazer dos artistas de todos os tempos, que sempre 

inauguram formas de tornar o presente explicável. Pode-se concluir da importância 

da música na prática escolar, que deve ter espaço garantido nas políticas 

educacionais. O objetivo desta pesquisa, nessa perspectiva, é verificar as 

recomendações dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN-Arte) fazem quanto ao 

estudo da música e em que medida tais recomendações se expressam na prática 

educacional de escolas de Ensino Fundamental. Para tanto, explora-se, como 

referencial teórico escolhido, os estudos de Montanari (1988) e Barbosa (1983). É 

uma pesquisa de natureza qualitativa e se desenvolve por meio de estudos 

bibliográficos relacionados à temática, incluindo o PCN-Arte, e também da coleta de 

dados entre professores polivalentes. Os dados obtidos são objeto de análise de 

conteúdo, de acordo com as orientações de Szymanski, Almeida & Prandini (2004), 

sendo que as categorias examinadas emergiram dos depoimentos dos 

entrevistados. O estudo enfatiza o quanto é preciso avançar nas políticas 

educacionais em nosso País. 

 

Palavras-chave: PCN-Arte; a música na escola; professores polivalentes; 

professores especialistas, formação continuada. 



 

 

 
 
  

ABSTRACT 

 

Artistic fruition through music is a privileged way of knowledge and 

approaching for people in different cultures. Music can enrich pedagogical work, 

making easy the comprehension of historic facts and contributing in the formation of 

critical and conscious subjects, agents of their own knowledge, in a stage beyond 

verbal discourse. Music area has an important function to accomplish. Music situate 

the artistic activity of historical Brazilian people, aware of their characteristics — the 

particular ones, revealed in the creation of a Brazilian art, and the universal ones, 

revealed in the meeting point of the activities of artists of all times, who always 

inaugurate ways to make the present time explainable. The conclusion is the 

important role of music in school practices, a space that must be guaranteed in 

educational policies. Therefore, the main goal of this research is to verify the National 

Curricular Parameters (POCN-Arte) recommendations on music study and to what 

extent they appear in Primary School educational practices. As a theoretical 

referential, Montanari (1988) and Barbosa (1983) studies are explored. It is a 

qualitative nature research, developed through bibliographical study, including the 

PCN-Arte, and data collecting from polyvalent teachers. Obtained data were 

analyzed according to Szymanski, Almeida & Prandini (2004) orientations, the 

examined categories emerging from the interviewed teachers' statements. This study 

emphasizes how much advance is necessary in our country educational policies. 

 

Keywords: PCN-Arte; music in school; polyvalent teachers; specialized teachers; 

continued formation. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 

Sempre acreditei nas produções humanas que vão além do discurso verbal. 

A Arte sempre foi a matéria com que me envolvi por enriquecer todo o meu trabalho.  

Entrei na escola muito nova, com 6 anos de idade, já sabendo ler e 

escrever, mas sempre gostei de desenhar e, principalmente, de criar. Na 

adolescência, conheci o ensino da música na Igreja Evangélica, da qual faço parte. 

Aos 18 anos, estava eu nas Faculdades Integradas Coração de Jesus, no curso de 

Educação Artística (agora denominado Arte), tendo contato com grandes artistas 

das áreas de desenho e de música.  

Formada em Artes Visuais, quando entrei na sala de aula de uma escola 

estadual, aos 20 anos, percebi que a música estava quase ausente da na educação 

dos alunos, resumida à apresentação de obras musicais prontas e coreografias 

estereotipadas em eventos escolares. A educação musical que encontrei e que 

predomina no cenário educacional do Ensino Fundamental contraria o fazer artístico 

do homem histórico brasileiro, em que se conjugam tanto características 

particulares, tal como se mostram na criação da arte musical brasileira, quanto 

universais, tal como se revelam no ponto de encontro entre o fazer dos músicos de 

todos os tempos, que sempre inauguram formas de tornar o presente inexplicável. 

Este estudo tem como foco principal à importância da música e da 

musicalização no cenário educacional escolar — no qual um dos propósitos é 

flexibilizar o currículo por meio de atividades artísticas no contexto da aprendizagem 

curricular, traçando-se novos horizontes para o desenvolvimento da identidade 

musical de crianças, bem como para o desenvolvimento de outras etapas da 

experiência destas no fazer musical. Tem por finalidade, também, defender a 

necessidade de se fornecer uma formação prévia e específica aos educadores do 

Ensino Fundamental, preparando-os para os trabalhos de sensibilização musical das 

crianças e de formação de sua identidade musical.  

Essas as principais razões que me levaram a desenvolver um estudo 

sobre o trabalho com a música no Ensino Fundamental, a partir dos Parâmetros 

Curriculares Nacionais: Artes (Brasil, 1997b), doravante designados como PCN-Arte, 
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e levando ainda em conta as opiniões de professores polivalentes que atuam desse 

nível de ensino. 

Como este estudo se insere na linha de Políticas e Gestão Educacionais 

e considerando a importância da música no currículo do Ensino Fundamental, 

procurei verificar se, no cotidiano escolar, esta modalidade artística tem o espaço 

preconizado nas políticas educacionais e, concretamente, nas orientações presentes 

nos PCN-Arte. Dito de outra forma, esta pesquisa tem a intenção de mostrar como 

os PCN-Arte apresentam o trabalho pedagógico com música e como este trabalho 

tem sido desenvolvido no Ensino Fundamental. 

A partir de um estudo empírico com professoras polivalentes, que fazem 

depoimentos sobre suas experiências, procura-se discutir o descompasso que existe 

entre o que se propõe sobre educação musical nos PCN-Arte e o que de fato ocorre 

no trabalho dos educadores. Os problemas levantados para a pesquisa se orientam 

por duas perguntas: quais as orientações que os PCN-Arte oferecem no que diz 

respeito ao trabalho com música na escola? Os professores polivalentes do Ensino 

Fundamental que estão em atividade conhecem estas orientações e as têm como 

referência para a sua prática?  

Como referência teórica, o estudo apoia-se em autores que afirmam que 

a aprendizagem artística envolve um conjunto de diferentes tipos de conhecimentos, 

os quais visam à criação de significações, exercitando fundamentalmente a 

constante possibilidade de transformação do ser humano. Além disso, tais autores 

encaram a Arte como produção de significações que se transformam no tempo e no 

espaço e que permitem contextualizar a época na qual se vive, na sua relação com 

as demais. Defendem a experiência da Arte através da música como um modo 

privilegiado de conhecimento e aproximação entre indivíduos de culturas distintas, 

uma vez que assim se favorece o reconhecimento de semelhanças e diferenças 

expressas nos produtos artísticos e concepções estéticas, num plano que vai além 

do discurso verbal.  

São muitos, nessa perspectiva, os estudiosos que defendem a presença 

da música como parte integrante do currículo, alertando para a necessidade de uma 

formação musical do professor, o que só trará benefícios a este.  

Para concretizar teoricamente minha pesquisa, encontrei conceitos e 

métodos em vários teóricos especialistas em educação musical, com os quais me 

identifiquei, tais como Barbosa (2009) e Montanari (1988). Para estes autores, as 
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atividades musicais realizadas com as crianças devem seguir a linha da 

experimentação e sensibilização musical, constituindo-se estas em componentes 

facilitadoras do processo educacional, uma vez que o tornam prazeroso e envolvente. 

Apreciadora inveterada da música e convicta dos benefícios que esta 

expressão artística traz à educação resolvi abordar este tema, verificando em que 

medida são exploradas as potencialidades da música na escolarização das crianças 

e em tudo o mais que a música pode oferecer ao fazer pedagógico. 

Além desses, outro educador musical que utilizou o método ativo foi o 

belga Edgar Willems (1890-1978).  Ele propôs um método baseado nos aspectos da 

fisiologia do ouvido humano e destacou a importância do preparo auditivo antes do 

ensino instrumental. Utilizava jogos, sons de diferentes naturezas e teclados 

especiais. Visava ao ensino coletivo e ao ideal de que a música pudesse ser feita 

por todos, independentemente de talentos. Buscava sempre encontrar relações 

entre o ser humano e a música. É dele a recomendação: "Para mostrar basta um 

dedo. Para instruir é preciso o intelecto. Para ensinar é preciso inteligência. Para 

educar é necessário além de mais, sensibilidade e acrescentemo-lo, o Amor."  

Baseando-me nestes estudiosos, defendo nesta dissertação o princípio de 

que o próprio professor polivalente das séries iniciais, ancorado pelo especialista em 

Artes,1 pode fazer muito pelos alunos, em termos musicais. Para isso, no entanto, é 

necessário que estes educadores, mesmo sem nenhum conhecimento musical 

técnico, mantenham com a música uma relação positiva. Mais do que a música em si, 

o que é passado para os alunos é, principalmente, o modo como se relacionam com a 

expressão musical. Isso não significa que só algumas pessoas, com características 

especiais, poderão se aventurar na música; quer dizer, apenas, que o professor que 

deseja colocar a música nas salas de aula deve ficar atento (e, talvez, trabalhar) a sua 

relação com esta arte, explorando-a do modo como se sente mais à vontade 

(cantando, dançando, fazendo jogos rítmicos, usando instrumentos, etc.) e não se 

obrigando a alguma atividade musical específica, que considere melhor. 

Como objetivos deste estudo, procuro: entender a música e a 

musicalização como partes integrantes do currículo; verificar a utilização da música 

                                                 
1 No estado de São Paulo, duas vezes por semana, o especialista em Artes, que não é 
necessariamente especialista em música, assume a classe do professor polivalente para desenvolver 
com os alunos as atividades de educação artística, mantendo o professor polivalente em sala, como 
auxiliar de ensino. A intenção desse procedimento é contribuir para a formação do professor 
polivalente na área do trabalho pedagógico com Arte.  
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no contexto das séries iniciais do Ensino Fundamental e sua ação como facilitadora 

de aprendizagem; analisar como a música vem sendo trabalhada no cenário 

educacional por professores especialistas nessa modalidade de ensino e pelos 

demais professores polivalentes, entendendo que a música pode ser trabalhada em 

qualquer área do conhecimento; e buscar subsídios que identifiquem a música como 

um rico componente no contexto interdisciplinar. Todos para afirmar, em uníssono 

com Weigel (1988, p. 12): 

 
É importante a vivência musical na educação infantil, 
quando o objetivo maior é que a criança venha a habituar-se 
a se expressar musicalmente desde os primeiros anos de 
vida, para que a música venha a se constituir numa 
faculdade permanente de seu ser. 

 

Nessa perspectiva, a área de Arte tem uma função a cumprir, o que 

confirma o importante papel da música nos currículos escolares, motivo pelo qual 

deve ter espaço garantido nas políticas educacionais. De outra parte, a formação do 

professor, ainda que não lhe assegure o domínio dos conteúdos musicais, deve 

assegurar o conhecimento e possibilitar o debate de questões relacionadas à 

educação musical, incluindo uma visão das diversas propostas pedagógicas 

existentes na área, para que possa dispor de alternativas metodológicas para sua 

prática no ensino de música. É preciso, ainda, que sua formação esteja firmemente 

conectada com a prática educacional concreta, ou seja, esteja articulada à escola e 

as dinâmicas que a constituem. 

Existem problemáticas que só podem ser entendidas pelas crianças na 

medida em que conheçam histórias de outros espaços e tempos, de populações que 

chegam de outros lugares, com outros costumes, outras línguas e outras religiões, 

em diferentes momentos. 

O ensino da música pode levar os alunos a compreenderem de forma 

mais ampla a realidade, de tal maneira que nesta interfiram mais consciente e 

prepositivamente. Para tanto, porém, é preciso que adquiram conhecimentos, o que 

envolve formação de conceitos e valores, de modo a não apenas atinar com as 

relações socioculturais e o funcionamento da natureza a que historicamente 

pertencem, mas também a desenvolver uma relação positiva com o mundo em que 

vivem. Nesses termos, o ensino da música visa ao ensino das crianças em geral, de 

forma que a música possa ser feita por todos, independentemente de talentos. 
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Cabe observar que a música pode enriquecer o trabalho pedagógico, 

facilitando a compreensão dos fatos históricos e atuando na formação de sujeitos 

críticos e conscientes, agentes de seu próprio conhecimento.  

Para atingir os objetivos propostos, além de explorar o referencial teórico 

escolhido, estudei os PCN-Arte no geral e, especificamente, as propostas relacionadas 

ao trabalho com música, bem como verifiquei em que medida essas recomendações se 

expressam na prática educacional de escolas de Ensino Fundamental. Utilizei 

questionários impressos e entrevistas com professores polivalentes de escolas da 

Grande São Paulo. Os dados obtidos no processo de coleta foram objeto de análise de 

conteúdo, tendo como referência os teóricos estudados. 

Para apreender a realidade da escola, os questionários e as entrevistas 

de aprofundamento com os professores polivalentes procuraram detectar como os 

professores especialistas em Arte desenvolvem seu trabalho na sala do Ciclo I, ou 

seja, na sala de aula em que o professor polivalente exerce sua docência. 

As entrevistas com professores das séries iniciais do Ensino Fundamental 

da rede estadual envolveram questões quanto ao gosto musical do professor, as 

músicas que costuma ouvir e seu trabalho pedagógico com a música — se já utilizou 

a música como recurso didático, se a experiência foi produtiva e se os alunos 

manifestaram interesse ou não pelo conteúdo trabalhado. Essas entrevistas 

serviram para direcionar a análise e os questionamentos acerca da utilização da 

música em sala de aula, de acordo com a intencionalidade explicitada para esta 

pesquisa, um estudo qualitativo que se desenvolve por meio de consultas 

bibliográficas relacionadas à temática, como também da análise dos PCN-Arte. 

Quanto à organização e ao conteúdo deste texto, no primeiro capítulo 

utilizo Montanari (1988) como referência para fazer um esboço histórico e expor a 

importância da utilização da música na educação. Abordo os PCN-Arte no geral e, 

especificamente, as propostas relacionadas ao trabalho com música. Dentro desse 

referencial, menciono a proposta triangular de Ana Mae Barbosa, bem como verifico 

em que medida estas recomendações se expressam na prática educacional de 

escolas de Ensino Fundamental. No segundo capítulo, faço uma contextualização 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais e de como surgiram as orientações 

curriculares no Brasil: os antecedentes dos PCNs; delineio ainda as implicações do 

neoliberalismo sobre a atual política e os PNC-Arte. No terceiro capítulo, trabalho 

com as entrevistas feitas com professores polivalentes do Ensino Fundamental e a 
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análise dos dados obtidos a a partir de seus depoimentos. Concluo com minhas 

considerações finais sobre a importância das atividades musicais e a falta dessa 

prática no cotidiano escolar.  
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES HISTÓRICOS E PROPOSTAS 

 

 

 

1.1 - Breve histórico da música e sua relação com a educação escolar 

 

Foi a partir dos gregos da Antiguidade que se iniciou a valorização ética e 

cultural da linguagem musical na educação. Na Grécia antiga, o ensino da música 

começava desde cedo com as crianças e era considerado um segmento 

programático de grande importância na formação dos cidadãos, tanto na filosofia 

como na matemática. 

 
A música na Grécia estava presente em todas as 
manifestações do povo (festas, jogos, cerimônias, funerais e 
combates). Era considerada fundamental na educação dos 
jovens (MONTANARI, 1988, p. 17).  

 

Ainda segundo Montanari (1988, p. 15), "os gregos deram duas grandes e 

distintas contribuições à história da música: uma delas tem um conteúdo místico, 

enquanto a outra tem fundamento altamente racional." Os gregos acreditavam na 

existência de deuses que viviam no Olimpo, de musas e de divindades celestiais 

inspiradoras das artes e ciências; a palavra "música" tem origem e significado 

místico e significa "a arte das musas". No fundamento racional, "Pitágoras descobriu 

a relação matemática dos harmônicos" (MONTANARI, 1988, p. 16). 

Toda a cultura musical romana veio da Grécia, sob impulso do imperador 

Nero. Este era tocador de lira, mas suas atitudes extremamente vaidosas subtraíram 

da música o caráter intelectual que tinha entre os gregos. Na mesma época, crescia 

o culto cristão e sua música; como estes surgiram na Palestina, foram adotadas 

músicas dos hebreus, ou seja, os salmos e os cânticos bíblicos. Na era do 

imperador Constantino, o edito de Milão (313 d.C.) concedeu liberdade para os 

cultos cristãos, desenvolvendo-se também a música, muito usada nestes cultos.  

A Idade Média (395-1453 d.C.) é um período de pouco desenvolvimento 

musical. O poder estava nas mãos dos senhores feudais e da Igreja Católica; tudo 

precisava da aprovação eclesiástica. No canto gregoriano — que era uníssono, isto 
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é, bastante monótono e linear, e se manteve até o segundo milênio —, foram 

admitidos sons diferentes e ao mesmo tempo, isto é, em polifonia. De acordo com 

Mário de Andrade, desenvolveu-se o costume de uma entre duas vozes 

(MONTANARI, 1988, p. 24). 

No Renascimento, a música era a atividade de artistas que percorriam o 

continente europeu, conhecidos como jograis ou menestréis. Florença, na Itália, foi 

grande centro da cultura musical. Ali nasceu Dante Alighieri (1265-1321), o qual, em 

sua obra Divina comédia, deixou um testemunho significativo sobre a importância da 

música. Nos séculos XV e XVI, a Europa passou por grandes transformações 

econômicas e sociais, com o florescimento da burguesia (ou, para alguns, com o 

pré-capitalismo). Paralelamente à Reforma Protestante e às grandes navegações, 

surgiu o interesse pela cultura da Antiguidade Clássica, e a música também está 

inserida nesse interesse. 

 

Mas seria somente o motivo estético que teria levado a 
burguesia mercantil a fornecer subsídios para o 
desenvolvimento musical? Não. Havia também o interesse 
ideológico, pois a todo custo era preciso afastar a Igreja do 
contexto, porque — para todos os efeitos — sua música era 
imponente e bastante influente sobre a população daqueles 
dias (MONTANARI, 1988, p. 34).  

 

Lutero, fundador do Protestantismo no século XVI, defendeu que a 

música deveria tornar-se acessível para os jovens, pois acreditava que nessa 

manifestação artística nivelam-se a filosofia e as ciências. 

No século XVII, Rousseau desenvolveu uma série de exercícios musicais, 

aperfeiçoados por Gabin, um matemático e músico francês (ROSA, 1990, p. 14).  

Nomes importantes da música nesse período, denominado Barroco, 

foram Vivaldi, Scarlatti e Händel, dentre outros. 

No século XVIII, Bach criou várias obras que se tornaram um referencial 

harmônico para o desenvolvimento musical. A música clássica consolidou um 

formato de composição, a sonata. Nesse período, em que a música é 

predominantemente instrumental, floresceram grandes compositores, como Mozart e 

Beethoven. Segundo Mario de Andrade, "quando tem um instrumento solista e 

orquestra acompanhante, e sinfonia, a música é eminentemente orquestral"  

(MONTANARI, 1988, p. 43). 
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Não há uma severa limitação, em termos cronológicos, para o 

classicismo, mesmo porque surgiriam outros nomes após Mozart e Beethoven, como 

Paganini e Rossini. No século XIX, ocorrem a Revolução Industrial e o Iluminismo, 

além de uma clara reação às rigorosas regras clássicas. A música torna-se uma 

inquietação, e os compositores a transformam em ideologias e aspirações.  

 

Nossa história no ensino da arte está marcada pela dependência cultural. 

 
Quando os portugueses chegaram ao Brasil, em 1500, 
certamente já havia música por aqui, a dos índios. A música 
indígena brasileira deve ser tão antiga quanto o próprio índio, 
mas não me recordo de alguém que tenha se preocupado em 
realizar esse levantamento. Assim, a história da música 
brasileira começa infelizmente, em 1500. Os descobridores, 
com seu espírito de conquista, foram logo impondo aos 
nativos seus costumes musicais, mormente os cânticos 
religiosos (MONTANARI, 1988, p. 74). 

 

O Barroco foi trazido ao Brasil pelos portugueses. Posteriormente, com a 

orientação do mestre Manoel Dias de Oliveira (1764-1837), introduziu-se o 

Neoclássico, que não chegou a interferir na corrente do Barroco-Rococó no Brasil. A 

primeira instituição de arte implantada no Brasil foi a da missão francesa chegada 

em 1816, que aqui assumiu cunho mais popular do que na França. Nomes como 

David (1748-1825) e Le Breton (1760-1819) lecionaram na Escola de Ciências, Artes 

e Ofícios criada por decreto de d. João VI naquele mesmo ano. Era um casamento 

entre as belas-artes e as indústrias, já que também contavam com a experiência de 

Bachelier, mestre de decoração em porcelana. Barbosa (1983, p. 1.078) observa: 

"Pelos planos de Le Breton, nossa primeira escola de arte seria uma entidade que 

não perderia de vista o equilíbrio entre educação popular e educação da burguesia." 

A escola imperial de belas-artes sofria da ambiguidade na qual até hoje 

se debate a educação brasileira, isto é, o dilema entre educação de elite e educação 

popular. Na área de arte, incorporou o fazer como criação ou como técnica. Em 

1855, Araújo Porto Alegre (1806-1879) queria conjugar na Academia de Belas-Artes 

o artesão e o artista.  

Em 1870, o sistema de ensino de arte na Academia Imperial foi utilizado 

nas escolas secundárias. 
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Nas escolas secundárias particulares para meninos e 
meninas imperava a cópia de retratos de pessoas 
importantes e santos e a cópias de estampas, em geral 
europeias, representando paisagens desconhecidas aos 
nossos olhos acostumados ao meio ambiente tropical 
(BARBOSA, 1983, p. 1.079).  

 

Em 1811, a arte foi incluída no currículo do colégio do padre Felisberto 

Antônio Figueiredo de Moura.2 Isso não era visto com bons olhos, porque em poucas 

nações do Novo Mundo havia estudo de arte para meninos. Mas o País aspirava por 

um ensino de qualidade em arte. 

 

Contrários ao uso da arte na escola como adorno cultural, 
alguns liberais a partir de 1870, e principalmente na década 
de 1880, defenderam a ideia de que uma educação popular 
para o trabalho deveria ser o principal objetivo da arte na 
escola e iniciaram uma campanha para tornar o desenho 
obrigatório no ensino primário e secundário (BARBOSA, 
1983, p. 1.081). 

 

Em 1870, quando foi criado o Partido Republicano, abriu-se uma fase de 

muitas críticas à organização social do Império, inclusive à situação educacional 

brasileira. Entre os liberais, nomes como Rui Barbosa, em seus pareceres sobre a 

reforma do ensino primário e secundário, e Abílio César Pereira Borges, no livro 

Geometria popular, queriam popularizar o ensino da arte. A obra de Borges foi 

usada até 1959. O objetivo era propagar o ensino do desenho geométrico para uma 

educação ao trabalho industrial. 

 

Na educação do século XX, registra-se uma reação à escola tradicional, 

elitista e segregante. Abrem-se novas perspectivas de educação para todos, de 

educação para as massas, por influência da industrialização do País. Inicia-se um 

movimento, chamado de Escola Nova, cujo centro passa a ser a criança, em um 

processo educativo de valorização do "fazer". A música tem importante papel nos 

métodos ativos da educação no sentido de expressar e de criar. O professor precisa 

repensar seu trabalho na área de música. 

Isso é reforçado por David (2004) na discussão que faz sobre a música no 

quadro do Projeto Pedagogia Cidadã (desenvolvido pela Universidade Estadual 

Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, em convênio com prefeituras municipais, 
                                                 
2 Este conteúdo curricular é sugerido por Raul Pompeia no seu livro O ateneu. 



 

 

18

com o objetivo de completar a formação de professores das séries iniciais do Ensino 

Fundamental, para desenvolver um ensino de boa qualidade em escolas públicas do 

estado de São Paulo). Para esta autora, o trabalho com a arte musical é um 

compromisso desafiador, que não visa formar músicos, mas desenvolver a escuta 

sensível e crítica de educadores e educandos. O ato de escutar envolve atenção, 

interesse, motivação com olhos equacionados no processo de ensino/aprendizagem. 

Derrubando o mito do "dom" e transformando a música como um veículo da 

expressão e comunicação, sendo um estimulo ao professor que acredita no papel da 

música na educação (DAVID, 2004, p. 60). 

O caminho para a arte nas escolas estaduais e públicas é tornar claros os 

diversos conteúdos artísticos e aceitar a autoexpressão, não só na música, mas 

como um todo, integrando outras matérias e a expressão do aluno em sala de aula.  

 
Sem conhecimento de arte e história não é possível a 
consciência de identidade nacional. A escola seria o lugar 
em que se poderia exercer o princípio democrático de 
acesso à informação e formação estética de todas as 
classes sociais, propiciando-se na multiculturalidade 
brasileira uma aproximação de códigos culturais de 
diferentes grupos (BARBOSA, 2009, p. 34).  

 

Em outras palavras, as massas têm direito a desenvolver sua própria 

cultura e também a serem conhecedoras da cultura de elite. O canal realizador é a 

estética natural do ser humano, que não conhece diferenças sociais. 

A música e o homem se identificam num elemento chamado tempo 

diretamente ligado ao significado espiritual sob influência das emoções, dos 

pensamentos, ações e reações, alegrias e tristezas, harmonia e desequilíbrio, prazer 

e medo, êxtase e receio. O homem e seu tempo interior criam interpretações, 

superam o sofrimento, exteriorizando sua vida, suas angústias e seu medo, 

possibilitando sua própria libertação. A música é um veiculo de sentimentos. Uma 

proposta importante de música em sala da aula é a consciência da arte na vida do 

homem, por meio de dialogar com um processo de sentir-pensar-expressar. A 

prática musical não é reconhecida como veículo da educação e nem como 

renovação do ensino: é vista como brincadeira e não se justifica como coisa séria.  
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O Brasil assistiu a vários movimentos culturais e de vanguarda, como o 

Movimento Modernista de 1922 e sua Semana de Arte Moderna de São Paulo, a 

qual envolveu quase todas as linguagens artísticas — música dança poesia, artes 

plásticas, etc. No teatro, em 1943, o País ganha a encenação do teatro moderno 

com Vestido de noiva, de Nélson Rodrigues. Nas artes plásticas, surgem novas 

expressões e museus contemporâneos. A música popular brasileira desempenha 

importante papel social, pois as letras das canções começam a se voltar para o 

contexto social dos menos favorecidos. Entre os anos de 1960 e 1970, foram dignos 

de nota os "festivais da canção",3 com a mobilização dos estudantes e, 

principalmente, a participação do espaço escolar da vida cultural brasileira. Tudo 

isso deveria influenciar o ensino da arte.  

Em 1927, o ensino de arte voltara a ser discutido. O papel da educação 

aflorara novamente. Para Barbosa (1983, p. 1.084), "é a educação primária e a 

escola normal que se tornam o centro das atenções reformistas através do 

movimento que ficou conhecido pelo nome de escola nova". 

Os pressupostos para a valorização do ensino da música inspiravam-se 

em John Dewey: foram seus escritos que influenciaram a Arte -Educação no Brasil. 

Em The school and society (publicado em 1900), Dewey recomenda a estimulação 

dos impulsos naturais da criança para o desenho de memória. Artus Perrelet (cit. por 

BARBOSA, 1983, p. 1.085), por sua vez, demonstrou a importância da arte na 

escola, argumentando como o desenho pedagógico tiranizara a capacidade de 

criação de crianças, durante pelo menos, duas décadas.  

De 1937 a 1945,  

 

o estado político ditatorial implantado no Brasil, afastando das 
cúpulas diretivas educadores de ação renovadora, entravou o 
desenvolvimento da arte-educação e solidificou alguns 
procedimentos, como o desenho geométrico na escola 
secundária e na escola primária, o desenho pedagógico e a 
cópia de estampas usadas para as aulas de composição em 
língua portuguesa (BARBOSA, 1983, p. 1.090). 

 

É o inicio da pedagogização da arte nas escolas do Brasil. Na década de 

30, o compositor e maestro Heitor Villa-Lobos apresenta o projeto de canto 
                                                 
3 Na década de 60, faziam grande sucesso os Festivais de Música, que arrastavam multidões às suas 
eliminatórias e paravam o país nas finais. Começaram, nesta década, pelo concurso promovido pela 
TV Record, em São Paulo. A TV Excelsior fez, em 1965, um grande festival, chamado de I Festival 
Nacional de Música Popular Brasileira, que teve como vencedora a música Arrastão. 
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orfeônico, que tropeça na prática educacional e na falta de professores capacitados 

para ensinar música; o conteúdo das aulas de música acabou em teorias musicais, 

não em prática musical. Se o projeto de Villa-Lobos visava a uma linguagem musical 

e, com o canto orfeônico, a difusão do civismo, tais aulas passaram a ser de 

memorização de peças orfeônicas, não trazendo os benefícios que a música pode 

trazer para a prática educacional. Depois de trinta anos, o canto orfeônico foi 

substituído pela educação musical, de conformidade com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Brasileira de 1961. 

Até os anos 60, existiam poucos cursos de formação de professores na 

área de Arte. Poderia assumir as aulas de Arte qualquer professor de qualquer 

matéria ou qualquer pessoa com alguma habilidade na área, como artistas, alunos 

de conservatório, etc. As linguagens expressivas consideradas eram desenho, 

desenho geométrico, artes plásticas ou música.  

 

Nas décadas de 20 a 70, a aprendizagem da arte se dava pela estética 

modernista, tendo como base a tendência escolanovista. Recomendava-se a arte 

posta a serviço do desenvolvimento do aluno, valorizando-se as formas de 

expressão e de compreensão da criança. O processo deveria estar comprometido 

com o desenvolvimento do aluno e sua criação, e as aulas de desenho deveriam 

assumiam o caráter de criação e expressão do aluno, tudo para buscar a 

espontaneidade e valorizar o fazer dos alunos. Estes podiam mostrar suas 

intervenções artísticas e descobertas, como forma de autoexpressão. 

Em 1947, houve uma revalorização da arte para as crianças. Começaram 

a aparecer ateliês para crianças, com o objetivo de libertar sua expressão. Estes 

ateliês nunca foram oficializados pelo Ministério da Cultura, mas passaram a 

influenciar o ensino de Arte a partir de 1958. 

A Lei de Diretrizes e Bases de 1961, por sua vez, eliminou a 

uniformização dos programas escolares. Em 1969, o ensino de Arte referia-se a 

comemorações cívicas, religiosas e outras festas, e utilizava-se em sala de aula o 

desenho geométrico.  

Entre 1968 e 1972, nas escolas especializadas em ensino de Arte, com 

classes de crianças e adolescentes, começou a ter lugar, no desenvolvimento dos 

processos mentais envolvidos na criatividade, a teoria da fenomenologia da 

percepção na capacidade crítica e de análise dos elementos de desenho. Certo 



 

 

21

contextualismo social também começou a orientar o ensino da arte especializada, 

podendo-se detectar, segundo Barbosa (1983, p. 1.093), influências de Paulo Freire.  

Em 1971, a educação artística tornou-se obrigatória nos currículos de 1º e 

2º graus. A Reforma Educacional de 1971 estabeleceu novo conceito de ensino de 

Arte: a prática da polivalência. "Segundo esta reforma, as artes plásticas, a música e 

as artes cênicas devem ser ensinadas conjuntamente por um mesmo professor da 

1ª à 8ª séries do 1º grau" (BARBOSA, 1983, p. 1.093).  

Em 1977, o MEC criou o Programa de Desenvolvimento Integrado de Arte 

Educação (Prodiarte), cujo objetivo era integrar a cultura da comunidade com a 

escola. Nos anos 80, constitui-se o movimento de Arte-Educação, que permitiu a 

ampliação das discussões sobre a valorização e o aprimoramento do professor, com 

o intuito de rever e propor novos andamentos à ação educativa em arte. 

 

Hoje, embora a música seja uma preocupação nos meios intelectuais e os 

currículos nacionais de Arte destaquem a importância do fazer musical, é difícil a 

concretização dessa linguagem artística nas escolas — porque os docentes, de um 

lado, não têm formação musical e desconhecem as técnicas de ensino da música e, 

de outro, não estão convencidos da importância da prática musical na escola. A 

denominada música popular brasileira (MPB) está esquecida pela maioria dos jovens; 

as músicas norte-americanas têm valor cultural e constituem a identidade musical dos 

jovens, que deixam de incorporar nessa identidade suas raízes culturais. 

 

Em razão disso, os artistas ideologicamente ferrenhos são 
obrigados a gravar através de selos independentes [...] 
alguns não resistiram e acabaram sendo engolidos pelas 
gravadoras maiores, pagando como preço uma notável 
queda de qualidade (MONTANARI, 1988, p. 80).  

 

Que não se considere encerrada está discussão, mas que se promova na 

área educacional o debate do fazer musical com os alunos. Que não lhes seja 

negada a vivência musical e que possam se expressar musicalmente também com a 

nossa cultura, tão significativa na história sociocultural do nosso povo. 
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1.2 - A prática escolar musical e sua importância na formação do aluno 

 

Desde os primórdios da formação da cultura ocidental, reflete-se sobre os 

benefícios da música para o ser humano. O educador deve propiciar situações em 

que a criança possa olhar o mundo e se expressar; a música é uma forma 

importante de expressão humana, cheia de ritmo e movimento; por meio da música, 

a criança vive situações em que desenvolve uma forma de expressão que integra os 

aspectos cognitivos e promove a comunicação social — estas são ideias 

consensuais entre os educadores e teóricos da educação. 

A música cria ligações com outras linguagens artísticas, como a dança e 

a expressão do desenho.  

 

Outro elemento fundamental na música grega era o ritmo, 
que, segundo Mario de Andrade, tinha uma função 
socializadora. Isso não vale somente para o povo, mas 
também para a união com as outras artes. Como a música 
não acontecia isoladamente, estava sempre vinculada à 
poesia e à dança. E o elemento de ligação foi o ritmo 
(MONTANARI, 1988, p. 18).  

 

Nessa perspectiva, além da aprendizagem em sua formação inicial, o 

professor deve ter oportunidade de participar de programas de formação continuada, 

em serviço.4 A Lei nº 9.394 (Diretrizes e Bases da Educação Nacional), no título IX, 

"Das disposições transitórias", art. 87, §3º/III, recomenda "realizar programas de 

capacitação para todos os professores em exercício, utilizando também, para isto, 

os recursos da educação à distância".  

O ser humano se expressa por meio de diferentes linguagens corporais, 

as linguagens artísticas, e a expressão está presente em toda ação humana. 

Entretanto, a expressão em forma de arte implica uma leitura do mundo e sobre o 

mundo e, sempre, uma ação criativa. Tal expressão implica ainda uma 

representação que será apresentada por meio de um estilo. Todo processo 

                                                 
4 Com o objetivo de contextualizar esta questão, cabe lembrar que há dispositivo legal que autoriza 
somente o professor especialista em artes a ministrar aulas em qualquer nível de ensino. Sem entrar 
no mérito dessa determinação, o que fugiria ao escopo desta dissertação, está regulamentado que, 
nas escolas públicas que oferecem o Ensino Fundamental, as aulas de atividades artísticas também 
são atribuídas aos especialistas em artes, tendo o professor polivalente de classe a função de atuar 
junto a estes — momento em que poderá se atualizar pedagogicamente para o uso da música em 
sua ação cotidiana como docente. No entanto, é preciso lembrar que, se entendermos que apenas 
pode trabalhar com música o especialista em música, aqueles especialistas, na maioria, não são 
formados em música e nem tocam instrumentos musicais. 
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expressivo do ser humano está implícito no corpo em interação com o mundo que o 

cerca. Assim, corpo e mundo podem ser considerados uma unidade, na qual 

respirar, pensar, cheirar, tocar, degustar, ouvir, cantar, etc. são respostas do corpo 

ao mundo e vice-versa, como destacam os Parâmetros Curriculares Nacionais. 

Com a presença da educação musical na escola, os professores estudam 

novas formas sobre o ensino desta arte. Contrapondo-se ao canto orfeônico, a 

música pode ser sentida, tocada, dançada e cantada; utilizam-se jogos, instrumentos 

de percussão, rodas e brincadeiras, buscando-se o desenvolvimento auditivo e 

rítmico, a expressão corporal e a socialização das crianças que são estimuladas a 

experimentar, improvisar e criar. O professor, por sua vez, deve entender a 

importância da música, principalmente para as crianças do Ciclo I.  

 

Considerando-se que a maioria dos professores de 
educação infantil não tem uma formação especifica em 
música, sugere-se que cada profissional faça um contínuo 
trabalho pessoal consigo mesmo no sentido de:  
• Sensibilizar-se em relação às questões inerentes à 

música; 
• Reconhecer a música como linguagem cujo 

conhecimento se constrói; 
• Entender e respeitar como as crianças se expressam 

musicalmente em cada fase, para, a partir daí, fornecer 
os meios necessários (vivências, informações, matérias) 
ao desenvolvimento de sua capacidade expressiva 
(BRASIL, 1998, p. 67).  

 

Se a música favorece a aprendizagem significativa do aluno, devido ao 

seu potencial criativo e a oportunidade de fruir e vivenciar músicas, "a melhor forma 

de trabalho pedagógico é aquela que proporciona a educação da pessoa inteira, 

criativa e crítica" (ROSA, 1990, p. 19). Dessa forma, a escola passa a produzir um 

conhecimento histórico e social da arte, do mundo e da música e, ao mesmo tempo, 

garante ao aluno a liberdade de imaginar e criar propostas artísticas pessoais ou 

grupais, utilizando conhecimento próprio. E tudo isso integrado nas funções lúdicas 

e prazerosas com que a música se apresenta durante a atividade artística. 

A prática, porém, é diferente. Em muitas escolas, ainda se utiliza a música 

na entrada e na saída das aulas, nas datas comemorativas, em uma recreação 

muitas vezes com gestos repetitivos, maneira esta que deve ser repensada. Mas é 

preferível que haja essa forma de música nas escolas a não se ouvir nestas 

nenhuma música. Outra consideração é que a música não deve ser considerada 
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apenas em suas potencialidades de passatempo ou recreação, uma vez que oferece 

um amplo espectro de outras possibilidades relacionadas a ampliação de 

conhecimentos e vivência de emoções. Contudo, não se nega que o educador possa 

adequar as atividades musicais, com a intenção de facilitar o aprendizado, em 

brincadeiras e atividades de ensino em diferentes disciplinas do currículo, não a 

olvidando como expressão musical em si mesma, e, assim, motivando a busca do 

conhecimento musical pelo aluno.  

Observando a pluralidade de formas estereotipadas como os educandos 

colorem seus desenhos e cantam músicas que lhes são estipuladas, constata-se um 

circulo vicioso, sem uma consciência fundamentada de arte e dos conhecimentos 

com conteúdos específicos: os educadores não conseguem referências 

metodológicas para alicerçar uma ação pedagógica com a música — não por 

desfaçatez ou desleixo, mas porque não foram formados musicalmente. 

 

O terrível é que, nesse mundo de hoje, aumenta o número 
de letrados e diminui o de intelectuais. Não é este um dos 
dramas atuais da sociedade brasileira? Tais letrados, 
equivocadamente assimilados aos intelectuais, ou não 
pensam para encontrar a verdade, ou, encontrando a 
verdade, não a dizem. Neste caso, não se podem encontrar 
com o futuro, renegando a função principal da 
intelectualidade, isto é, o casamento permanente com o 
provir, por meio da busca incansada da verdade (SANTOS, 
2006, p. 74).  

 

Nestes termos, Milton Santos alerta para a verdade e o futuro. O 

professor deve estar preparado para descobrir a improvisação dos alunos, as 

experiências que conduzem ao resultado no qual os alunos trabalhem sem medo de 

serem naturais e não a simples reprodução. Com isso, também estão criando a 

composição. Deve-se ter uma escuta sensível, pois escutar é diferente de ouvir. A 

escuta envolve interesse e atenção. 

 

A escuta envolve também a ação de entender e 
compreender, ou seja, de tomar consciência daquilo que 
se captou através dos ouvidos. Quando uma criança bate 
ou esfrega um bloquinho de madeira contra a mesa, 
golpeando-o a princípio rapidamente, depois mais devagar, 
jogando-o posteriormente ao chão ou movimentando-o de 
várias maneiras, ela obtém sonoridades diversas. Estes 
gestos revelam uma pesquisa sonora, que devemos 
respeitar, encorajar e orientar, ainda que de imediato ela 
possa parecer sem sentido, pelos movimentos 
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desordenados que envolve. Com o tempo, tal atividade irá 
sendo gradualmente aprimorada, até integrar-se ao corpo 
como um todo, transformando-se em capacidade 
expressiva (BRASIL, 1998, p. 53) 

 

Obviamente, estamos muito longe de conseguir incorporar as 

contribuições da música nos currículos escolares, de forma que a criança 

desenvolva atividade de escuta dos sons, de fazer, sentir e criar música, de forma 

que a música funcione para o desenvolvimento do aluno, com suas próprias 

peculiaridades, as quais são diferentes para cada indivíduo. Mas, como Santos 

(2006, p. 78), acredito que "sempre é tempo de corrigir os rumos equivocados e, 

mesmo num mundo globalizado, fazer triunfar os interesses da nação". Aprender 

com sentido e prazer está associado à compreensão mais clara daquilo que é 

ensinado. Para tanto, os conteúdos da arte não podem ser banalizados e devem ser 

ensinados por meio de situações e/ou propostas que alcancem os modos de 

aprender do aluno e garantam a participação de cada um.  

 
Atualmente a música é reconhecida com um importante 
meio de educação, tanto que deixou de permanecer 
restrita às escolas de música ou conservatórios passando 
a fazer parte indispensável dos currículos de ensino das 
melhores escolas nacionais e estrangeiras. Podemos 
afirmar, sem receio de excessos, que a música desenvolve 
as melhores virtudes do ser humano, dentre elas 
destacando-se a sensibilidade e a imaginação criadora 
(YASSUDA & AMBROGI, s/d, p. 5).  

 

A arte, identificada com uma visão humanista e filosófica, foi uma 

tendência presente até o início do século XX. Na metade do século passado, os 

trabalhos manuais, a música, o canto orfeônico e o desenho faziam parte do 

currículo das escolas primárias e secundárias. A escola valorizava os "dons" e as 

habilidades manuais artísticas. Os livros eram didáticos, e os professores 

trabalhavam com modelos tradicionais, como, por exemplo, desenhos para colorir. 

Tendo a figura central do docente como transmissor de saber, os alunos eram 

reprodutores de modelos de desenho, não fazendo uso de sua criatividade. Eram 

considerados no ensino apenas os aspectos funcionais, estando os alunos estavam 

ligados aos padrões estéticos tradicionais. A disciplina de Desenho não levava em 

conta a expressão do aluno. 

 



 

 

26

1.3 - Os Parâmetros Curriculares Nacionais e o ensino da música 

 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), a música e suas 

diferentes modalidades são utilizadas de modo particular para facilitar a 

aprendizagem com combinações entre sons e nuances por intermédio das quais os 

alunos podem se expressar e se comunicar entre si de diferentes maneiras. 

O mundo atual caracteriza-se pela utilização do som em quantidades 

inigualáveis na história, criando um universo de exposição múltipla para os seres 

humanos, o que gera a necessidade de uma educação para se saber perceber e 

distinguir sentimentos, sensações, ideias e qualidades. Por isso, o estudo através da 

música pode ser integrado nos projetos educacionais e tal aprendizagem pode 

favorecer compreensões mais amplas, para que o aluno desenvolva sua 

sensibilidade, sua afetividade e seus conceitos e se posicione criticamente. 

A educação em arte através da música requer trabalho continuamente 

informado sobre os conteúdos e experiências relacionados aos materiais, às 

técnicas e às formas sonoras de diversos momentos da história, inclusive 

contemporâneos. Para tanto, a escola deve colaborar para que os alunos passem 

por um conjunto amplo de experiências de aprendizado e criação, articulando 

percepção, imaginação, sensibilidade, conhecimento e produção artística pessoal e 

grupal. A educação musical deve considerar a complexidade de uma proposta 

educacional que leve em conta as possibilidades e os modos de os alunos 

transformarem seus conhecimentos em arte, ou seja, o modo como aprendem, criam 

e se desenvolvem na área. 

Ainda segundo os PCN, criar e perceber gêneros musicais implica 

trabalhar frequentemente com as relações entre os elementos que os compõem, tais 

como timbre, tom, notas musicais, melodia e ritmo. As articulações desses 

elementos nas músicas dão origem à configuração de códigos que se transformam 

ao longo dos tempos. Tais normas de formação das músicas podem ser assimiladas 

pelos alunos como conhecimento e aplicação prática recriadora e atualizada em 

seus trabalhos, conforme seus projetos demandem e sua sensibilidade e condições 

de concretizá-los permitam. Os alunos também criam suas poéticas, nas quais 

geram códigos pessoais. Além disso, é preciso considerar técnicas, procedimentos, 

informações históricas, produtores, relações culturais e sociais envolvidas na 

experiência que darão suporte a suas representações (conceitos ou teorias) sobre a 
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arte musical. Tais representações transformam-se ao longo do desenvolvimento, à 

medida que avança o processo de aprendizagem. 

A música deveria ser descoberta pelo aluno através do ritmo e da 

expressão corporal. Com isso, os alunos iriam se socializar e ficariam estimulados a 

experimentar, improvisar e criar.  

Conforme preconizam os PCN-Arte (BRASIL, 1997b, p. 32), por meio do 

convívio com o universo da arte, os alunos podem conhecer: 

• o fazer artístico como experiência poética (a técnica e o fazer como 

articulação de significados e experimentação de matérias e suportes 

variados); 

• o fazer artístico como desenvolvimento de potencialidades: percepção, 

reflexão, sensibilidade, imaginação, intuição e flexibilidade; 

• o fazer artístico como experiência de interação (celebração e 

simbolização de histórias grupais); 

• o objeto artístico como formas (sua estrutura ou leis internas de 

"formatividade"); 

• o objeto artístico como produção cultural (documento do imaginário 

humano, sua historicidade e sua diversidade). 

De acordo com essas premissas, a arte seria um modo privilegiado de 

conhecimento e aproximação entre indivíduos de culturas diferentes. Se aprender 

com sentido e prazer está associado à compreensão mais clara daquilo que é 

ensinado, os conteúdos artísticos não podem ser banalizados: devem ser ensinados 

por meios de situações e/ou propostas que alcancem os modos de aprender do 

aluno e garantam a participação de cada um. 

Em síntese, pode-se ler, ainda nos PCN-Arte (BRASIL, 1997, p. 31-32), 

que o conhecimento da arte envolve: 

• a experiência de fazer formas artísticas e tudo que esteja envolvido 

nessa ação criadora (os recursos pessoais, as habilidades, a pesquisa 

de materiais e técnicas, a relação entre perceber, imaginar e realizar 

um trabalho de arte); 

• a experiência de fruir formas artísticas, utilizando informações e 

qualidade perceptivas e imaginativas para estabelecer um contato, uma 
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conversa em que as formas remetam as diferentes significados para 

cada pessoa; 

• a experiência de refletir sobre a arte como objeto de conhecimento, 

atentando para dados sobre a cultura em que o trabalho artístico foi 

realizado, a história da arte e os elementos e princípios formais que 

constituem a produção artística, tanto de artistas, quanto dos próprios 

alunos. 

Estudar arte musical é pensar sobre o mundo que nos cerca; assim, 

ampliado com vivências diferentes das que experimenta em seu cotidiano, o trabalho 

artístico que o educando realiza transforma seu conhecimento. O educador deve 

propiciar situações em que a criança possa olhar o mundo e se expressar. Para isso, 

é preciso colocar a criança diante de propostas em que esta desenvolva a 

linguagem corporal, plástica e musical. Ati vidades de improvisação podem ocorrer 

para que a liberdade de criação seja realizada num processo de expressão artística. 

A criança desenvolve um estilo que lhe é próprio, marca singular do seu ser. 

Não obstante esse conjunto de recomendações, o que se observa no 

sistema educacional brasileiro é a arte posta de lado. Algumas matérias são os 

conteúdos centrais e indispensáveis; há grande quantidade de horas trabalhadas 

com essas matérias centrais, mas não importa se isso corresponde a uma qualidade 

de aprendizado. O educando adquire sua formação artística por meio dos conteúdos 

de arte propostos em sua formação como aprendiz das várias linguagens artísticas, 

como música, teatro, dança e artes visuais: promove-se, assim, um conteúdo 

estético e social.  

Os PCN-Arte optam pela organização dos conteúdos por modalidade 

artística e não por ciclo, como nos documentos das demais áreas, delegando às 

escolas a indicação das linguagens artísticas e da sua sequência no andamento 

curricular e deixando em aberto essa organização de conteúdo. Os eixos 

norteadores adotados pelos PCN-Arte proporcionam o desenvolvimento, no 

educando, da sensibilidade e da afetividade e de um posicionamento crítico, pois a 

arte proporciona também o desenvolvimento desta atitude. 

As características gerais da proposta dos PCN-Arte, que se direciona 

para o resgate dos conhecimentos específicos de arte, bem como a complexidade 

dos conteúdos nas diversas modalidades artísticas — tudo parece indicar a 

necessidade de professores especializados em cada linguagem. De imediato, a 
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contratação de professores está relacionada ao princípio da avaliação de custos e 

benefícios, o que infelizmente é difícil dimensionar quando se trata da educação. Por 

outro lado, dificilmente as escolas contarão a curto ou médio prazo com professores 

especializados em cada uma das quatro modalidades dos PCN-Arte, tornando a 

prática nas escolas em descompasso com essas propostas abrangentes. 

A educação musical deve considerar a complexidade de uma proposta 

educacional que leve em conta as possibilidades e os modos como os alunos 

transformam seus conhecimentos em arte, ou seja, o modo como aprendem, criam e 

se desenvolvem na área. A proposta dos PCN-Arte, na área da música, é ambiciosa 

e de complexa viabilização nos marcos da realidade escolar brasileira. Para sua 

aplicação efetiva, seriam necessários recursos humanos qualificados, o que implica 

desde a valorização da prática profissional até ações de formação continuada e 

acompanhamento pedagógico constante, além de recursos materiais que atendam 

as necessidades da prática pedagógica em cada linguagem artística. 

A produção musical revela a existência da composição da improvisação. 

No contexto da sala de aula, sua importância em função das atividades dá ao aluno 

maiores oportunidades para o desenvolvimento musical. Esse é um caminho para a 

realização de experiências que possam garantir o exercício da expressividade 

infantil por meio da arte: levando-se em consideração a expressão criativa dos 

alunos, estes estarão aptos a se relacionar com o grupo, conhecendo melhor sua 

cultura e de outros povos, proporcionando melhor compreensão da língua, dos 

costumes e da história, e contribuindo, assim, para a formação do sentido da 

cidadania. No entanto, o que ocorre cada vez mais no mundo globalizado é a 

crescente padronização da cultura, valorizando-se o modelo hegemônico e 

extinguindo-se muitas culturas, principalmente as dos países periféricos do 

capitalismo, como é o caso do Brasil. 

 

Trata-se de um processo corrente de difusão na sociedade 
de consumo. O homem da rua liga o seu rádio de pilha e 
ouve a música popular brasileira ou, mais frequentemente, 
música popular (ou de massa) norte-americana. A 
empregada doméstica liga o seu radinho e ouve a radio 
novela ou o programa policial ou o programa feminino. A 
dona de casa liga a televisão e assiste a novelas do horário 
nobre. O dono de casa liga a televisão e assiste com os 
filhos ao jogo de futebol. As crianças ligam a televisão e 
assistem aos filmes de bangue-bangue. Quase todos ouvem 
o repórter da noite. A música e a imagem vêm de fora e são 
consumidas maciçamente (BOSI, 2001, p. 320).  
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Estudar no Brasil as culturas locais, regionais, nacionais e internacionais 

colabora para o conhecimento da linguagem musical interna e externa. Nesta 

perspectiva, a música é um precioso veículo de expressão e, portanto, de 

comunicação. Por meio da música, a criança pode entrar em contato com toda a 

riqueza de ritmos do Brasil e do mundo. 

Segundo os PCN-Arte, a música expressa e comunica a improvisação e a 

interpretação, explicitando-se os conteúdos tratados — improvisação, composição e 

interpretação com instrumentos musicais, tais como flauta, percussão, etc. e/ou 

vozes —, fazendo-se uso de técnicas instrumentais e vocais básicas e 

desenvolvendo-se autoconfiança, senso crítico e atitude de cooperação. 

As canções brasileiras constituem um manancial de possibilidades para o 

ensino da música e permitem que o aluno possa elaborar hipóteses a respeito do 

grau de precisão necessário para a afinação, o ritmo, a percepção de elementos da 

linguagem, as simultaneidades, etc. Percebe-se que o ritmo é parte principal do 

mundo em que vivemos. A criança pode descobrir e vivenciar os ritmos do mundo 

por meio da música. Até o presente momento, tudo o que foi dito a respeito da 

musica é motivo enriquecedor para acelerar a instauração e perpetuação do ensino 

da musica nas escolas. Daí que os educadores precisam estar atentos para que a 

prática musical não deixe de acontecer rotineiramente; as escolas não podem 

emudecer, dados os benefícios desta prática para os estudantes. 

Nosso cotidiano está impregnado de gêneros musicais que vão do 

sertanejo ao gospel, da MPB ao rock: outras culturas, outros países, presente e 

passado, conversando com nosso ser, tornando-se parte de nossa vida e criando 

uma percepção sonora. Com uma cultura de "músicas" e não de "música". "Eu não 

sei música", "eu não entendo de música" são afirmações que, parece-nos, não 

correspondem à realidade, porque diante de todo o tipo de gênero e sonoridade 

declaramo-nos transmissores de culturas diante de inúmeras possibilidades 

musicais. Enfim, a "músicas" correspondem grupos sociais, etários, étnicos, eruditos 

ou populares, com certo tipo de audição, função e fruição. Tornamo-nos mais 

abertos e flexíveis, pertencentes àquela cultura, aprendendo a aceitar as 

manifestações e as capacidades de expressão humana. Por meio de uma narrativa 

histórica, as músicas nos apontam a função, a produção, a expressão e a execução.  

No avançar do século XX, a gravação musical passou por grandes 

mudanças nos novos veículos de comunicação voltados à produção do gosto do 
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público, utilizando aparelhos tecnológicos cada vez mais sofisticados. Esse novo perfil 

e novas mídias criaram novas "músicas", formas de cantar, escutar... A grande 

revolução do século passado foi a transformação da "arte de consumo", "a arte das 

massas", a descoberta das "músicas", fator que determinou a multiplicidade de estilos 

e pensamentos musicais que caracterizam nosso tempo e trouxe novo significado à 

palavra "arte", transformando a vida diária, privada e pública em uma nova 

metodologia com diversas palavras, sons, "música" e "músicas" (KERR, 2004, p. 63). 

Para a formação de cidadãos, a aprendizagem musical é fundamental. Os 

alunos podem participar ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e 

improvisadores, em interação com grupos musicais e artísticos de suas localidades. 

A escola torna-se um meio que contribui para que os educandos tornem-se ouvintes 

sensíveis, amadores talentosos ou músicos profissionais. Para isso, é necessário 

proporcionar oportunidades de participação em shows, festivais, concertos, eventos 

da cultura popular e outras manifestações musicais.  

Cabe enfatizar que o trabalho com a música na educação não tem a 

intenção de formar músicos profissionais, mas de desenvolver a escuta sensível e 

crítica do aluno. Nesse processo educativo, é preciso derrubar o mito do "dom 

musical", ou seja, de que alguns são dotados para a música e outros, não. Embora 

existam pessoas com talentos especiais para a música, temos que nos abster de 

preconceitos como o de que alguém "é desafinado e não pode cantar". É preciso 

compreender que o objetivo é educacional e que todos têm o direito de participar 

dos benefícios proporcionados pela arte e, em especial, pela música. Todos estão 

aptos e têm o direito de participar do processo educativo e criativo da arte musical. 

Toda investigação dos "dons" e "fenômenos" parte do fantasmagórico pressuposto 

dialético que oculta a capacidade artística de cada um. A educação musical é para a 

totalidade das crianças e jovens. Se a escola descobre um talento, deve preservá-lo, 

sem dar a ele atenção especial em detrimento dos outros alunos. 

Um dos mais frequentes riscos da atividade artística é se tornar uma 

atividade dispersa, descontínua e que, por isso, não conduza à reflexão estética. 

Espera-se que essa prática vá se extinguindo no ambiente educacional e que a 

atividade artística seja integralmente valorizada, apreciada, refletida e praticada. 

Nos PCN-Arte, lê-se que os conteúdos podem ser trabalhados em 

qualquer ordem, de acordo com a decisão do professor e em conformidade com o 

desenho curricular de sua equipe. As diversas linguagens artísticas ficariam sob 
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responsabilidade de cada educador, de modo que a abordagem de conteúdos se 

relacione ao foco de cada escola ou mesmo de cada docente. Os PCN-Arte são um 

direcionamento muito importante para o enriquecimento escolar e principalmente 

curricular, fortalecendo a arte como um veículo indispensável para a educação; 

sinalizam um direcionamento do ensino de arte, respondendo às buscas da própria 

disciplina. É preciso lembrar, porém, que as normas contam, sobretudo pelos seus 

efeitos, de modo que os PCN-Arte dependem da sua materialização — ou seja, de 

sua efetivação na prática escolar. 

Nesta medida, tanto a renovação da prática pedagógica em arte, quanto a 

transformação do sistema educacional brasileiro, com todos os problemas que 

temos, terão que ser construídas e conquistadas pelo conjunto da sociedade, sendo 

fundamental a contribuição dos educadores e dos arte -educadores.  

Segundo os PCN-Arte (BRASIL, 1997, p. 54-55), para que o aluno possa 

ser capaz de fazer interpretações, improvisações e composição, precisa ter seu 

próprio tempo para se desenvolver em diversas etapas, até que adquira condições 

de incorporar a música com todos os seus elementos. Os conteúdos de música do 

1º ao 4º Ciclos do Ensino Fundamental, que se constituem em comunicação e 

expressão em música (interpretação, improvisação e composição), devem incluir os 

movimentos a seguir. 

• Interpretações de musicas existentes, vivenciando um processo de 

expressão individual ou grupal, dentro e fora da escola. 

• Arranjos, improvisações e composições dos próprios alunos com base 

nos elementos da linguagem musical, em atividades que valorizem 

seus processos pessoais, conexões com sua própria localidade e suas 

identidades culturais. 

• Experimentações e criação de técnicas relativas a interpretação, 

improvisação e composição. 

• Experimentação, seleção e utilização de instrumentos, materiais 

sonoros, equipamentos e tecnologias disponíveis em arranjos, 

composições e improvisações. 

• Observação e análise das estratégias pessoais e dos colegas em 

atividades de produção. 
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• Seleção e tomada de decisões, em produções individuais e/ou grupais, 

com relação às ideias musicais, letra, técnicas, sonoridades, texturas, 

dinâmicas, forma, etc. 

• Utilização e elaboração de notações musicais em atividades de 

produção. 

• Percepção e identificação dos elementos da linguagem musical em 

atividades de produção, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de 

materiais sonoros e de instrumentos disponíveis. 

• Utilização e criação de letras de canções, parlendas, raps, etc., como 

portadoras de elementos da linguagem musical. 

• Utilização do sistema modal/tonal na prática do canto a uma ou mais 

vozes. 

• Utilização progressiva da notação tradicional da música relacionada à 

percepção da linguagem musical. 

• Brincadeiras, jogos, danças, atividades diversas de movimento e suas 

articulações com os elementos da linguagem musical. 

• Traduções simbólicas de realidades interiores e emocionais por meio 

da música. 

Não estão definidas as modalidades artísticas a serem trabalhadas em 

cada ciclo, pois as equipes devem definir em suas escolas os projetos curriculares. 

Indicam-se da seguinte forma (cf. BRASIL, 1997, p. 55-56) os conteúdos 

expostos pela música (apreciação significativa em música: escuta, envolvimento e 

compreensão da linguagem musical): 

• percepção e identificação dos elementos da linguagem musical 

(motivos, formas, estilos, gêneros, sonoridades, dinâmica, texturas, 

etc.) em atividades de apreciação, explicitando-os por meio da voz, do 

corpo, de materiais sonoros disponíveis, de notações ou de 

representações diversas; 

• identificação de instrumentos e materiais sonoros associados a ideias 

musicais de arranjos e composições; 

• percepção das conexões entre as notações e a linguagem musical; 

• observação e discussão de estratégias pessoais e dos colegas em 

atividades de apreciação; 
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• apreciação de e reflexão sobre músicas da produção regional, nacional 

e internacional, consideradas do ponto de vista da diversidade, 

valorizando-se as participações em apresentações ao vivo; 

• discussão e levantamento de critérios sobre a possibilidade de 

determinadas produções sonoras serem música; 

• discussão da adequação na utilização da linguagem musical em suas 

combinações com outras linguagens na apreciação de canções, trilhas 

sonoras, jingles, músicas para dança, etc.; 

• discussão de características expressivas e da intencionalidade de 

compositores e intérpretes em atividades de apreciação musical; 

• explicitação de reações sensoriais e emocionais em atividades de 

apreciação e associação dessas reações e aspectos da obra apreciada. 

Como observa Ribeiro (1999), levando-se em consideração a expressão 

criativa dos alunos, estes estarão aptos a se relacionar com o grupo, conhecendo 

melhor sua cultura e a de outros povos. O estudo da música vai também 

proporcionar melhor compreensão da língua, dos costumes e da história, 

contribuindo assim para a formação do sentido da cidadania: 

 

Quando é que surgem brasileiros, conscientes de si, senão 
orgulhosos de seu próprio ser, ao menos resignados com 
ele? [...] Só por esse caminho, todos eles chegam a ser uma 
gente só, que se reconhece como igual em alguma coisa 
tão substancial que anula suas diferenças e os opõe a todas 
as outras gentes. Dentro do novo agrupamento, cada 
membro, como pessoa, permanece inconfundível, mas 
passa a incluir sua pertença a certa identidade coletiva 
(RIBEIRO, 1999, p. 132).  

 

Segundo os PCN-Arte, a música é um produto social e histórico. Para 

explorá-la, é necessário conhecer a música e os sons do mundo. Nesse sentido, os 

PCN-Arte (cf. BRASIL, 1997, p. 56) propõem, como produto cultural e histórico, a 

música e os sons do mundo: 

• movimentos musicais e obras de diferentes épocas e culturas, 

associados a outras linguagens artísticas no contexto histórico, social e 

geográfico, observados na sua diversidade; 

• fontes de registro e preservação (partituras, discos, etc.) e recursos de 

acesso e divulgação da música disponíveis na classe, na escola, na 
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comunidade e nos meios de comunicação (bibliotecas, midiatecas, 

etc.); 

• músicos como agentes sociais, suas vidas, épocas e produções; 

• transformações de técnicas, instrumentos, equipamentos e tecnologia 

na história da música; 

• a música e sua importância na sociedade e na vida dos indivíduos; 

• os sons ambientais, naturais e outros, de diferentes épocas e lugares e 

sua influência na música e na vida das pessoas; 

• músicas e apresentações musicais e artísticas das comunidades, 

regiões e país consideradas na diversidade cultural, em outras épocas 

e na contemporaneidade; 

• pesquisas e frequência junto a músicos e suas obras para 

reconhecimento e reflexão sobre a música presente no entorno. 

A seleção e a ordenação de conteúdos gerais de arte têm como 

pressupostos a clarificação de critérios, procurando promover a formação artística 

musical e estética do aprendiz e a sua participação na sociedade. 

Ainda conforme os PCN-Arte (cf. BRASIL, 1997, p. 99-101), a produção 

do professor na mediação entre os alunos e o conhecimento musical pode ser 

representada em três movimentos, expostos a seguir. 

 

a) Antes da aula 

• O professor é um pesquisador de fontes de informação, materiais e 

técnicas. 

• É um apreciador de arte, escolhendo obras e artista a serem 

estudados. 

• É um criador na preparação e na organização da aula e do espaço. 

• É um estudioso da arte, desenvolvendo seu conhecimento artístico; 

• É um profissional que trabalha junto com a equipe da escola. 

 

b) Durante a aula 

• O professor é um incentivador da produção individual ou grupal; propõe 

questões relativas à arte, interferindo tanto no processo criador dos 

alunos (com perguntas, sugestões, respostas de acordo com o 
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conhecimento que tem de cada aluno, etc.), quanto nas atividades de 

apreciação de obras e informações sobre artistas (buscando formas de 

manter vivo o interesse dos alunos, construindo junto com eles a 

surpresa, o mistério, o humor, o divertimento, a incerteza, a questão 

difícil, como ingredientes dessas atividades). 

• É estimulador do olhar crítico dos alunos com relação às formas 

produzidas por eles, pelos colegas e pelos artistas e aos temas 

estudados, bem como às formas da natureza e às que são produzidas 

pelas culturas. 

• É propiciador de um clima de trabalho em que a curiosidade, o 

constante desafio perceptivo, a qualidade lúdica e a alegria estejam 

presentes junto com a paciência, a atenção e o esforço necessários 

para a continuidade do processo de criação artística. 

• É inventor de formas de apreciação da arte — como, por exemplo, 

apresentações de trabalhos de alunos — e de formas de instrução e 

comunicação: visitas a ateliês e oficinas de artesãos locais, ensaios, 

maneiras inusitadas de apresentar dados sobre artistas, escolha de 

objetos artísticos que chamem a atenção dos alunos e provoquem 

questões, utilizando-os como elementos para uma aula, leitura de 

notícias, poemas e contos durante a aula. 

• É acolhedor de materiais, ideias e sugestões trazidas pelos alunos (um 

familiar artesão, um vizinho artista, um livro ou um objeto trazido de 

casa, uma história contada, uma festa da comunidade, uma música, 

uma dança, etc.). 

• É formulador de um destino para os trabalhos dos alunos (pastas de 

trabalhos, exposições, apresentações, etc.). 

• É descobridor de propostas de trabalho que visam sugerir 

procedimentos e atividades que os alunos podem concretizar para 

desenvolver seu processo de criação, de reflexão ou de apreciação de 

obras de arte; assim, exercícios de observação de elementos da 

natureza ou das culturas, por exemplo, podem desenvolver a 

percepção de linhas, formas, cores, sons, gestos e cenas, o que 

contribuirá para o enriquecimento do trabalho artístico dos alunos. 
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• É reconhecedor do ritmo pessoal dos alunos, o que envolve seu 

conhecimento da faixa etária do grupo e de cada criança em particular. 

• Analisa os trabalhos produzidos pelos alunos junto com eles, para que 

a aprendizagem também possa ocorrer a partir dessa análise, na 

apreciação que cada aluno faz por si do seu trabalho com relação aos 

dos demais. 

 

c) Depois da aula 

• O professor é articulador das aulas, umas com relação às outras, de 

acordo com o propósito que fundamenta seu trabalho, podendo 

desenvolver formas pessoais de articulação entre o que veio antes e o 

que vem depois. 

• É avaliador de cada aula particular, contando com instrumentos de 

avaliação que podem ocorrer também durante o momento da aula, 

realizados por ele e pelos alunos, e do conjunto de aulas que formam o 

processo de ensino e aprendizagem; tal avaliação deve integrar-se no 

projeto curricular da sua unidade escolar. 

• É imaginador do que está por acontecer na continuidade do trabalho, 

com base no conjunto de dados adquiridos na experiência das aulas 

anteriores. 

 

Nessas circunstâncias, o professor é considerado, nos PCN-Arte, 

primeiramente, um observador de como os alunos querem aprender. A partir da 

observação constante e sistemática do conjunto de variáveis e tendências de uma 

classe, o docente pode se tornar, em um segundo momento, o criador de situações 

de aprendizagem. Isso implica conhecer como os conteúdos de Arte são assimilados 

pelo educando e, a cada momento da escolaridade, reconhecer os limites e a 

flexibilidade necessária para dar oportunidade à coexistência de distintos níveis de 

aprendizagem no mesmo grupo de alunos. O professor de música deve saber o que 

é adequado para um largo campo de aprendizagem em cada nível escolar, ou seja, 

o que é relevante o aluno praticar e saber na área musical.  

Aprender com música e arte é desenvolver progressivamente um 

percurso de criação pessoal cultivado — ou seja: alimentado por interações 
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significativas do aluno com aqueles (outros alunos, professores, artistas, 

especialistas) que trazem informações pertinentes para o processo de 

aprendizagem, por fontes de informação (obras, trabalhos dos colegas, acervos, 

reproduções, mostras, apresentações) e pelo seu próprio percurso de criador. 

Fazer arte é pensar sobre o trabalho artístico que realiza, assim como 

sobre a arte que é e foi concretizada na história, para garantir ao aluno uma situação 

de aprendizagem conectada com os valores e os modos de produção artística nos 

meios socioculturais. Por outro lado, a educação artística deve ser um ato que 

permita a participação do aluno de uma forma integral, em que possa pesquisar, 

analisar, experimentar, planejar, executar, refletir e apresentar seus resultados. Mas 

como atingir esse patamar na educação em Arte de modo que envolva o educando a 

partir dos conceitos mais simples até a compreensão do fenômeno artístico como 

um ato inerente a todos os seres humanos? 

É comum a visão do ensino de arte como passatempo, como momento de 

relaxar e não fazer nada, aula para "desestressar" ou, senão, como a execução de 

kits de atividades (desenhos mimeografados ou fotocopiados para colorir, etc.), que 

em nada contribuem para a formação do educando. Para Benjamin (1996, p. 29), 

 
[...] a verdadeira e mais profunda revolução, que num certo 
sentido poderia mudar a substância da alma eslava, ainda 
não ocorreu! É típico dessa inteligência [...] que sua função 
positiva derive inteiramente de um sentimento de obrigação, 
não com a revolução, mas para com a cultura tradicional. 

 

As atividades soltas, descontextualizadas de sentido histórico, sem 

embasamento técnico, não são capazes de despertar motivação em quem as 

pratica. Ainda segundo Benjamin (1996, p. 166), "em sua essência, a obra de arte 

sempre foi reprodutível. O que os homens faziam sempre podia ser limitado por 

outros homens [...] Com a xilogravura, o desenho tornou-se pela primeira vez 

tecnicamente reprodutível". Mas, em geral, quando aquelas atividades são 

desenvolvidas em sala de aula, tomam dois sentidos: se o professor for muito rígido 

em sua relação com os alunos, provavelmente estes se mantêm apáticos, e o 

resultado da atividade será de perder o controle sobre seu direcionamento. No final, 

plasticamente, o resultado é mais bem visto, porque é fruto de um ato de autonomia 

dos alunos, mas não deixa de ser frustrante. 
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Dados os três eixos (fruição, produção e conhecimento) da proposta 

triangular presente hoje como forma mais bem aceita de tratamento da linguagem 

artística — eixos articuladores do processo de ensino-aprendizagem, como se verá 

a seguir —, é preciso, para a seleção e a ordenação dos conteúdos gerais de Arte 

(música), considerar a complexidade de uma proposta educacional que leve em 

conta as possibilidades de que os alunos transformem seus conhecimentos 

artísticos e os modos como isso pode ser feito, proporcionando-lhes rica e ampla 

apreciação por meio da qual aprendam a valorizar os momentos importantes em que 

a música se inscreve no tempo e na história. 

 
A escola fundamental (hoje atando o primário e o ginásio 
antigos) e o colegial deveriam ser, em um regime 
plenamente democrático, uma via de acesso sempre 
renovado à natureza, uma introdução larga ao 
conhecimento do Homem e da Sociedade, uma ocasião 
constante de desenvolvimento da própria linguagem, como 
expressão subjetiva e comunicação intersubjetiva; enfim, 
um despertar para o que de mais humano e belo tem 
produzido a imaginação plástica, musical e poética no Brasil 
ou fora do Brasil. Este ideal, que forma o ser consciente das 
conquistas do gênero humano, não pode ser barateado nem 
trocado por esquemas inertes ou migalhas de uma 
informação cientifica ou histórica (BOSI, 2001, p. 340). 

 

 

1.4 - Pensando a proposta triangular de Ana Mae Barbosa no ensino da música 

 

Até 1982, a Arte-Educação era entendida como autoexpressão da 

criatividade e da autodescoberta. A arte necessitava ser uma disciplina de rigor 

intelectual. Dessa forma, desenvolveu-se uma proposta denominada Discipline-

based Art Education (DBAE), que, na construção de conhecimentos em arte, 

valoriza a produção, mas também as informações históricas e culturais e o 

conhecimento na leitura das obras artísticas. Nesse contexto, a arte é baseada em 

sentir e compreender a dimensão histórica, em apreciar esteticamente, analisar e 

refletir, isto é, o que requer conhecimentos na produção, a crítica, a estética e a 

história da arte.  

No Brasil, a professora Ana Mae Barbosa adaptou a teoria DBAE, com o 

nome de "Proposta Triangular", com três vertentes: o fazer artístico, a leitura da 
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imagem das obras de arte e a história da arte. Em A imagem no ensino da arte, a 

autora contextualiza essa adaptação: 

 
Minha ideia era convencer os arte/educadores do seguinte: 
1 — Que se o artista utiliza imagens de outros artistas, não 
temos o direito de sonegar essas imagens às crianças; 2 — 
Que se preparamos as crianças para lerem imagens 
produzidas por artistas, as estamos preparando para ler as 
imagens que as cercam em seu meio ambiente; 3 — Que a 
percepção pura da criança sem influência de imagens não 
existe realmente, uma vez que está provado que 82% de 
nosso conhecimento informal vem através de imagens; 4 — 
Que no aprendizado artístico, a mimese está presente como 
busca de semelhança (sentido grego) e não como cópia 
(sentido romano) (BARBOSA, 2009, p. 21).  

 

Nessa obras, a autora afirma que os professores estão se familiarizando 

com as propostas curriculares dos PCN-Arte, quando deveriam estar criticando-as, 

interpretando-as e selecionando o que é relevante para a sua própria cultura, sua 

ideologia, assim como o que é relevante para as crianças com quem esses 

professores convivem.  

Na Proposta Triangular, o conjunto de conteúdos está articulado dentro 

do contexto de ensino aprendizagem em três eixos: a produção, a fruição e a 

reflexão. A produção refere-se ao fazer artístico e ao conjunto de questões 

correlatas, no âmbito do fazer do aluno e dos produtores sociais de arte. A fruição 

refere-se à construção significativa de arte e do universo a ela relacionado; tal ação 

contempla a fruição da produção dos alunos e da produção histórico-social em sua 

diversidade. A reflexão refere-se à construção de conhecimento sobre o trabalho 

artístico pessoal, dos colegas e sobre a arte como produto da história e da 

multiplicidade das culturas humanas, com ênfase na formação cultivada do cidadão. 

Os educandos devem compreender o mundo através do que veem, 

escutam, do movimento e da observação. Mas, ao longo de seu percurso de vida 

começam a não utilizar esses recursos do saber estético, uma vez que este saber 

está ligado à educação dos sentidos. A Arte traz uma visão particular do olhar crítico 

e sensível sobre o mundo. Portanto, a proposta artística envolve o conhecimento e a 

expressão, trazendo o desenvolvimento cognitivo, criativo e expressivo da 

linguagem musical, por meio de fruição, apreciação e reflexão do fazer e da sua 

inserção do tempo.  
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A música, em particular, provoca o movimento corporal, o experimentar, o 

inventar. É na ação/pensamento/expressão que a música articula as dimensões 

artísticas e estéticas no fruir e no refletir, no apreciar e no produzir, integrando-se 

com outras linguagens como teatro e dança. Na experimentação e na criação 

musical, os educandos fazem uso da criatividade. Alunos e professores podem 

registrar as ideias criadas, reelaborando-as no processo de aprendizagem 

significativa e na busca de conservar, expressar e construir novos olhares sobre o 

aprendido por meio do processo criativo. A cada novo conhecimento ou reação que 

se estabelecem entre os saberes, novas hipóteses vão sendo formuladas, criando 

novas dimensões desse conhecimento. Na apreciação da música, esses aspectos 

interagem constantemente. A composição musical é percebida e sentida, e a sua 

significação é relacionada às vivências e percepções de quem a ouve. Ao investigar 

o artista e as características estéticas da época em que sua obra musical foi criada, 

realizamos um diálogo com o mundo. A história da música tem relação com a 

história do conhecimento.  

Nos PCN-Arte, as propostas para as diversas linguagens artísticas estão 

submetidas à orientação geral, apresentada logo na primeira parte do documento, 

que estabelece três diretrizes básicas para a ação pedagógica. São diretrizes que 

retomam, embora não explicitamente, os eixos da "Metodologia Triangular", ou 

"Proposta Triangular", defendida por Ana Mae Barbosa na área de artes plásticas e 

já bem conhecida de todos que participam do Projeto Arte na Escola.5 Segundo os 

próprios Parâmetros, o "conjunto de conteúdos está articulado dentro do processo 

de ensino e aprendizagem e explicitado por intermédio de ações em três eixos 

norteadores: produzir, apreciar e contextualizar". Vale ressaltar que, no Brasil, a 

Proposta Triangular representa a tendência de resgate dos conteúdos específicos da 

área, na medida em que apresenta como base para a ação pedagógica três ações 

— mental e sensorialmente básicas — que dizem respeito ao modo como se 

processa o conhecimento em arte. Com os eixos norteadores adotados, os PCN-

Arte colocam-se em sintonia com as buscas desenvolvidas no campo do ensino de 

artístico, refletindo o próprio percurso da área. Neste sentido, podem ajudar a 

                                                 
5 Esse é o projeto adotado no Estado de São Paulo, no qual as aulas de Arte (e também de Educação 
Física) são atribuídas a especialistas da área, e o professor polivalente de cada classe deve 
acompanhar as atividades desenvolvidas, com o objetivo de contribuir com o especialista e 
desenvolver um processo de formação continuada em serviço.  
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consolidar uma nova postura pedagógica e a concepção da arte como uma área de 

conhecimento específico. 

No entanto, há grande descompasso entre a realidade vivida nas escolas 

e essa renovação pretendida pelas instâncias regulamentadoras e pelas 

recomendações dos trabalhos acadêmicos. Ao se pensar a prática pedagógica na 

escola, a primeira grande questão é: como realizar, na sala de aula, a proposta dos 

PCN para Arte, com suas quatro modalidades artísticas?  

O fato é que os PCN-Arte — que apresentam uma proposta tão 

abrangente e optam pela organização dos conteúdos por modalidade artística (e não 

por ciclo, como nos documentos das demais áreas), delegando às escolas a 

indicação das linguagens artísticas e "da sua sequência no andamento curricular" — 

não chegam a sugerir de modo claro a forma de encaminhar concretamente o 

trabalho com as diversas linguagens artísticas. As disposições neste sentido são 

poucas e dispersas pelo texto, de modo que a questão de quais linguagens 

artísticas, quando e como serão abordadas na escola permanece, em grande 

medida, em aberto. Neste sentido, sugerem que, "a critério das escolas e seus 

respectivos professores, os projetos curriculares se preocupem em variar as formas 

artísticas propostas ao longo da escolaridade, trabalhando-se Artes Visuais, Dança, 

Música ou Teatro", e declaram: "Os conteúdos podem ser trabalhados em qualquer 

ordem, conforme decisão do professor, em conformidade com o desenho curricular 

de sua equipe". 

À primeira vista, a flexibilidade presente na proposta de Arte procura 

considerar as diferenciadas condições das escolas, levando em conta também a 

disponibilidade de recursos humanos. Diante das condições do sistema de ensino no 

País, seria pretensioso vincular a abordagem de cada linguagem artística a séries 

determinadas, num programa curricular fechado. Mas, de outra parte, esta flexibilidade 

pode, em certa medida, comprometer a função básica dos Parâmetros Curriculares, 

que é garantir orientações, em nível nacional, inclusive em termos dos conteúdos a 

serem trabalhados — pois, na área de Arte, muito é deixado a cargo de cada escola ou 

mesmo do professor, inclusive com respeito à abordagem dos conteúdos. 

Esta flexibilidade tem, então, várias implicações que podem vir a trazer 

prejuízos para a formação do aluno. Já que cada escola pode selecionar tanto as 

modalidades artísticas, quanto os próprios conteúdos, um aluno é lesado no sentido 

de vivenciar a arte nos limites da especialidade do professor. Isto porque a proposta 
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dos PCN na área de Arte é ambiciosa e sua viabilização é complicada na realidade 

escolar brasileira. Para sua aplicação efetiva, tal como é apresentada, seriam 

necessários recursos humanos com qualificação — o que implica desde a 

valorização da prática profissional até ações de formação continuada e 

acompanhamento pedagógico constante —, além de recursos materiais que 

atendessem às necessidades da prática pedagógica em cada linguagem artística.  

Segundo Penna (s/d), uma questão crucial, portanto, é a formação do 

professor que irá colocar em prática os PCN-Arte: qual deve ser sua qualificação? A 

característica geral da proposta, direcionada para o resgate dos conhecimentos 

específicos da arte e a complexidade dos conteúdos nas diversas modalidades 

artísticas parecem indicar a necessidade de docentes especializados em cada 

linguagem. Mas, de fato , não há definições claras quanto à formação do professor 

de Arte, nem nos PCN, nem na atual Lei de Diretrizes e Bases. Por conseguinte, 

como em geral a contratação de professores submete-se à lógica de custo e 

benefício, dificilmente as escolas contarão — a curto ou médio prazo — com 

professores especializados em cada uma das quatro modalidades artísticas 

preconizadas pelos PCN-Arte. 

Diante deste quadro, Barbosa (2009) vislumbra três perspectivas não muito 

promissoras para o presente e o futuro do ensino da Arte nas escolas regulares. 

1) Poderá ser exigida do professor uma polivalência ainda mais ampla — 

e mais inconsistente — que aquela exigida para a docência de Educação Artística e 

já tão criticada. As provas dos concursos para ingresso em redes públicas de ensino 

poderão até ser elaboradas neste formato, abordando as diversas linguagens 

artísticas, como já acontece em muitos locais nos concursos para professores 

daquela disciplina.  

2) As propostas dos PCN serão realizadas apenas na medida dos 

recursos humanos disponíveis. Assim, se o professor de Arte de uma dada escola 

for formado em música, por exemplo, será esta a linguagem artística contemplada 

no currículo. Outra variante desta situação, que já começa a ter lugar em 

estabelecimentos particulares, é a escola escolher a(s) modalidade(s) artística(s) 

que considera mais conveniente(s) para os seus interesses, contratando um 

professor com formação adequada. Neste caso, podem pesar argumentos acerca da 

conveniência de evitar reclamações dos pais na hora de comprar material para as 
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aulas de Artes Visuais, ou acerca da contribuição de determinado campo da arte 

para o marketing da escola — ao produzir apresentações teatrais, por exemplo.  

3) Ou ainda — e pior —, as propostas dos PCN poderão servir como base 

para planejamentos e relatórios que ficarão apenas no papel, sem mudanças 

efetivas na prática educativa em sala de aula.  

Enfim, na realidade escolar brasileira, serão poucas as escolas — de 

elite, certamente — que se empenharão em oferecer as quatro linguagens artísticas 

de modo consistente, contratando para tal diversos professores com formação 

específica. Tais perspectivas colocam em discussão a possibilidade de os PCN-Arte 

poderem trazer mudanças efetivas para a prática pedagógica na área.  

A pretensão de que um único professor realize as propostas dos PCN-

Arte em todas as linguagens artísticas contradiz a amplitude e a profundidade das 

propostas específicas, atualizando a polivalência e conduzindo, inevitavelmente, a 

um esvaziamento de conteúdos. Se os PCN-Arte forem implementados desta forma, 

ou se ficaram apenas no papel — em belos planejamentos e relatórios —, estarão 

sendo reduzidos a meros atos de discurso, mascarando, com efeito, a ausência de 

renovação das ações pedagógicas em arte.  

Isto pode vir a acontecer, até porque os próprios PCN preveem um 

processo progressivo para sua aplicação, como base para a atuação do professor 

em sala de aula, o que nem sempre está ocorrendo. Segundo os documentos 

introdutórios para os diversos ciclos, os Parâmetros deveriam ser utilizados 

progressivamente para subsidiar, em primeiro lugar, as próprias ações do MEC para 

o Ensino Fundamental, o que já está sendo feito; em segundo, as revisões ou 

adaptações curriculares desenvolvidas pelas secretarias de educação no âmbito dos 

estados e municípios; em terceiro, a elaboração do projeto educativo (proposta 

pedagógica) de cada escola, construído num processo dinâmico de discussão, 

envolvendo toda a equipe; e só então, no quarto e último nível de concretização, 

caberia ao professor a realização da proposta curricular na sala de aula. Este 

processo seria capaz de respaldar a ação do professor na realização das propostas 

dos PCN-Arte.  

Contudo, temos observado que, muitas vezes, os PCN-Arte simplesmente 

"caem na cabeça" do professor, de quem a direção da escola cobra a aplicação das 

propostas, a despeito da falta de apoio e de condições. Diante deste quadro, é 

fundamental que as escolas assumam a responsabilidade de elaborar o seu "projeto 
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educativo" (nos termos dos PCN) ou "proposta pedagógica" (conforme a LDB). 

Seguindo princípios de flexibilidade e autonomia, o art. 12 da Lei nº 9.394/96 delega 

aos estabelecimentos de ensino a incumbência de "elaborar e executar sua proposta 

pedagógica", o que é reafirmado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental (Resolução nº 2/98 do Conselho Nacional de Educação), que 

têm — estas sim — caráter obrigatório.  

Vale lembrar que, embora o MEC esteja colocando os PCN como 

referência para avaliação das escolas e alocação de recursos, do ponto de vista 

formal os Parâmetros não têm obrigatoriedade. Segundo o Parecer nº 3/97 do 

Conselho Nacional de Educação, os PCN resultam de uma ação legítima, de 

competência privativa do MEC e constituem uma proposição pedagógica sem 

caráter obrigatório, que visa à melhoria da qualidade do Ensino Fundamental e o 

desenvolvimento profissional do professor. É nesta perspectiva que devem ser 

apresentados às secretarias estaduais. Cada escola pode e deve, portanto, elaborar 

sua própria proposta pedagógica. Se construída de forma participativa e 

compromissada, não se revestindo apenas de um caráter burocrático, deve definir a 

utilização dos recursos humanos e materiais disponíveis de modo a atender às 

necessidades específicas do alunado. A proposta pedagógica é, pois, o espaço ideal 

para definir o melhor modo de encaminhar o trabalho com arte na escola, fazendo 

uso da autonomia prevista na LDB e nas Diretrizes Curriculares e atendendo à 

flexibilidade das propostas dos PCN-Arte.  

Neste quadro, analisados e discutidos com cuidado, os PCN-Arte podem 

ser utilizados para respaldar uma atuação mais aprofundada em determinada 

linguagem artística ou ainda como base para reivindicar as condições necessárias 

para uma prática pedagógica de qualidade.  

Para concluir, é preciso deixar claro que, apesar de todos os 

questionamentos expostos, os PCN-Arte podem ajudar a fortalecer a presença da 

arte na escola. Sem dúvida, sinalizam um redirecionamento do ensino de Arte, 

respondendo às buscas da própria área. Mas, se as normas contam, sobretudo 

pelos seus efeitos, os PCN dependem de sua concretização — ou seja, de sua 

realização na prática escolar. Nesta medida, tanto a renovação da prática 

pedagógica com artes, quanto a "transformação positiva no sistema educacional 

brasileiro" passam necessariamente pela prática concreta — com todos os seus 

conflitos —, pois é nesta que tais mudanças terão que ser construídas e 
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conquistadas, embora os PCN-Arte tenham reconhecido o lugar da música e a 

importância da arte-educação, assim como a de outras disciplinas.  

Os PCN-Arte estão dando resultados muito aquém daquilo que era 

esperado. O Canadá resistiu à globalização neoliberal, pois nunca produziu currículo 

nacional e hoje é uma referência em educação. Nem na Inglaterra, com toda sua 

homogeneização internacional, o currículo nacional deu bom resultado. Barbosa 

(2009) examina esses fatos, pois no Brasil é uma mera obrigação a existência do 

currículo nacional de Arte. Os educandos tampouco entendem e estão aptos para 

absorver a arte e sua linguagem, e muito mais a musical, levadas em conta as 

exigências dos PCN-Arte. Acredito em uma ação empática com professores dessa 

área para tornar a Arte, principalmente a música, um ingrediente essencial para 

favorecer o crescimento do educando como cidadão capaz de fruir sua cultura.  

Além do currículo de Arte, os poderes públicos deveriam se preocupar 

principalmente com as condições em que a Arte, em especial a música, está sendo 

ensinada. Deveriam propiciar meios para que o educador desenvolva capacidade e 

compreenda para poder conceber e fruir a Arte na linguagem musical. Sem o fazer 

musical, sua contextualização e sua fruição, a experiência do prazer da arte 

musical por parte de educandos e educadores não será reconstrutora. Por outro 

lado, faltam estímulos para que o educador busque especialização; quando estes 

ocorrem, são de pouca duração, com receitas de ensinar que apenas ressaltam 

alguns pontos dos PCN-Arte.  

A falta de aprofundamento nos PCN-Arte dos professores retarda o 

conhecimento na arte-educação que favorece o conhecimento nas linguagens 

artísticas, dentre as quais a música. Pois a arte-educação contextualiza, abre 

caminhos para a produção artística e faz com que o educando tenha uma fruição no 

seu entendimento como cidadão pertencente ao mundo em que vive. 

Resta indagar, sem a intenção de achar soluções às questões levantadas, 

se a pretensão das propostas curriculares é formar o artista em cada área. No "frigir 

dos ovos" é isso que se pode deduzir de um exame minucioso e rigoroso das 

orientações de atividades nele contidas. Não seria necessário evitar os exageros 

que levam à constatação da necessidade do especialista em cada área nas séries 

iniciais? Voltando-se à questão da música, é possível fruir e vivenciar a música sem 

entender as marcações musicais? È possível aprender a apreciar vários estilos 

musicais sem passar pelos formalismos exigidos aos entendidos em música? 
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Se poucos produzem música erudita e popular para muitos a apreciarem, se 

um objetivo menos pretensioso e fundamental para a infância é desenvolver a 

identidade musical e a sensibilidade corporal, se todo professor com curiosidade 

estética e com sensibilidade é capaz de aprender e ensinar a história da música e a 

cantar e se o mundo contemporâneo oferece uma ampla gama de opções 

tecnológicas para se ouvir e apreciar musicalmente quase todas as culturas, 

perguntamos: é correto nos mantermos reféns do corporativismo presente na 

disputa pelas aulas, em detrimento da extensão aos alunos dos importantes 

benefícios que a arte propicia à vida física, emocional, cognitiva, relacional e a 

tantos outros aspectos da existência humana? 
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CAPÍTULO II 

UMA CONTEXTUALIZAÇÃO DOS PARÂMETROS CURRICULARES 

NACIONAIS 

 

 

 

2.1 - O contexto em que surgiram as orientações curriculares no Brasil: os 

antecedentes dos PCN 

 

Em meados de 1990, o Brasil participou da Conferencia Mundial de 

Educação para Todos, em Jomtien, na Tailândia, que resultou da luta pela educação 

fundamental. No Brasil, em 1988, fora criado pelo Ministério da Educação e do 

Desporto o Plano Decenal da Educação para Todos, em prol da recuperação do 

Ensino Fundamental e da qualidade do ensino nas escolas brasileiras, cujos 

objetivos eram a elaboração de parâmetros no campo curricular. Em 12 de setembro 

de 1996, priorizou-se a participação de estados e municípios no financiamento 

daquele Plano, com a Emenda Constitucional nº 14. 

Sancionada em 20 de dezembro de 1996, a Lei nº 9.394 (Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação Nacional) visa à formação comum indispensável para o 

exercício da cidadania, "fornecer ao educando meios para progredir no trabalho e 

em estudos posteriores" e considera que tanto o Ensino Fundamental, quanto o 

Ensino Médio devem ser obrigatórios. 

Os dispositivos legais previam que os primeiros currículos de ambas as 

modalidades de ensino deveriam ser definidos pelo Ministério da Educação, o que 

se concretizou. A partir daí, surgiram diversas iniciativas curriculares instituídas no 

Brasil na década de 90, iniciativas estas que só chegaram ao conhecimento publico 

mais amplo em 1995. Surgiram então diversos trabalhos (SAVIANI, 1994 e 

MOREIRA & SILVA, 1994, entre outros), que serviram para se construir importante 

acervo sobre as novas propostas curriculares. Desse acervo feito no campo 

acadêmico resultou um parecer que serviu para consulta ao MEC e foi analisado 

pela Secretaria de Ensino Fundamental (cf. BONAMINO & MARTÍNEZ, 2002).  

Ainda de acordo com Bonamino & Martínez (2002), a partir da instituição de 

uma consultoria externa composta de especialistas estrangeiros e nacionais, surgiu 
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uma versão preliminar dos Parâmetros Curriculares Nacionais que, em setembro de 

1996, foi apresentada ao Conselho Nacional de Educação para deliberação. Isto 

norteou a questão curricular e a forma de colaboração entre o CNE e o MEC.  

Bonamino & Martínez (2002) observam que, no plano educacional — 

apesar dos limites impostos no início dos anos 80 pela persistência do autoritarismo 

ao retorno à normalidade institucional democrática —, a abertura política levou 

vários prefeitos e governadores de oposição ao governo militar e seus secretários de 

Educação a procurar introduzir modificações no sistema educativo, que incluíam 

reformas estruturais e curriculares focalizadas na ampliação e melhoria da escola 

pública. Essa perspectiva democrática ecoou, inicialmente, nas propostas 

educacionais apresentadas durante a elaboração da nova Constituição Federal e, 

posteriormente, no processo de elaboração da nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional e nas iniciativas de reorganização do espaço político-

institucional responsável pelas atividades educativas.  

Ainda segundo aquelas pesquisadoras, em 1988 é possível encontrar 

uma série de artigos referentes direta ou indiretamente a uma formação básica 

comum, dimensão esta garantida após intensa discussão entre atores políticos que, 

durante a Assembleia Nacional Constituinte, tinham polemizado sobre questões 

curriculares.6 Nesses artigos, fixam-se conteúdos mínimos para o Ensino 

Fundamental dentro dos princípios de igualdade e de diversidade, com vistas a 

assegurar uma formação básica comum e a coexistência de registros culturais 

diferenciados, em qualquer proposta curricular e nos diferentes níveis de governo e 

nas unidades escolares.  

O prosseguimento da discussão curricular deu-se em torno da LDB que 

tramitava no Congresso desde 1988. A nova LDB reafirmou a Constituição Federal, ao 

considerar ser incumbência da União, em colaboração com os estados, os municípios 

e o Distrito Federal, estabelecer diretrizes para nortear os currículos e seus conteúdos 

mínimos de forma que se assegure a formação básica comum (art. 9º, IV). Por sua 

vez, no plano político-institucional ou estatal, a criação do Conselho Nacional de 

                                                 
6 Ver, especialmente, o volume 21, número 1 da revista Educação & Realidade, publicada em Porto 
Alegre pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1996. Para este número, o periódico 
elegeu o currículo como foco temático e, além de discussões contemporâneas de estudiosos 
nacionais e estrangeiros sobre o currículo, traz um dossiê com cinco pareceres sobre a proposta dos 
PCN para o 1º e o 2º Ciclos do Ensino Fundamental, que compreendem desde um questionamento 
abrangente de seus pressupostos e intenções até a análise das postulações relacionadas com 
diferentes áreas de conhecimento escolar, como Matemática, Química e Língua Portuguesa.  
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Educação pela Lei nº 9.131/95 procurou caracterizá-lo como órgão representativo da 

sociedade brasileira. Desse modo, a Constituição Federal, a Lei nº 9.131/95, os 

Currículos, a nova LDB, e os conteúdos propostos pelo MEC estabeleceram a 

mediação das Diretrizes Curriculares. Necessitavam ainda da deliberação da Câmara 

de Educação Básica e do Conselho Nacional da Educação. Contudo, o MEC divulgou 

a primeira versão dos PCN antes dos Conselheiros do CNE, marcando assim um 

descompasso entre o MEC e CNE. A análise do processo de elaboração das 

Diretrizes por Bonamino e Martínez (2002) chega à conclusão de que as tensões 

provocadas pelas diferentes perspectivas político-institucionais sustentadas pelo MEC 

e pelo CNE a respeito do papel que caberia ao Estado em relação à elaboração 

curricular levaram o CNE a afirmar o "caráter não-obrigatório" dos PCN.  

Retomando o período que vai de 1964 a 1982, é importante considerar o 

descompasso entre as orientações e definições curriculares com a política vigente. 

Contraditoriamente, a Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971 — a Lei das Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional que foi implantada em 1976, em plena vigência dos 

anos ditatoriais do período militar —, determinou, entre outros, o ensino de Arte 

como componente curricular obrigatório.7 A partir desse dispositivo, estruturaram-se 

as definições regulamentares para a atribuição das aulas de Arte, o que deu novas 

perspectivas de trabalho docente aos professores da área.  

Se, no 1º e no 2º Graus (nomenclatura utilizada na época), da 5ª até a 8ª 

série, emergiram problemas, considerando as diversas expressões da linguagem da 

Arte e a especificidade da formação de especialistas para cada linguagem — artes 

visuais, desenho, música, teatro —, pode-se imaginar a amplitude dessas 

dificuldades, no que tange à educação de 0 a 6 anos e das quatro primeiras séries 

do ensino de 1º Grau, nas quais a docência é exercida pelo professor polivalente, 

responsável por todas as disciplinas do currículo. 

Como era de se esperar, fizeram-se sentir — principalmente nas redes 

públicas, onde os recursos financeiros e institucionais têm sido quase sempre 

precários — obstáculos de naturezas diversas, envolvendo complexidades 

                                                 
7 No art. 7º, a Lei 5.692/71 especifica:  "Será obrigatória a inclusão de Educação Moral e Cívica, Educação 
Física, Educação Artística e Programas de Saúde nos currículos plenos dos estabelecimentos de 1º e 2º 
graus, observado quanto à primeira o disposto no Decreto-Lei nº 369, de 12 de setembro de 1969." Uma 
hipótese que se pode levantar é que as disposições favoráveis ao ensino de Arte e Educação Física 
(embora esta última possa se prestar a fins de disciplinar militarmente) foram incorporadas ao currículo 
para escamotear a inclusão de Educação Moral e Cívica no 1º grau e Estudos dos Problemas Brasileiros 
no 2º grau, ambas as disciplinas com objetivos ideológicos ligados à ditadura militar. 
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históricas, como a formação inicial dos professores de Arte (qual linguagem 

privilegiar ou desenvolver?) e as condições objetivas do professor polivalente, que 

no seu processo formativo não foram contemplados com as aprendizagens 

necessárias para trabalhar com Arte. 

Assim, em decorrência da Lei nº 5.692, houve significativas alterações 

curriculares, com redução de aulas das disciplinas do currículo anterior e inclusão de 

Educação Moral e Cívica, Educação Física, Educação Artística e Programas de 

Saúde no novo currículo. Primeiramente, a inclusão dessas disciplinas não se deu 

nas séries iniciais do 1º Grau, que nem mesmo foram contempladas com o apoio de 

Guias Curriculares para orientação dos professores (como ocorreu no 2º Grau e nas 

séries finais do 1º Grau), por não atribuírem as aulas a especialistas. Mesmo assim, 

houve acelerado processo para formação de professores de Arte, considerados 

professores de Educação Artística. Cabe considerar que data desse período a 

adoção da licenciatura curta de dois anos para Educação Artística e Estudos Sociais 

— o que, se por um lado ampliava com maior rapidez o contingente de especialistas 

nessas áreas, de outro lado inaugurava uma experiência negativa na formação do 

professor-educador. 

Em que pese o fato de terem sido produzidos, na época, à guisa de 

orientação, programas e orientações curriculares de excelente qualidade nas 

diversas áreas do currículo, por responsáveis pelas redes de ensino, principalmente 

em alguns estados da federação, já são bem conhecidas as barreiras postas para a 

formação continuada dos professores, o que significa que não é suficiente a 

qualidade dos subsídios educacionais, devendo os docentes serem objeto de um 

longo processo de formação para que se integrem às atividades das redes de 

ensino. Isso nos leva aos atuais Parâmetros Curriculares Nacionais de 1º e 2º Graus 

(hoje, Ensinos Fundamental e Médio) e também aos Referenciais Curriculares da 

Educação Infantil, os quais, ainda que largamente distribuídos entre professores, 

não transformaram a prática da sala de aula por não terem sido adequadamente 

incorporados pelos docentes.8  

Voltando à presença do ensino da Arte no currículo escolar, outra questão 

— discutida na "Apresentação" da Proposta Curricular para o Ensino de Educação 

                                                 
8 No espaço desta dissertação, não cabe discutir os limites e possibilidades das propostas contidas 
nesses documentos, que geraram profundos debates porque, dentre outros aspectos, possibilitavam 
o alastramento da paranoia avaliativa que herdamos dos EUA e que tem trazido muito mais males 
que bens ao desenvolvimento da qualidade social da educação no País.   
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Artística do 2º Grau no Estado de São Paulo (Versão Preliminar), elaborada por 

equipe responsável pela área na Coordenadoria de Estudos e Normas Pedagógicas 

(Cenp) — foi que no processo de implantação desse documento revelou-se o quão 

distante estavam as propostas, nele contidas, dos anseios e aspirações da 

população a que se destinava. Foi necessário 

 

[...] trabalho de reflexão crítica que apontasse para uma 
ampliação e aprofundamento das defasagens levantadas e 
que respondesse, coerentemente, aos questionamentos e 
rumos políticos, filosóficos e pedagógicos presentes se fez 
necessário; a complexidade da temática da área abrangida, 
a diversidade de análise e avaliação dos processos 
artísticos, reforçavam o princípio de que somente através de 
uma sistemática de trabalho que resguardasse as diferentes 
modalidade de expressão de trabalho que resguardasse as 
diferentes modalidades de expressão da Arte, os vieses 
detectados seriam superados. Dessa forma inicia-se, em 
1986, o processo de construção da Proposta Curricular para 
o Ensino de Educação Artística — 1º grau elaborado pela 
respectiva Equipe Técnica, cuja versão mais elaborada, 
após a análise e avaliação dos professores e especialistas 
evidenciou aspectos e questões cujos desdobramentos  e 
avanços deveriam vir assegurados, em nível de 2º grau. 
Nesse sentido, o presente documento busca oferecer ao 
docente as primeiras diretrizes que, na tentativa de auxiliá-lo 
na superação das dificuldade de um desempenho 
competente, lhe possibilitem momentos de aperfeiçoamento 
e atualização de sua prática pedagógica (SÃO PAULO, 
1992, p. 9). 

 

 

2.2 - O neoliberalismo e suas implicações na recomendação institucional do 

MEC aos PCN 

 

O chamado neoliberalismo constitui uma ideologia que advoga uma 

recomposição da sociedade capitalista, em busca de retomar os privilégios 

anteriores a um momento histórico a partir do qual a acumulação do capital sofreu 

grandes perdas, por conta dos avanços conquistados pelos processos de lutas dos 

trabalhadores, os quais granjearam conquistas consideráveis nos direitos sociais. 

De acordo com Moraes (2001, p. 42), em O caminho da servidão (de 

1944), o austríaco Friedrich von Hayek incita os liberais a esse movimento de 

recomposição do neoliberalismo. Este livro é de caráter provocativo para a retomada 

da bandeira "liberdade dos cidadãos" na competição criadora do capitalismo.  
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A argumentação neoliberal de von Hayek começa com o desenho de um 

diagnóstico apocalíptico, para em seguida pregar uma receita salvacionista: forte 

ação governamental contra os sindicatos e prioridade para uma política anti-

inflacionária monetarista ("doa a quem doer"), com reformas orientadas para e pelo 

mercado, liberando o capital dos controles civilizadores que lhe foram impostos por 

duzentos anos de lutas populares. A globalização, a liberalização da economia 

mundial, a internacionalização das atividades econômicas limitam a possibilidade de 

ação do Estado nacional, em favor de uma esfera de organizações multilaterais — o 

G-7, a Organização Mundial de Comércio (OMC), o Banco Mundial, o Fundo 

Monetário Internacional (FMI) — dominadas por governos aliados a banqueiros dos 

países capitalistas centrais (MORAES, 2001, p. 39). 

Moraes (2001) afirma que, durante os séculos XIX e XX, os movimentos 

trabalhistas haviam lutado para conquistar o voto universal e o direito de 

organização, influindo sobre a elaboração de políticas, leis e normas de caráter 

socioeconômico. Hoje, o poder do voto está esvaziado, em proveito de um espaço 

maior, mundializado, onde não se pode votar nem opinar, multiplicando-se as 

adesões a organizações intermediárias não governamentais cada vez mais 

empenhadas na solução privada e setorizada de problemas relativos a educação 

(em lugar de uma política pública de educação, permite -se que indivíduos façam a 

sua política de educação no mercado de serviços escolares), política de amparo à 

pobreza absoluta, habitação, saúde, atividades culturais, etc., atividades antes 

cobertas por organismos políticos submetidos a votação (nacionais ou locais). A 

"comunidade solidária", a filantropia e a caridade aparecem como complemento das 

tais "reformas orientadas para e pelo mercado", tudo isso constante dos relatórios do 

Banco Mundial e de outros organismos de "monitoração externa". 

O mundo político, nessa perspectiva, ainda segundo Morais (2001), tem 

pelo menos cinco vícios bem claros: 

• reforça o poder dos que já estão por cima; 

• permite ou estimula a manipulação dos programas e das ações 

públicas; 

• supõe, aumenta e explora a ignorância dos eleitores; 

• é dominado por grupos de interesses organizados; 

• favorece a "troca de favores" no Poder Legislativo. 
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Para Moraes (2001), no final dos anos 70, como consequência de 

medidas do Banco Central norte-americano, a taxa de juros aplicada à divida dos 

países subdesenvolvidos triplica e os torna absolutamente inadimplentes. A estes 

países caberia o destino da "integração competitiva" na nova divisão internacional do 

trabalho. Esses elementos descrevem a primeira tendência, a lógica dos mercados e 

da eficiência. Mas há outro lado da história.  

É também naquele período que as ditaduras latino-americanas começam 

a declinar e se mostram incapazes de gerenciar a transição. Os processos de 

"redemocratização controlada" não conseguem evitar sobressaltos. As pressões 

pela participação popular (voto, organização sindical, movimentos populares, 

manifestações de massa) geram expectativas de controle público sobre atividades 

estatais (para "desprivatizar o Estado") e de cobrança dos direitos de cidadania 

abafados pela repressão (para resgatar a "divida social").  

A política de “desprivatização” terá varias vantagens para as elites 

conservadores, que geralmente conduzem as reformas. Em primeiro lugar, os 

benefícios focalizados reduzem custos; os setores no extremo da pobreza são 

conquistáveis com recursos limitados. Afinal, pobre custa pouco, além dos seletivos 

têm mais chance de impor condições a concessão, dando forma mais clara às 

manifestações de gratidão dos beneficiados.  

O sucesso político do neoliberalismo foi conseguir desmanchar em 

grande medida o Estado de Bem-Estar e enfraquecer brutalmente os sindicatos, por 

meio da liberalização legal e policial do mercado de trabalho e da extensão do 

desemprego e do emprego precário, desregulamentado, flexível. Talvez até mais do 

que uma solução prática para a estagnação econômica ou para a pobreza, trata-se 

de um ideal político, (MORAES, 2001, p. 51-52). 

Na visão neoliberal, a educação precisa ser incentivada, pois isto vem ao 

encontro dos interesses capitalistas de ampliar o mercado consumidor e gerar 

estabilidade política, com a subordinação dos processos educacionais — o que é 

uma realidade social capitalista. Nesse sentido, de acordo com Moraes (2001), fica 

evidente que a preocupação capitalista com as políticas educacionais não é gratuita. 

A competição e a valorização aos poucos fazem parte de uma lógica excludente, 

pois a condição de empregabilidade em período de crise econômica valoriza a 

ideologia da competição: nem todos conseguirão vencer, embora se crie 

ideologicamente para toda a sociedade a percepção de que todos tiveram 
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oportunidades educacionais — mas só vencem os que se esforçam e fracassam os 

que não o fazem. Dessa forma, a exclusão gerada pela estrutura de produção 

capitalista é atribuída, individualmente, a cada cidadão, ou seja, a vítima se 

transforma em réu. 

Pode-se deduzir que as intervenções políticas educacionais dos países 

pobres responderam a esse contexto, garantindo a governabilidade e incentivando a 

exclusão de disciplinas científicas priorizando o ensino elementar e 

profissionalizante. Essa forma global das políticas educacionais depende da 

aceitação das lideranças políticas e principalmente dos educadores. Os educadores 

podem ou não se integrar ao projeto neoliberal da educação, promovendo, no 

primeiro caso, seu fortalecimento e, no segundo, tornando-se articuladores de um 

movimento em termos de resistência. Em função dessa resistência política, existem 

hoje, entre os educadores brasileiros, acaloradas discussões que podem contribuir 

com a construção de uma nova conjuntura política. 

 

2.3 - Os PCN-Arte na conjuntura política atual 

 

Com as constatações acima, percebe-se que na conjuntura política do 

Brasil, onde os movimentos populares não têm conseguido expressar força 

suficiente para promover mudanças significativas, o movimento neoliberal e a 

globalização hegemônica têm abarcado todas as áreas sociais, sempre procurando 

transformar em mercadorias os serviços que a sociedade, em suas lutas, já tinha 

conquistado como direitos. É o caso da educação, que passa por acelerado 

movimento de privatização, no qual se agigantam os processos de exclusão. 

Como não podia deixar de ocorrer, uma vez que a educação escolarizada 

desenvolve-se no bojo da sociedade capitalista, a educação pública reflete em suas 

orientações e determinações a realidade da política neoliberal.  

Para Andrioli (2003), os Parâmetros Curriculares Nacionais são ambíguos 

e incluem visões contraditórias: se, por um lado, se voltam para as questões sociais, 

com a presença dos temas transversais como proposta pedagógica e a participação 

de intelectuais progressistas, por outro lado há todo um caráter de adequação ao 

sistema de qualidade total e da ausência da ação do Estado, apenas para citar um 

exemplo. É importante recordar que os PCN surgiram no início do primeiro mandato 

de Fernando Henrique Cardoso, quando foi reunido um grupo de intelectuais da 
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Espanha, do Chile, da Argentina, da Bolívia e de outros países, que já tinham 

realizado suas reformas neoliberais, para aqui se iniciar esse processo. 

Aos aportes dos PCN considerados progressistas, não são criadas 

condições objetivas para que se concretizem na prática. Os Parâmetros não são 

para isso acompanhados de políticas que assegurem sua efetiva implantação. 

Embora sedutoras, essas propostas ficam na dependência das instâncias da 

sociedade civil e dos próprios professores, que não conseguem reverter o conjunto 

das desigualdades sociais.  

A Nova LDB, ao determinar as competências da Federação, transfere 

responsabilidades aos estados e municípios. Dispersando-se em ações locais, a 

atuação competente e socialmente comprometida da educação escolar cada vez se 

anuncia mais distante, tendo em vista que a causa dos problemas é estrutural. A 

tarefa de educar, em nosso tempo, implica conseguir pensar e agir local e 

globalmente, o que carece da interação coletiva dos educadores. 

Ainda segundo Andrioli (2003), a produção teórica só tem sentido se for 

feita sobre a prática, com vistas a transformá-la. Portanto, para que haja condições 

efetivas de construir uma escola transformadora, numa sociedade transformadora, é 

necessária a predisposição dos educadores pela transformação de sua ação 

educativa: "A prática reflexiva deve deixar de ser um mero discurso ou tema de 

seminário, mas objetivar a tomada de consciência e organização da prática" 

(ANDREOLI, 2003). 
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CAPÍTULO III 

A PESQUISA: 

PERSPECTIVA DOS PROFESSORES POLIVALENTES DO ENSINO 

FUNDAMENTAL ENTREVISTADOS SOBRE A EDUCAÇÃO MUSICAL 

NA ESCOLA 

 

 

 

3.1- Educação musical, os PCN–Arte e prática dos professores polivalentes 

 

Depois de escolher o tema desta dissertação, na minha "viagem 

exploratória" da produção acadêmica de vários estudiosos da educação musical, 

encontrei em suas obras propostas de trabalho nas quais identifiquei princípios e 

propostas que, como especialista em artes, tenho procurado desenvolver nas 

classes nas quais atuo com a presença do professor polivalente de cada sala de 

aula, no espaço escolar.  

Essas atividades realizadas com crianças seguem a linha de 

experimentação e sensibilização musical que enriquece o processo educacional. Por 

este motivo, resolvi examinar com mais afinco a questão de como a educação 

musical é desenvolvida na escola, entendendo que há alternativas menos 

pretensiosas da maioria daquelas propostas no PCN-Arte, de se explorar a música 

na escola, sem abrir mão do muito que pode contribuir, no fazer pedagógico, para a 

formação da criança e do adolescente no processo de escolarização, mas, 

sobretudo, relacionadas às potencialidades inerentes à sua natureza de linguagem 

expressiva, ou seja, concebendo-a como atividade fundamental para a humanização 

do currículo escolar e não como artifícios e engodos para que os alunos decorem 

conteúdos de outras disciplinas, sem entendê-los, ou para "dourar a "pílula" para a 

apresentação de atividades consideradas de difícil aprendizagem. 

Eis alguns dos indicadores que construí a partir dessas leituras: 

• a opção pela música e pela musicalização como partes integrantes do 

currículo;  
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• a utilização da música no contexto das séries iniciais como arte que 

pode envolver e seduzir a todos os participantes do processo, 

desenvolvendo sua sensibilidade e enriquecendo seus conhecimentos; 

• a percepção de como a música vem sendo trabalhada no cenário 

educacional por professores de arte e demais professores e de como 

poderia ser conduzida para melhor explorar suas potencialidades 

educativas; 

• a compreensão de que a música pode ser trabalhada em qualquer área 

do conhecimento, sem artifícios que descaracterizem-na com 

expressão artística; 

• a identificação da atividade musical como um componente unificador 

do currículo no contexto interdisciplinar. 

Por considerá-los questionadores da prática desenvolvida nas escolas, 

inclusive das práticas desenvolvidas em minhas próprias aulas, procurei utilizar 

esses indicadores como parâmetros na análise dos dados coletados. 

A questão da música como humanização do currículo é complexa. Requer 

o estudo das condições de cada realidade escolar, para a elaboração de um plano 

de trabalho a partir de reflexões de ordem educacional, social, política e 

administrativa. Outra questão que merece realce é a de não se esperar virtuosismo 

musical dos docentes, nem grandes preocupações artísticas, mas tão somente um 

razoável senso crítico, que possibilite um nível compatível com a equiparação 

musical e as demais áreas do currículo — assim como não se espera a genialidade 

em Educação Física no contexto do trabalho com o esporte, um raciocínio lógico nos 

cálculos matemáticos ou grande talento de escritor na alfabetização. Necessita-se, 

no entanto, de um processo de formação inicial e continuada de professores que 

envolva a vivência e a apreciação da arte musical, de forma que isto possa ser 

propiciado aos alunos.  

Aqui permito-me fazer uma comparação com a literatura: ninguém que 

não seja um leitor é capaz de desenvolver nos alunos o gosto pela leitura, ou seja, 

formar leitores. 

Se, por sua importância e seu significado nas diferentes culturas e na vida 

de todos os seres humanos, a música deve ter presença garantida nos currículos 

escolares e, para isso, espaço assegurado nas políticas educacionais, então se 
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torna urgente e necessário encontrar formas de que seja vivenciada por professores 

e alunos dentro das possibilidades concretas impostas pela realidade das escolas. 

Nessa direção, parti da hipótese de que a prática do trabalho com arte 

nas escolas brasileiras não corresponde às orientações presentes nos PCN-Arte. 

Ademais, como ficou exposto na Introdução deste estudo, são duas as perguntas 

norteadoras da pesquisa: quais as orientações que os PCN-Arte oferecem no que 

diz respeito ao trabalho com música na escola? Os professores polivalentes do 

Ensino Fundamental que estão na prática conhecem estas orientações e as têm por 

referência? Conhecendo as dificuldades objetivas do trabalho pedagógico, 

principalmente no que se refere ao ensino da música nas escolas públicas, espero 

encontrar um enorme fosso entre o que é apregoado pelos documentos oficiais e a 

realidade vivida cotidianamente nas escolas. 

A pesquisa é de natureza qualitativa e a coleta de dados deu-se 

primeiramente por meio da aplicação de um questionário. Depois, pelo fato de que 

os dados coletados eram monossilábicos, voltei a campo para obtê-los por meio de 

entrevistas. Para desenvolver o trabalho de aplicação dos questionários, fiz contato 

com a direção da instituição escolar escolhida por conveniência de acesso; após 

obter autorização e marcar dia e horário, apresentei meu projeto de pesquisa aos 

participantes e pedi a colaboração de todos no preenchimento do questionário. 

Tendo em vista que duas vezes por semana, para a aula de Artes, um 

professor especialista assume a sala do professor polivalente, sendo que este 

acompanha o trabalho desenvolvido no sentido de compreender a relação didática 

do professor especialista de arte com os alunos, as questões propostas buscaram 

compreender o que o professor polivalente tem aprendido com o especialista, 

principalmente no que se refere às atividades com música, bem como mapear as 

atividades desenvolvidas e as estratégias utilizadas. 

Depois de estudar as respostas obtidas e considerá-las monossilábicas e 

muito sucintas, não sendo possível a partir desse material uma visão de como se 

processa nas suas salas de aula o trabalho com artes, expliquei à diretora o que 

tinha ocorrido, provavelmente pela má condução que dei ao processo, e solicitei 

nova autorização. Conversei mais uma vez com os professores que responderam ao 

questionário; solicitei entrevistá-los e a seis dos professores polivalentes, que se 

dispuseram a fornecer-me dados sobre como a música tem chegado aos alunos. 
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Marcamos data, e fui a campo, entrevistando-os individualmente. Para 

essas entrevistas, levantei uma série de outras questões, que me serviram de guia, 

tendo em vista a necessidade de fazer com que emergissem as elucidações. As 

questões foram organizadas em torno de dois focos: no primeiro, foi colocada em 

pauta a relação da professora entrevistada com o especialista de Arte, nas aulas de 

que participam; o segundo foco concentrou-se no conhecimento que as professoras 

polivalentes do Ciclo I têm dos PCN-Arte. 

As entrevistas foram gravadas e transcritas. Os dados obtidos foram 

objeto de análise, de acordo com as orientações de Szymanski, Almeida & Prandini 

(2004), buscando-se entender a importância que a música e a musicalização têm 

para os entrevistados e, mais especificamente, para o desenvolvimento da 

sensibilidade pela música e da identidade musical,9 

Foram objeto de preocupação na análise as estratégias utilizadas para o 

trabalho didático com a música ou outras linguagens artísticas. Outro interesse que 

me moveu nessa análise foi refletir acerca da utilização da música em sala de aula, 

em termos dos paradigmas curriculares: procurei verificar se há uma transição 

paradigmática em processo, já que alguns professores demonstram um trabalho na 

trilha do paradigma dinâmico-dialógico,10 ou se estão presos ao paradigma técnico-

linear,11 uma herança do predomínio das práticas educacionais tradicionais no país. 

 

3.2 -  Dados coletados nas entrevistas 

 

Cada entrevista durou em torno de 30 minutos. Conduzi as entrevistas na 

escola, durante o período da tarde, horário no qual as professoras lecionam, com a 

autorização da diretora da escola e com a colaboração da coordenadora pedagógica 

e de duas professoras eventuais, que ficaram com a turma durante o tempo em que 

entrevistei as docentes.  

As professoras não se estenderam muito nas respostas, embora tenham 

sido solicitadas a detalhar suas ideias. Mesmo assim, considerei que os dados 

                                                 
9 Uma das formas para o professor perceber se seus alunos estão reagindo internamente é observar 
os movimentos corporais que realizam movidos pelos sons, no cenário educacional dos 
entrevistados, conforme afirmam os PCN-Arte e autores de referência desta dissertação.  
10 Paradigma dinâmico-dialógico é aquele em que o docente problematiza os conteúdos, os alunos 
questionam e, como resultado dessa interação, formam-se estudantes críticos e dinâmicos. 
11 No paradigma técnico-linear, o aluno é considerado produto a ser moldado e o professor é mero 
transmissor do conhecimento.  
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coletados trouxeram informações importantes para o conhecimento de como a 

música se desenvolve na sala de aula. Dessa forma, não foram consideradas as 

respostas dos questionários, mas apenas o conteúdo das entrevistas e com os 

dados obtidos, organizei os quadros referentes a cada tema e a cada questão 

tratada, como se segue. 

 

3.2.1 A relação do professor entrevistado com o especialista de Arte 

 

Quadro 1. O que você aprendeu com o professor especialista sobre o ensino 
de música? 
Professora  Depoimentos Núcleo de significado Categoria 

1 

A especialista tem me 
ajudado a desenvolver o 
gosto por técnicas 
ilustrativas e diferentes 
culturas. 

A professora aprendeu 
técnicas de pintura e 
desenvolveu o gosto por 
outras culturas 

A arte como ampliadora 
da visão de mundo 

2 

Aprendi a importância de 
desenvolver projetos em 
arte, no sentido de trazer 
a vivência dos alunos para 
a sala de aula.  

A professora aprendeu a 
desenvolver projetos de arte 
que permitem trazer a cultura 
dos alunos para a sala de 
aula 

A arte como ampliadora 
da visão de mundo 

3 

Aprendi que a arte 
contribui para o 
desenvolvimento de 
trabalhos em todas as 
disciplinas do currículo.  

A arte contribuindo com 
todas as disciplinas do 
currículo 

A interdisciplinaridade 
curricular por meio da 
arte 

4 

Percebi que por meio da 
arte é possível conhecer 
diferentes culturas e 
ampliar o repertório 
cultural dos alunos. 

A arte permite o 
conhecimento de diversas 
culturas e amplia o repertório 
cultural dos alunos 

A arte como ampliadora 
da visão de mundo 

5 

Acho a disciplina muito 
importante porque faz com 
que os alunos se tornem 
conhecedores e vivenciem 
a arte.  

O despertar dos alunos para 
a arte quando cercados por 
esta 

A arte como parte da 
vida dos alunos  

6 

O professor especialista 
em arte transmite ao aluno 
aquilo de que a professora 
do Ciclo I não tem 
conhecimento. Com isso, 
não só os alunos 
aprendem, mas também 
nós, professores. 

A arte sendo conhecida em 
socializada pelo especialista 

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

 

As categorias que emergiram no Quadro 1 foram: a) a arte como 

ampliadora da visão de mundo; b) a interdisciplinaridade curricular por meio da arte; 

c) a arte como parte da vida dos alunos; d) o especialista em arte como formador de 

professores. 
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A primeira delas, a arte como ampliadora da visão de mundo, de 

acordo com o meu ponto de vista — como também do ponto de vista dos arte-

educadores, que escolhi como referencial teórico desta dissertação —, é plena de 

significados. O papel mais evidente da escola é preparar os educandos para o 

amanhã, para a vida social, a vida familiar e o mundo do trabalho. Como as demais 

expressões artísticas, a música pode contribuir para tornar o ambiente escolar mais 

prazeroso e adequado para o ensino — afinal, propiciar momentos de alegria, de 

contentamento no presente é uma dimensão essencial da pedagogia: instigar os 

alunos a viver a grande aventura do conhecimento. 

Não raro, em particular no que se refere à educação musical, as 

dificuldades encontradas pelos professores devem-se à falta de experiências 

musicais — por parte dos alunos e também por parte deles, os próprios docentes. 

No espaço físico escolar, a inviabilidade das atividades musicais tem sido 

atribuída ao "barulho", sendo que muitos reclamam que uma aula de música 

atrapalha as outras aulas, o que leva a uma situação de conflito entre professores. 

No entanto, sempre há a possibilidade de procurar locais mais afastados, até 

mesmo fora da escola, deixando a sala para os momentos de audição e criação, que 

podem ser realizados em tom mais baixo. O prejuízo maior, com certeza, é deixar de 

explorar com os alunos o encantamento da música. 

Em relação à categoria interdisciplinaridade curricular por meio da 

arte, reporto-me à importância da música no contexto escolar, com ênfase nas 

séries iniciais, mas não apenas nestas. Como se pode ler no depoimento de uma 

professora, ela aprendeu que "a arte contribui para o desenvolvimento de trabalhos 

em todas as disciplinas do currículo".  

Especialmente em referência à música, pode-se afirmar que é um 

poderoso auxiliar da aprendizagem, por sua própria natureza de preservar as 

manifestações dos povos e das diferentes culturas, em todas as épocas e com 

formas e estilos peculiares. 

Quanto à categoria seguinte, a arte como parte da vida dos alunos, as 

manifestações dos entrevistados mostram que o despertar dos alunos para a arte se 

dá quando cercados por esta. Por essa razão, os docentes consideram a disciplina 

muito importante, pois faz com que os alunos tornem-se conhecedores e vivenciem 

a arte. Quanto mais rico o repertório utilizado, maior os benefícios culturais a 

professores, alunos e instituição escolar. 
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A categoria a seguir, o especialista em arte como formador de 

professores, espelha o reconhecimento do professor polivalente de que tem muito a 

aprender com o professor de arte quando este participa de sua aula. Isso confirma a 

suposição de que tanto os professores como os alunos precisam vivenciar as 

atividades artísticas, desenvolvendo com estas sua sensibilidade e nestas 

reconhecendo suas potencialidades. 

No entanto, o conhecimento artístico não é discutido pelos professores 

especialistas e professores polivalentes, como também não se tem um planejamento 

comum do que poderia vir a ser uma aula de artes e, dento desta, também de 

música para os alunos. Ocorre que, muitas vezes, a professora polivalente não 

participa dessas aulas, deixando a classe com o especialista para ir à sala dos 

professores, voltando só depois do final da aula. Isso é agravado pelo fato de que 

ambos não realizam planejamentos conjuntos. Acredito que, se os especialistas em 

arte e os professores polivalentes planejassem juntos seus ensinamentos, novas 

possibilidades aflorariam na nas ações educativas de arte e música. 

 

Quadro 2. Quais atividades com música você viveu, ao longo dos anos, nas 
escolas? 

Professora  Depoimentos Núcleo de significado Categoria 

1 

Não houve música na 
escola, só em CDs, ou 
seja, gravadas, sendo que 
os alunos não criam 
música e não se 
apresentam cantando.  

Os alunos não aprendem a 
fazer música A música como audição 

2 

Presenciei música em 
fanfarras, coordenadas 
pelo especialista da 
comunidade. 

As músicas são  
tocadas nas fanfarras, 
treinadas por especialista 

A música nas fanfarras  

3 

Desenvolvo com os 
alunos a música para 
despertar a atenção, para 
desenvolver o raciocínio e 
manter a disciplina.  

A contribuição da música 
como instrumento para o 
controle da aprendizagem 
dos alunos.  

A música como 
instrumento de controle  

4 

Desenvolvo atividades 
envolvendo músicas e 
danças infantis para as 
comemorações. 

A música utilizada para a 
dança nas comemorações 
escolares  

Música e dança nas 
festas  

5 

A música não está 
acontecendo na escola 
como deveria, pois os 
alunos não fazem música. 

Os alunos não aprendem a 
fazer música 

A música como audição 

6 
Não temos especialista 
em música na escola.  

Não há professor 
especialista em música 

Falta especialista em 
música na escola 
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As categorias que emergiram no Quadro 2 foram: a) a música como 

audição; b) a música nas fanfarras; c) a música como instrumento de controle; d) 

música e dança nas festas; e) falta especialista em música na escola. 

Os diversos depoimentos relacionados a esta indagação são bem 

negativos, no que tange a vivências musicais e possibilidades de formação da 

identidade musical. As experiências musicais, organizadas nas cinco categorias 

expostas, referem-se tão somente a audição de músicas gravadas, música nas 

fanfarras, música para despertar a atenção, para desenvolver o raciocínio e 

manter a disciplina e música em danças e festas, coroadas pela categoria falta 

especialista em música na escola.  

Uma das mais frequentes ocorrências da atividade artística na escola é 

que se transforma em uma atividade esparsa e que, a cada novo encontro, outra 

atividade se desenvolve, sem que haja continuidade; por essa razão, não acontece a 

reflexão estética. É necessário que, reconhecidas as contribuições da arte (e da 

música), sua presença no ambiente educacional torne-se cada vez menos esparsa e 

que a atividade artística seja integralmente valorizada, apreciada, refletida e por fim 

praticada. 

De outro lado, é importante reconhecer que as fanfarras na educação 

infantil transformam as crianças: as participantes percebem-se diferentes das outras 

crianças e, ao mesmo tempo, buscam integrar-se com estas. Nesse processo, a 

autoestima e a autorrealização desempenham papel muito importante. Ao longo do 

desenvolvimento da autoestima, cada criança aprende a se aceitar como é, com 

suas capacidades e limitações. As atividades musicais coletivas, como as atividades 

com a fanfarra, favorecem o desenvolvimento da socialização, estimulando a 

compreensão, a participação e a cooperação. Dessa forma, a criança vai 

desenvolvendo o conceito de grupo. Além disso, ao se expressar musicalmente em 

atividades que lhe deem prazer, a criança demonstra seus sentimentos, libera suas 

emoções e desenvolve um sentimento de segurança e autorrealização.  

A educação artística, e especificamente a música, oferece na escola 

experiências capazes de causar o alívio de tensões devidas à instabilidade 

emocional e ao cansaço provocado pela rigidez escolar. Solidificam-se processos de 

expressão, comunicação e de descarga emocional por meio do estímulo musical e 

sonoro. Proporcionam-se atividades que podem colaborar para o estímulo e o 
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desenvolvimento dentro da escola, do sentido de ordem, harmonia, organização e 

compreensão.  

Além da contribuição para deixar o ambiente escolar envolvente e mais 

alegre, a música pode ser usada para torná-lo mais receptivo à chegada dos 

educandos e para proporcionar um resultado de relaxamento, de integração a um 

contexto não ameaçador. Pode ser usada, portanto, como recurso no aprendizado 

de todas as disciplinas — ou seja, a música é interdisciplinar.  

O ensino da música na escola é um poderoso recurso que, além do sentir 

musical, desenvolve a concentração, a memória, a coordenação motora, a 

socialização, a capacidade auditiva e disciplinar. 

O que deve ser ressaltado na educação com atividades musicais na 

escola é o objetivo que o conteúdo de cada música propõe às crianças, valorizando-

se os períodos passados na escola com brincadeiras, desenhos, pinturas e outras 

ações significativas. Articular dinâmicas pedagógicas, jogos e cursos de formação 

junto com professores, principalmente do Ciclo I, é um modelo de educação que cria 

vínculos positivos, coletivos e prazerosos. Aliar música na prática e na teoria, 

dispensando modelos tradicionais, propicia múltiplo intercâmbio de saberes 

sistematizando a aprendizagem de arte. A música torna a escola um lugar alegre, 

um espaço de interlocução humana, transformando a trajetória de educandos e 

educadores e principalmente o ambiente escolar. É uma pedagogia viva, resgatando 

a autoestima, transformando e sensibilizando o ser humano e os processos de 

formação continuada dos educadores.  

Poucas escolas trabalham com a preocupação de incluir as crianças nas 

atividades musicais; o comum são atividades esporádicas de música gravada e 

tecnológica. Nessas condições, os alunos acreditam que a música é a 

representação de uma obra pronta e que não há espaços para elaboração ou 

vivência pessoal. O fazer musical, juntamente com a falta de espaço físico 

adequado, não está inserido nos projetos pedagógicos e não pertence a uma área 

de conhecimento. A música, com toda a sua dimensão, permite ao aluno construir o 

que é essencial da pedagogia: uma aprendizagem integrada e significativa. Traz um 

histórico cultural, transformando o olhar do aluno para o mundo em que ele vive. A 

música é uma prática educativa interativa. 
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Nessas circunstâncias, pode-se deduzir que praticamente não existe, na 

experiência das depoentes, um fazer musical em que os alunos desenvolvam ritmo e 

sua expressão de música.  

Adentrar esse tema sempre é polêmico, pois muitos acham que existe 

suficiente música nas escolas. Não obstante, entendo que há uma interpretação 

limitada do poder da musica. Há várias possibilidades de se explorar música em 

tudo o que esta pode oferecer ao fazer pedagógico, além das músicas tecnológicas 

e gravadas. Se oferecermos, desde a educação infantil, uma orientação adequada, 

com materiais, meios e suportes diversificados, um diálogo constante sobre a 

importância das artes, dos artistas e do papel que exerceram e exercem na 

construção do conhecimento, formaremos adultos mais bem relacionados com o 

fazer artístico e, evidentemente, produtores e consumidores de bens culturais. 

 

Quadro 3. Você costuma fazer uso das estratégias que aprendeu com o 
professor especialista em suas aulas? Como? 
Professora  Depoimentos Núcleo de significado Categoria 

1 
Sim, as técnicas artísticas 
são constantemente 
usadas por nós.  

As técnicas aprendidas são 
utilizadas pela professora 

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

2 

Dependendo. Utilizo 
desenho como simetria, 
figuras geométricas. Utilizo 
a vida dos artistas. Tive 
grandes contatos com 
obras de arte. 

As técnicas aprendidas são 
utilizadas pela professora 

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

3 Sim, utilizo dobraduras, 
pinturas, música, teatros. 

As técnicas aprendidas são 
utilizadas pela professora 

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

4 

Fazemos algumas 
reescritas dos artistas e 
das técnicas desenvolvidas 
por eles. 

As técnicas aprendidas são 
utilizadas pela professora. 

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

5 

Sim, estudamos as obras 
de Arte e o que elas 
expressam. Também 
fazemos reescritas das 
obras. 

As técnicas aprendidas são 
utilizadas pela professora 

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

6 

Nos momentos em que 
sou solicitada a contribuir 
com outras disciplinas uso 
as técnicas artísticas. 

A arte contribuindo com todas 
as disciplinas do currículo 

A interdisciplinaridade 
curricular por meio da 
arte 

 

As categorias que emergiram no Quadro 3 foram: a) o especialista em 

arte como formador de professores; b) a interdisciplinaridade curricular por meio da 

arte. Essas categorias já foram abordadas no exame dos quadros anteriores. 
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Porém, quando se trata de arte (e de música), há sempre outras coisas a 

se dizer — como, por exemplo, sobre o reconhecimento de que a arte pode refazer 

um percurso da motivadora experiência humana do próprio viver. 

Em nossa trajetória histórica, desde os primórdios, é na ciência e na arte 

que concentramos esforços maiores para a sobrevivência, e esta é a maior herança 

que carregamos: a herança cultural de toda a humanidade. Não nos faltam 

elementos essenciais para compreender que, hoje, a urgência de encontrar outros 

modelos para nossas condutas e ações está presente na necessidade da 

construção de uma nova ética ou um novo humanismo e, principalmente, na 

possibilidade de, como seres que vivem em comunhão, resgatar valores de 

afabilidade, mansidão e doçura nas relações que estabelecemos com o mundo, com 

os outros, com a vida em si mesma, o que, sintetizando, significa recuperar nossa 

humanidade. 

 

3.2.2 O conhecimento que as professoras polivalentes do Ciclo I têm dos PCN-

Arte 

 

Quadro 4. Você conhece os PCN-Arte? 
 
Professora  Depoimentos Núcleo de significado Categoria 

1 

Não, conheço apenas os 
PCN do Ciclo I. Aprendo 
questões de arte com o 
especialista  

Não conhece os PCN-Arte 
Não conhece os PCN-
Arte  

2 
Sim, conheço e muitas 
vezes e coloco em prática.  

A professora, além de 
conhecer, usa os PCN-Arte 

Conhece e utiliza os 
PCN-Arte  

3 
Sim, conheço e preciso 
saber como colocá-los em 
prática nas minhas aulas. 

A professora conhece, mas 
não sabe usar os PCN-Arte 

Conhece e não sabe 
utilizar os PCN-Arte 

4 

Eu conheço um pouco, 
mas preciso aprofundar 
meus conhecimentos 
sobre os PCN-Arte para 
utilizá-los mais. 

A professora conhece e quer 
aprofundar seus 
conhecimentos para utilizar 
os PCN-Arte  

Conhece e não sabe 
utilizar os PCN-Arte 

5 
Não, nunca achei 
importante, mas vou 
procurar saber um pouco.  

A professora nunca achou 
importante, mas diz que vai 
investigar 

Não conhece os PCN-
Arte 

6 
Não, sou uma professora 
polivalente e conheço os 
PCN do Ciclo I.  

A professora acha 
desnecessário esse 
conhecimento 

Não conhece os PCN-
Arte 
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As categorias que emergiram do Quadro 4 foram: a) desconhecer os 

PCN-Arte; b) conhecer e utilizar os PCN-Arte; c) conhecer e não sabe utilizar os 

PCN-Arte.  

Como se pode deduzir da leitura dos depoimentos e das categorias 

destacadas, as políticas educacionais não estão dando conta de trazer para a 

prática dos professores as formulações teóricas sobre o currículo, pelo menos no 

que se refere à arte e, especificamente, à educação musical. 

Em que pese o fato de os professores polivalentes participarem com os 

professores especialistas no desenvolvimento do conhecimento artístico de seus 

alunos, o que é uma medida positiva, mas não exclusiva, o que traz maiores 

preocupações é o nível de exigência dos objetivos dos PCN-Arte, de tal forma que 

se atribui apenas aos especialistas em arte a "competência" de praticá-la com os 

alunos.  

Procurando expressar melhor essa inquietação: as famílias só podem 

socializar o gosto pela arte, quando incluírem especialistas de todas as áreas 

expressivas? A educação de crianças de 0 a 6 anos precisará de especialistas para 

brincar e exercer atividades artísticas com os educandos? Como desenvolver a 

cultura artística entre os povos? Só a escola pode ensinar artes? Com estas 

questões, quero reafirmar que todas as pessoas, até professores não especialistas, 

alunos e suas famílias, podem fruir, produzir e conhecer artes, que é um patrimônio 

da humanidade. 

Ocorre que, num país como o nosso, poucas pessoas têm acesso a 

manifestações literárias, teatrais, musicais, exposições artísticas, cinema e outras, o 

que impõe a necessidade de socializar a cultura, não apenas a artística, mas 

também e essencialmente esta. 

Se não há participação da população nos movimentos culturais e se as 

instituições escolares continuam em geral a escamotear que na escola se aprendem 

e se vivenciam atividades artísticas, a sociedade encontra-se em um impasse 

insuperável. Sem querer assumir uma postura pessimista, entendo que a escola 

deve se transformar num polo irradiador de cultura e arte — se a intenção é 

transformá-la. 

No entanto, o projeto dos Centros Educacionais Unificados (CEU) 

implantados em São Paulo na gestão municipal de Marta Suplicy não durou mais do 

que o período de governo desta prefeita. Embora se tenha tido continuidade no 



 

 

69

governo municipal que a sucedeu, os objetivos do projeto foram inteiramente 

esvaziados. 

 

Quadro 5. Você aprendeu nos PCN-Arte algumas atividades para o ensino da 
música? Quais utiliza? 
Professora  Depoimentos Núcleo de significado Categoria 

1 

Não aprendi nada sobre o 
fazer musical, mas apenas 
a utilização de música 
gravada.  

Utiliza apenas a música 
gravada Uso da música gravada 

2 
Não aprendi nenhuma 
técnica de música nem de 
musicalização. 

As técnicas musicais não 
são conhecidas ou utilizadas 
por ela 

Desconhece formas de 
trabalhar com música 

3 

Aprendi atividades de 
concentração, elaboração 
de trabalhos referentes à 
música como suporte 
educacional. 

Conhece atividades musicais 
é utiliza-as como um suporte 
educacional importante 

Valorização das 
atividades musicais 

4 

Não utilizo técnica de 
música, pois o especialista 
de Arte não dá aulas de 
Música. 

A professora acha que é o 
professor de Arte é que deve 
desenvolver o trabalho com 
música 

Falta especialista em 
música 

5 

Não conheço nenhuma 
técnica nem aprendi nada 
em música na escola. 
Aqui não há especialista 
de música.  

Não conhece nada de 
música na escola e esta não 
tem especialista 

Falta especialista em 
música 

6 
Não existe na rede 
estadual aula de música.  

A música não é desenvolvida 
na rede estadual 

Falta especialista em 
música  

 

As categorias que emergiram no Quadro 5 foram: a) usar música gravada; 

b) desconhecer formas de trabalhar com música; c) valorizar as atividades musicais; 

d) falta de especialista em música. 

As ideias relacionadas a essas categorias já foram abordadas na 

discussão dos quadros anteriores. Resta apenas perguntar: quem de nós, mesmo 

desafinando, deixa de contar às crianças a história do Chapeuzinho Vermelho e o 

Lobo Mau, cantando com elas "eu sou o Lobo Mau, o Lobo Mau, o Lobo Mau..."  

As categorias que emergiram no Quadro 6, a seguir, foram: a) o 

especialista em arte como formador de professores; b) a interdisciplinaridade da 

arte; c) ensino da arte a cargo do especialista. 

Novamente aqui se reproduzem os mesmos depoimentos e se enfatizam 

as mesmas questões já vistos no exame dos quadros anteriores.. 

No meu entendimento, salvo melhor juízo, essa ocorrência ilustra o acerto 

na escolha das questões da entrevista. Não houve ambiguidade nas respostas 
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recebidas e, se houve contradições, estas decorrem da forma como estão 

estruturadas as escolas e de como está funcionando o ensino. 

 

Quadro 6. Você se sente responsável por desenvolver com seus alunos 
atividades artísticas? Em caso positivo, relate essas atividades. 
Professora  Depoimentos Núcleo de significado Categoria 

1 

Sim, faço atividades 
envolvendo diferentes 
pintores e artistas, como 
murais, painéis, 
decorações, construção 
de jogos, maquetes e 
livros. 

A professora é participante 
das aulas do especialista 

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

2 

Sim, do momento que 
desenvolvo uma aula 
tenho que ser 
responsável. Faço figuras 
geométricas, simetria, 
estudo obras artísticas 
com os alunos e 
realizamos artesanatos 
em e.v.a.  

A professora se sente 
responsável e é participante 
das aulas  

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

3 

Sim, nos conteúdos dados 
as atividades artísticas 
colaboram muito para o 
enriquecimento do 
trabalho escolar.  

A professora acha que 
enriquece e colabora, por 
isso ela desenvolve 
atividades artísticas 

A interdisciplinaridade 
da arte 

4 

Sim, desenvolvo 
atividades envolvendo 
pinturas, mural, 
decoração, elaboração de 
livros infantis, maquetes e 
jogos infantil. 

A professora utiliza variadas 
técnicas na sala de aula 

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

5 
Não, porque o especialista 
faz isso muito bem, dentro 
da sua área.  

A professora não se sente 
responsável e deixa a cargo 
da especialista em Arte 

Ensino da arte a cargo 
do especialista 

6 

Sim, Trabalhamos com 
caderno de desenho, 
fazemos releitura de obras 
de arte, recorte e 
colagem. 

A professora utiliza diversas 
técnicas em sala de aula 

O especialista em arte 
como formador de 
professores  

 

Um dos participantes de minha Banca de Qualificação solicitou que eu 

procurasse saber como os PCN-Arte haviam chegado às mãos das depoentes, a fim 

de se detetar se houve um movimento das políticas públicas no sentido de orientá-

las sobre como utilizar esses Parâmetros. Achando que não deveria voltar pela 

terceira vez a campo para coletar esse dado com as professoras que haviam sido 

tão gentis comigo, mas compreendendo a importância da questão para a análise 

deste estudo, resolvi pedir a todos os professores da escola na qual assumi aulas no 

início deste ano que me dessem essa informação por escrito. Suas respostas estão 
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contidas no Quadro 7, a seguir, que resume esta pesquisa de campo, com 

professores polivalentes (PEB I) e especialistas em diversas matérias (PEB II); três 

docentes não sabiam o que eram os PCN.  

 

Quadro 7. Como os PCN chegaram até você? Como foram trabalhados?  
Função Chegaram em HTPC ou não receberam Trabalho realizado 
PEB II HTPC Não foi trabalhado 
PEB II HTPC Não foi trabalhado 
PEB I HTPC Não foi trabalhado 
PEB II HTPC Não foi trabalhado 
PEB II HTPC Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB I  HTPC Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB II HTPC Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB II Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB II HTPC Não foi trabalhado 
PEB I Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB I Não recebeu Não foi trabalhado 
PEB I Não recebeu Não foi trabalhado 

 

As categorias que emergiram da construção do Quadro 7 foram: a) HTPC; 

b) não recebeu; c) não sabiam o que eram PCN. 

Em resumo, responderam à questão 21 professores pertencentes à rede 

estadual de ensino, informando como tomaram contato com os PCN. Oito 

professores informaram que isso ocorrera nos HTPC e 13 que não haviam recebido 

os PCN. Três professores — dois efetivos e um ACT (professor não efetivo) da rede 

estadual de ensino — não puderam colaborar, por não saberem o que são os PCN. 

Quanto à questão de como foram trabalhados os PCNs, sempre obtive a resposta 

de que não foram trabalhados. 

Como se pode constatar, não houve formação continuada para os 

educadores da rede estadual em relação às orientações dos PCN. Isso pode ser 

uma demonstração de que vamos mal quanto às iniciativas das políticas públicas ou 

que estas refletem, de forma cabal, as orientações dos organismos internacionais 

que procuram instaurar o desvirtuamento do potencial educacional nos países 

submetidos. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 

Aprender com a música é uma arte.  

É desenvolver progressivamente um percurso de criação pessoal 

cultivado, ou seja, alimentado pelas interações significativas que o aluno realiza com 

aqueles que trazem informações pertinentes para o processo de aprendizagem 

(outros alunos, professores, artistas, especialistas), com fontes de informação 

(obras, trabalhos dos colegas, acervos, reproduções, mostras, apresentações) e 

com o seu próprio percurso de criador. 

O enfoque principal dessa dissertação e a importância do fazer musical 

dos alunos na escola. Fazer arte e pensar sobre o trabalho artístico que realiza, 

assim como sobre a arte musical que é e foi concretizada na história, pode garantir 

ao aluno uma situação de aprendizagem conectada com os valores e os modos de 

produção artística nos meios socioculturais. 

Ensinar arte e música em consonância com os modos de aprendizagem 

do aluno significa, então, não isolar a escola da informação sobre a produção 

histórica e social da arte e, ao mesmo tempo, garantir ao aluno liberdade de 

imaginar e edificar propostas artísticas pessoais ou grupais com base em intenções 

próprias. Tudo isso integrado aos aspectos lúdicos e prazerosos que se apresentam 

durante a atividade artística. 

Assim, aprender com sentido e prazer está associado à compreensão 

mais clara daquilo que é ensinado. Para tanto, os conteúdos da arte, em especial da 

música, não podem ser banalizados, mas devem ser ensinados por meio de 

situações e/ou propostas que alcancem os modos de aprender do aluno e garantam 

a participação de cada um dentro da sala de aula. Tais orientações favorecem o 

emergir de formulações pessoais de ideias, hipóteses, teorias e formas artísticas. 

Progressivamente e por meio de trabalhos contínuos, essas formulações tendem a 

se aproximar de modos mais elaborados de fazer e pensar sobre arte e sobre a 

música. 
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Nesta pesquisa, inicialmente, esbocei um histórico de minha trajetória 

formativa e minha experiência musical, no qual pude observar a importância que a 

música teve na educação mundial, desde os gregos até os dias de hoje. Minhas 

orientações foram baseadas no que os PCN-Arte oferecem no que diz respeito ao 

trabalho com música na escola. Os professores polivalentes do Ensino Fundamental 

que estão na prática, como constatei no estudo, desconhecem estas orientações e 

não as têm como referências. Depois, me dediquei a realizar um breve histórico da 

presença da arte e da música no currículo escolar. Observei que, aparentemente, 

todos os esforços estão sendo feitos para que haja música nas escolas, mas não 

encontrei um fazer musical com os alunos produzindo e "experenciando" música, 

embora a música gravada e principalmente a música norte-americana deixem de 

lado a cultura brasileira, tão rica musicalmente. Em seguida, abordei a Arte-

Educação no Brasil, que se apoia na proposta triangular de Ana Mae Barbosa. No 

segundo capítulo, contextualizei os PCNs no Brasil, como surgiram e sua relação 

com o neoliberalismo. Procurei entender o cotidiano escolar com um olhar mais 

crítico, já que minha inserção nesse meio dificulta essa criticidade. Observei 

atentamente que, no Referencial Curricular Nacional em Arte, existe uma 

preocupação com a questão da educação musical, como orientações das aulas, 

objetivos e conteúdo. Mas poucos professores polivalentes conhecem os PCN-Arte, 

como constatei por meio de dados obtidos em entrevistas. Dessa forma, o trabalho 

nas escolas tem se pautado no entendimento pessoal dos responsáveis, o que tem 

empobrecido as experiências musicais. No terceiro capítulo, apresentei os dados 

coletados nas entrevistas, organizados em quadros, de acordo com as orientações 

de Szymanski, Almeida e Prandini (2004). Tabulam-se os depoimentos dos 

entrevistados, seguidos da explicitação dos significados e por fim das categorias que 

emergiram desses depoimentos.  

Nas análises realizadas após cada quadro em foram tabulados os 

depoimentos dos docentes entrevistados, busquei patentear a dificuldade que os 

professores da escola estudada têm na incorporação do fazer musical, tanto em 

espaço coletivo, como nas salas de aula. Outra constatação foi a de que o professor 

polivalente e o professor especialista em arte não dispõem de formação específica 

em música; portanto, essa linguagem fica relegada a momentos de festa ou audição 

de música gravada nos intervalos. Verificou-se ainda o equívoco e a pretensão de 

que os professores de Arte devam conhecer e trabalhar com todas as linguagens 
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artísticas; como só se especializam em uma linguagem, cada qual desenvolve seu 

trabalho apenas com aquela que conhece. 

Tudo isso leva ao reconhecimento da importância da formação 

continuada, das orientações nos HTPC, nas orientações técnicas, para que esses 

professores possam realizar seu trabalho educacional em música.  

Também não foi possível reconhecer, na prática artística e musical, o 

ensino da arte e da música em consonância com os modos de aprendizagem do 

aluno e integrado aos aspectos lúdicos e prazerosos que se apresentam durante a 

atividade artística musical. 

Aprender com sentido e prazer está associado à compreensão mais clara 

daquilo que é ensinado. Para tanto, os conteúdos da arte, em especial os conteúdos 

da música, não podem ser banalizados, mas devem se desenvolver por meio de 

situações e/ou propostas que alcancem os modos de aprender do aluno e garantam 

a participação de cada um dentro da sala de aula. Tais orientações favorecem a 

emergência de formulações pessoais de ideias, hipóteses, teorias e formas artísticas 

musical. Progressivamente e por meio de trabalhos contínuos, essas formulações 

tendem a se aproximar de modos mais elaborados de fazer e pensar sobre arte e 

sobre a música. 

A questão da música no currículo escolar é de natureza complexa, requer 

um estudo das condições de cada realidade escolar para a elaboração da proposta 

pedagógica e exige enfoques de ordem educacional, social, política e administrativa. 

Não se espera que a prática musical em sala de aula seja pautada pelo virtuosismo 

nem que tenha grandes expectativas artísticas, mas que se conduza com razoável 

senso crítico e possibilite um nível compatível com a realidade cultural dos 

participantes da escola — da mesma forma que não se espera desenvolver 

genialidade no contexto do trabalho com o raciocínio lógico-matemático do currículo 

ou formar grandes escritores no trabalho com a língua. 

A partir do referencial teórico por mim estudado durante o Mestrado, 

desenvolvido na linha de Política e Gestão Educacionais, bem como da leitura de 

periódicos e obras dedicadas aos temas da educação, pude perceber a importância 

da música para o desenvolvimento das crianças, à medida que um universo de 

possibilidades se abre para elas, no sentido de compreenderem melhor a interação 

entre as nuances de sons, ritmos, movimentos e timbres no contexto em que as 

músicas são criadas e as diferenças entre estas. 
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Na fase em que as crianças sentem necessidade de observar, tocar e 

apurar com maior acuidade visual as diferenças entre as cores, é de extrema 

relevância utilizar as obras musicais no cotidiano educacional, para aprimoramento 

da acuidade auditiva. O que se tem percebido é que a música, inserida no dia a dia 

escolar, em muito contribui para fazer com que as crianças se desenvolvam 

cognitivamente, fazendo interagir seu universo cultural específico com o universo 

cultural mais geral. 

Concluo este trabalho mais com questionamentos que com certezas.  

Que ensino de arte queremos? Se os PCN-Arte são um agente 

potencializador da ligação entre docente e aluno, é possível viabilizar sua proposta? 

O educador está qualificado para atuar em todas as linguagens artísticas? Segundo 

os PCN-Arte, o docente deve estar preparado para a compreensão e o domínio de 

todas as modalidades artísticas, como música, teatro, dança e artes visuais: será 

isso possível? Como dominar tantas modalidades e pô-las todas na prática 

educacional?  

Essas são questões que os PCN-Arte não respondem. Pelo contrário, 

trazem muitas promessas, enunciam muitas perspectivas e nuances, em um nível de 

exigência que nem o especialista em uma ou duas linguagens artísticas ousa 

enfrentar, quanto mais o professor polivalente, que quase sempre desconhece, 

tecnicamente, todas ou quase todas as expressões artísticas.  

Dizendo de outra forma: não existem condições objetivas, no que se 

refere à formação de professores que atuam nas diferentes redes de ensino, que 

lhes dê segurança quanto ao que têm que desenvolver. Como a resposta dos 

entrevistados informa, parte dos professores tiveram contato com os PCN-Arte nos 

horários de trabalho coletivo e muitos nem mesmo os conhecem. Constatamos 

assim que os processos de formação continuada em serviço não existem e que, nos 

horários de HTPC, apenas os contatos com os PCN-Arte não dão conta de criar as 

condições necessárias, Assim como ocorre com os alunos, é necessário que os 

professores vivenciem experiências artísticas. Só dessa forma poderão se iniciar 

como arte-educadores; somente dessa forma poderão construir significados sobre 

as expressões artísticas em geral e a expressão musical, em particular.  

Outra questão inibidora do trabalho com artes nas escolas é o fato de que 

há um desnível entre o que consta dos Parâmetros — cuja elaboração contou com a 

assessoria de arte-educadores de renome, como Regina Machado, Karen Müller e 



 

 

76

outros — e a cultura sobre artes que tem a maioria dos professores. Estes, para 

sobreviver profissionalmente, além de terem passado por precários processos de 

formação inicial e de não desenvolverem trabalho coletivo de formação continuada 

com as orientações necessárias, assumem elevado número de aulas, o que os 

impede de desenvolver uma cultura de apreciadores de literatura, de diferentes 

gêneros musicais, de exposições de pintura, de teatro, de cinema de arte, de 

consertos musicais, de espetáculos de dança, de viagens históricas, e tudo o mais 

que enriquece a formação humana, ficando seu pouco tempo de lazer restrito ao 

consumo de programas de televisão.  

Não é possível formar leitores se não apreciamos a leitura. Também não 

há como formar apreciadores de teatro se nunca participamos de um espetáculo e 

nada sabemos sobre a representação teatral. O mesmo ocorre com todas as 

expressões artísticas e culturais. 
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