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CENAS MUSICAIS 7 

PERCORRENDO A TRAMA:  

DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

 

Este capítulo focaliza os resultados da análise de dados obtidos por meio do survey, 

buscando-se compreender e interpretar os construtos que perpassam concepções que 

sustentam as ações e direcionam as práticas pedagógico-musicais dos sujeitos envolvidos. 

Esses construtos envolvem sentidos e significados que foram atribuídos pelos atores à 

problemática central desta tese — educação musical e formação de professores —, no 

momento da realização dessa pesquisa. Contudo, devo lembrar que tais sentidos não são 

imutáveis, fixos ou completos, pois os sujeitos estão em contínuo processo de 

(trans)formação.  

Diversos estudos, como os de Torres (1998), Joly (1998), Maffioletti (2000), 

Bellochio (2000), Del Ben (2003), Lemos (2005) dentre outros, defendem o ensino da música 

em cursos de Pedagogia, quer inserido no currículo ou na forma de cursos de extensão. Em 

contrapartida, outros estudos, tais como os de Penna (2002), Figueiredo (2002) e Queiroz 

(2008) revelam a quase inexistência da música na formação inicial desses licenciandos. Por 

outro lado, sabemos que, após a LDB 9.394/96, os cursos de Licenciatura na área de Música 

vêm sendo reformulados, tomando-se a educação musical direcionada às escolas de educação 

básica como foco e eixo norteador dos novos currículos. Vimos, nos capítulos anteriores, que 

a profissão do educador musical ainda está em processo de construção, havendo, portanto, a 

necessidade de se discutirem e estabelecerem com maior clareza a identidade e o perfil desse 

profissional.   

Ribeiro Diniz e Joly argumentam que os egressos de Pedagogia são ―os docentes que 

respondem pela prática musical escolar das crianças nos anos iniciais da escolarização‖ (2007, 

p. 66), já que a concepção do ensino de Arte polivalente ainda prevalece mesmo após a LDB 

9.394/96. Como vimos no capítulo cinco, o artigo 31 da Resolução CNE/CEB nº 7, de 14 de 

dezembro de 2010, estabelece que os professores de referência da turma podem ser os 

responsáveis pelo ensino da música, na educação infantil e séries iniciais do ensino 

fundamental.  Esta é uma realidade presente em quase todo o país, uma vez que, no momento, 

a demanda é muito maior do que a oferta de educadores musicais especialistas qualificados.  

Além disso, dialogando com alguns secretários de educação de municípios vizinhos à 

cidade de São Paulo, pude perceber que, para os municípios, os custos são bem menores se 
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atribuírem a incumbência de lecionar música aos docentes que estão em exercício. 

Considerando-se que a oferta de cursos de Licenciatura em Música e de formandos em nosso 

Estado é bem maior do que em outras regiões do país, convém salientar que São Paulo é o 

estado mais populoso, o que dificulta a implantação de reformas e inovações no âmbito 

escolar.   

Desse modo, inserem-se nesse cenário as questões e discussões sobre os possíveis 

encaminhamentos, probabilidades e perspectivas de formação do educador musical para as 

escolas, que serão apresentadas neste capítulo.  O objetivo desta pesquisa não está em 

apresentar respostas, pois não se tem a pretensão de esgotar esses assuntos somente com este 

trabalho. Porém, considerei que examinar o olhar e o modo como os licenciandos  

protagonistas da pesquisa e futuros educadores musicais  se apropriam dos saberes 

pedagógico-musicais, como estabelecem a relação desses saberes nos processos singulares de 

formação e, ainda, como operam a transferência para suas práxis educativas poderá clarificar 

e trazer contribuições para a busca de soluções dessa problemática.  

 

7.1. Categorização dos dados e análise dos resultados obtidos no survey 

7.1.1. Os construtos que permeiam as concepções dos licenciandos em Música  

 

Nos primeiros encontros com os licenciandos em Música, observei, em conversações 

informais, o grande valor que eles atribuíram a esse momento de reinserção da música nas 

escolas. Para eles, a promulgação da Lei 11.769/08 tornou-se um fato histórico para a área, 

pois, do ponto de vista político e social, o ensino de música passará a ser um direito de todos e 

deixará de ser um privilégio dos poucos que podem frequentar e custear uma escola de música 

especializada. Além disso, esses licenciandos acreditam que a educação musical na escola irá 

propiciar aos alunos o desenvolvimento de aspectos cognitivos, afetivos e psíquicos que vão 

além daqueles aspectos específicos ao aprendizado musical.  

Após a aplicação dos questionários (Anexo E) aos licenciandos de Pedagogia e de 

Música, realizei várias leituras dos dados obtidos, assinalando, nas respostas, trechos e frases 

considerados significativos para a pesquisa. A próxima etapa consistiu em desenvolver um 

sistema de categorização dos dados que pudesse evidenciar os seguintes aspectos:  

a) Concepções e finalidades da educação musical no currículo escolar;  

b) Conteúdos e práticas musicais; 

c) Formação do educador musical. 
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Essas evidências foram assinaladas pelas respectivas letras a, b e c, correspondentes 

aos aspectos investigados e registrados em um bloco de anotações à parte. Por último, busquei 

reconstruir os sentidos e as interpretações dos sujeitos, atribuídas às concepções investigadas 

e que aparecem subjacentes aos textos escritos. Esses construtos são abstrações extraídas dos 

dados obtidos, as quais dão sustentação ao modo singular e coletivo de pensar e agir dos 

licenciandos, referentes ao tema: Educação musical e formação de professores. 

As citações utilizadas foram reformuladas textualmente, com o propósito de torná-las 

mais claras, coerentes e compreensíveis, sem, contudo,  modificar o teor das respostas. Apesar 

da disposição dos participantes em revelar seus verdadeiros nomes, optei em alterá-los, 

usando nomes fictícios, preservando-se, assim, a identidade dos participantes envolvidos 

nesta pesquisa. Feitas essas considerações, apresento, a seguir, os resultados dessa análise.   

 

7.1.1.1. Os construtos sobre educação musical no currículo escolar  

  

Ao examinar as respostas do grupo sobre esses construtos, observei que a maioria dos 

licenciandos respondeu sobre os modos de conceber a educação musical e, também, sobre as 

representações referentes às finalidades da educação musical na escola.  

 A Educação Musical é parte integrante da cultura — para a maioria dos licenciandos, o 

papel da educação musical na escola é possibilitar aos alunos a escuta de um repertório da 

cultura musical, além daquela que é imposta pela mídia: 

 

Os professores de educação musical na escola devem se basear em um repertório 

musical que faça parte do acervo histórico e cultural, possibilitando ao aluno o 

conhecimento de outras músicas, além daquelas que a mídia divulga, pois elas visam 

apenas à diversão e ao entretenimento, enquanto que o aspecto cultural fica em um 

segundo plano (Luís). 

 

 

 A educação musical contribui para a formação humana — em diversas respostas, 

encontrei preocupações direcionadas aos aspectos personalistas da educação, tais como: a 

formação integral do aluno, o caráter transformador do ensino e a compreensão de si 

mesmo:  

 

A música ajuda na harmonização, na interação, na compreensão do ser no mundo 

[...]. A educação musical na escola ajuda a construir o pensamento do educando, 

ajuda no estabelecimento de um novo olhar frente a este universo complexo em que 

vivemos (Beth). 

 

A música entre as artes é a de maior força de expressão das emoções humanas. Ela 

propicia uma forma de equilíbrio tanto físico como emocional, além de agir como 

estimulante da atenção e da inteligência, da memória, da concentração, coordenação 



196 

 

 

motora, sensibilidade estética, criatividade e espírito crítico. Ela favorece atitudes e 

hábitos de relação e cooperação, de responsabilidade e solidariedade — meios 

eficazes para levar o educando ao seu desenvolvimento integral como ser humano 

(Rose). 

 

 

 A educação musical contribui para o aprendizado do convívio humano e da inclusão das 

diferenças — nas respostas seguintes, pode-se perceber a intencionalidade em 

comprometer a educação musical com fatores de inclusão social e de convivência. 

Evidencia-se o aprendizado do respeito mútuo, da solidariedade, do convívio em grupo, 

do desenvolvimento da socialização da criança e da interação entre os jovens, incluindo-se 

as mudanças no comportamento de adolescentes em situações de risco: 

 

A educação musical deve trabalhar a socialização, a comunicação, o respeito mútuo 

e o convívio social entre as crianças e os jovens, especialmente nas atividades 

musicais realizadas em grupo. Favorece a inclusão social de jovens que vivem hoje 

nas ruas, abrindo oportunidades e perspectivas para mudanças no estilo e no modo 

de vida deles (Alberto). 

 

 

 A educação musical possibilita o desenvolvimento de aspectos cognitivos, afetivos e 

psíquicos — os licenciandos foram unânimes em ressaltar diversos benefícios que a aula 

de música oferece à criança, nas dimensões: cognitiva, afetiva, psíquica e 

neurofisiológica, enfatizando o desenvolvimento do raciocínio lógico, da memória, da 

inteligência musical, da percepção auditiva, da coordenação motora, da sensibilidade, da 

criatividade, da afetividade, entre outros:  

 

A música abrange, além de seus aspectos teóricos e técnicos específicos, aspectos da 

alma e da psique do indivíduo. Ela explora as emoções, a sensibilidade, a 

criatividade, a afetividade e outras dimensões que vão além das simplesmente 

musicais (Rose). 

 

 A educação musical favorece a formação de um ouvinte crítico — em várias respostas 

analisadas foi salientado que o educador musical deve levar os alunos às salas de concerto, 

possibilitando o acesso às apresentações de orquestras, com o propósito de criar o hábito 

de apreciar e ouvir música. Assim, pode-se desenvolver nos alunos o senso estético-

musical, constituindo ouvintes conscientes e críticos: ―é muito importante levar os alunos 

em concertos na Sala São Paulo e em apresentações da MPB para vivenciarem de perto a 

experiência de apreciar boa música‖ (Cris). Em outra resposta: 

 

A educação musical na escola tem a função de preparar a criança para uma 

apreciação musical mais crítica e contextualizada, de ajudá-la a ver que existe um 

amplo universo de múltiplas sonoridades, oferecendo oportunidades para 

desenvolver uma escuta mais sensível (Maurício). 
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7.1.1.2.  Os construtos sobre conteúdos e práticas musicais 

 

De um modo geral, pude perceber que os licenciandos em Educação Musical conseguem 

situar com clareza os conteúdos musicais específicos; todavia, apresentam dificuldades em 

estabelecer uma articulação desses conteúdos com outras áreas do conhecimento. Na análise e 

interpretação das respostas, foram constatados os seguintes construtos: 

 É necessário identificar os conhecimentos musicais prévios dos alunos: os licenciandos 

consideram importante o professor investigar que tipo de repertório musical os alunos 

costumam ouvir, do que gostam e o que conhecem, para iniciar o trabalho a partir desse 

repertório: 

Muitos alunos ouvem hip-hop, pop, rock e a maioria não conhece nossa MPB. Se eu 

fizer um trabalho baseado no gosto dos alunos, acho que a aula ficaria mais 

interessante. Por exemplo: um aluno que passa 50% do dia ouvindo rock poderia 

fazer um trabalho sobre a história do rock dos anos 50, 60 etc. Esse tipo de trabalho 

dá oportunidade para o aluno compartilhar sua experiência e vivência com os 

colegas da sala, além de motivar o aluno para o aprendizado (Cris).  

 

 Os conteúdos específicos da música devem constituir o foco do ensino: os licenciandos 

apontaram a necessidade de se trabalhar com conteúdos musicais específicos, em 

detrimento de outros conteúdos que lhes são atribuídos, como o ensaio para festas 

escolares, datas comemorativas, entre outros. Uma das licenciandas manifestou a 

dificuldade que costuma enfrentar para realizar seu trabalho de educação musical, 

especificamente, porque a comunidade escolar — direção, professores e pais dos alunos 

— compreendem a aula de música como um espaço para ―ensaio das festividades‖:  

 

Lidar com muitas crianças ao mesmo tempo não é uma tarefa fácil, ainda mais 

porque os objetivos de uma educação musical não estão totalmente claros nem para 

os professores, nem para a direção. Geralmente, a aula de música que já é pouca, 

vira ensaio para festividades, em vez de podermos trabalhar os conteúdos a serem 

desenvolvidos. Mesmo que eu me sentisse preparada para lecionar, o que viria após 

anos de prática e cursos de aperfeiçoamento na área, a direção da escola nem sempre 

dá um bom respaldo para o desenvolvimento das nossas aulas. Sem citar que os pais 

também não compreendem a função que as aulas de música oferecem para as 

crianças. Tudo isso dificulta nossa preparação para enfrentar esta realidade (Bia). 

 

 

As diversas respostas evidenciaram os conteúdos desenvolvidos na aula de Didática da 

Música. São os seguintes: exploração sonora de materiais, escuta da paisagem sonora, 

parâmetros sonoros, percepção rítmica, percepção melódica, conhecimento e ampliação do 

repertório musical, desenvolvimento da audição crítica e do senso estético com apreciação de 

música de todas as culturas e do folclore nacional.  



198 

 

 

Além desses conteúdos, enfatizaram a necessidade de se trabalhar o conhecimento de 

instrumentos musicais e atividades musicais realizadas em grupo, tais como: bandinha 

rítmica, fanfarra, banda marcial, conjuntos de percussão corporal, percussão instrumental ou 

coro infantil: 

 

Antes de tudo, [as crianças devem aprender a] conhecer os sons do mundo e como é 

o silêncio. Depois, trabalhar os sons e suas qualidades. Jogos e cirandas também são 

interessantes, assim como as raízes e tradições da nossa música. Instrumentos 

musicais confeccionados com materiais diferentes – dos mais simples aos mais 

complexos – também devem ser explorados com as crianças: o que é? Do que é 

feito? Como produz o som? Onde é usado? (Bia).  

 

Acredito que os conteúdos musicais deverão ser: a pesquisa, exploração, 

improvisação, composição e interpretação de sons de diversas naturezas e 

procedências; as paisagens sonoras com grafia convencional ou não e leitura de 

produções musicais; interpretar e apreciar música do seu próprio meio sóciocultural 

como ponto de partida, entre outros (Cláudia). 

 

 

 A ênfase do ensino deve estar sobre os processos musicais criativos permeados pela 

ludicidade: alguns licenciandos mencionaram que a criação e a composição coletiva de 

partitura com grafia não-convencional e jogos de improvisação, de sonorização de 

histórias e de composição são fundamentais para a vivência do fazer musical das crianças. 

As respostas do grupo evidenciaram a necessidade de se adotarem metodologias lúdicas, 

quando o ensino for ministrado às crianças pequenas. Já para os alunos do ensino 

fundamental, o ensino formal da música poderia ser mesclado com atividades e jogos 

musicais centrados na percepção auditiva, na criação e na improvisação. 

 

A educação musical com crianças pequenas deve ser trabalhada de forma lúdica, 

com brincadeiras, músicas folclóricas, danças, músicas de roda e instrumentos 

musicais de bandinha, se a escola tiver. Para se desenvolverem a criatividade, a 

criação e a composição musical podemos utilizar, além de instrumentos, objetos 

sonoros produzidos em sala de aula. Os jogos e as brincadeiras sonoras de 

improvisação e a contação de histórias sonorizadas não podem faltar no 

planejamento do professor de música da educação infantil (Carla).  

 

 

Outros licenciandos assinalaram as dificuldades que encontram para aplicarem 

algumas atividades de educação musical, devido às condições precárias de organização e 

infraestrutura das escolas para a aula de música: falta de sala apropriada, de equipamentos de   

som, materiais e instrumentos musicais, excesso de alunos por turma, reclamações dos ruídos 

produzidos em uma aula de música e, ainda, indisciplina dos alunos. A resposta abaixo ilustra 

bem este pensamento:   
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Geralmente, não temos espaços adequados na escola e a aula é dada na própria sala 

das turmas, com muitos alunos, carteiras, sem espaço para atividades que trabalham 

a música e o movimento corporal. Além disso, os outros professores reclamam do 

barulho das aulas (Roberto). 

 

 

 É importante explorar a diversidade da cultura musical: na opinião dos licenciandos, a 

diversidade da cultura musical precisa ser explorada, acrescentando-se aos alunos, 

informações sobre a história da música, a biografia dos compositores, os respectivos 

contextos e épocas nos quais a música foi produzida, contemplando-se músicas de todos 

os gêneros, estilos e épocas. Para isso, o educador musical deve ter o cuidado de não 

inferir julgamentos sobre gostos e preferências. Além disso, o grupo enfatizou a 

necessidade de se valorizar o patrimônio musical brasileiro, nossas raízes e tradições. 

No exemplo citado, além da questão do repertório, a resposta da licencianda reflete a 

preocupação de que o educador musical deverá desenvolver nos alunos o pensamento 

musical reflexivo, discutindo-se, também, questões que extrapolam as músicas:   

 

Usar as várias formas de linguagem da música e suas múltiplas facetas significa 

mostrar novos caminhos de aprendizagem. Um exemplo: poderia discutir no 9º ano 

o que é música de protesto, quais os tipos de música que existem hoje, na linguagem 

deles e mostrar a eles, músicas de outras culturas. É importante a gente desvendar o 

tipo de música que o aluno ouve/aprende e o que gostaria de ouvir e aprender, dando 

informações da história, da época, do contexto, do compositor.  E quem sabe, ainda, 

mostrar o que a música pode fazer por ele (ela tem esse poder) e o que ele pode fazer 

com ela diante da sociedade (Cris).  

 

 

 O aprendizado de um instrumento ou do canto são recursos facilitadores da educação 

musical: a maioria dos licenciandos acredita que o aprendizado de um instrumento 

musical facilita o processo de aprendizagem dos alunos, o que revela a herança da 

concepção de educação musical fundamentada no paradigma técnico-instrumental, ainda 

presente nos cursos de formação da área. De certo modo, baseada em observações 

pessoais e em algumas respostas, pude perceber que esse grupo não consegue conceber a 

possibilidade de ocorrer uma educação musical, sem que haja o aprendizado de um 

instrumento musical.   

Como exemplo, apresento as seguintes respostas:  

 

Considero importante: 1º) aula de apreciação para formar a parte estético-musical; 

2º) aulas de violão, percussão, coral e flauta doce, por serem instrumentos de baixo 

custo para uma boa iniciação musical; 3º) aulas de percepção e rítmica baseadas no 

lúdico. Com esses itens, consegue-se uma formação musical produtiva na vida do 

indivíduo (Edu).  

 

Acredito que ensinando também a tocar algum instrumento ou a cantar, os objetivos 

da educação musical poderão ser mais bem alcançados (José). 
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Em relação a este pensamento, tenho observado, entre os docentes da área musical, 

duas posições: a primeira representando severas críticas ao discurso pedagógico do ensino 

musical técnico-instrumental, comparando seus métodos a um tipo de ―adestramento‖. Sob 

essa visão, a sistematização do ensino formal da música e seus conteúdos teóricos e técnicos 

são limitadores da capacidade criativa e da musicalidade dos alunos. A segunda posição, diz 

respeito a um extremo oposto: um ensino não-sistemático, vazio de conteúdos e utilizando-se 

práticas criativas sem objetivos claros e definidos, transformando a aula de música em um 

laboratório experimental e espaço de entretenimento, obscurecendo, por sua vez, os 

programas formais de educação musical.  

Neste sentido, Benedetti e Kerr (2008) alertam para o perigo de nos situarmos num 

outro extremo, afirmando que: 

 

Contudo, a partir da psicologia de Vigotski e de Leontiev (2004, 2005), a criança 

necessita de atividades sistemáticas para ampliar seu desenvolvimento cognitivo e, 

consequentemente, suas capacidades e habilidades. Por exemplo: será que o trabalho 

sistemático – e muitas vezes até exaustivo – de se montar um coral, uma banda de 

sopros ou uma orquestra jovem seria nocivo e castrador das habilidades musicais das 

crianças? Ou o aspecto nocivo do trabalho educativo sistemático não estaria na 

maneira como os maus professores o utilizam em sala de aula, ao invés de estar no 

trabalho em si? Afinal, toda prática musical, seja ela o canto coral, a banda de 

música, o grupo instrumental, é muito bem-vinda, desde que tenha sentido para o 

aluno e que o envolva afetiva e cognitivamente (BENEDETTI, KERR, 2008, p.42). 

 

 

Por isso, a meu ver, considero necessário que os educadores musicais venham a 

refletir sobre os propósitos de uma educação musical na escola e buscar formas de tornar o 

ensino sistematizado e formal da música mais significativo para o aluno, imbricado em sua 

realidade.  Ao mesmo tempo, é preciso oferecer e possibilitar ao aluno uma ampliação do seu 

repertório cultural, desenvolvendo sua capacidade de observação crítica e reflexiva sobre os 

bens musicais de consumo e de mero entretenimento, diferindo-os da música produzida como 

linguagem expressiva e artística da humanidade.  

Sobre esta questão, recorrendo à psicanálise, Mrech afirma que:   

Ao se privilegiar apenas uma vertente da construção do saber, esquecemos que 

aquilo que foi construído em um momento pode ser destruído ou ficar estagnado em 

outro. Em decorrência, o processo de ensino-aprendizagem acaba um processo duplo 

de construção e desconstrução ou destruição do saber. Para saber algo novo, temos 

que abandonar os velhos símbolos e as velhas imagens (MRECH, 1999, p. 34). 

 

Chamou minha atenção, o fato de não ter havido respostas que abordassem a 

exploração de inovações tecnológicas aplicáveis como recursos didáticos na educação 

musical. São os casos de: ipods, ipads, softwares específicos para gravações e mixagens, 
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estúdios virtuais, música eletrônica produzida em computadores, produção de trilhas sonoras, 

entre outros. Não houve qualquer citação a respeito, talvez por considerarem a maioria das 

escolas deficitárias quanto à infraestrutura que é oferecida para as aulas de música. 

Reconheço, ainda, que, na maioria dos currículos dos cursos de Licenciatura em Educação 

Musical, contempla-se muito pouco o estudo sobre tecnologias musicais específicas, 

direcionadas ao ensino da música nas escolas.  

Diversos pesquisadores apontam que o descompasso entre as produções musicais 

atuais, as inovações tecnológicas e o que é ensinado nos cursos de formação de professores da 

área é um dos aspectos curriculares a ser revisto e reformulado. Mateiro (2009), ao pesquisar 

e analisar diversos projetos pedagógicos de cursos de Licenciaturas em Música, apontou que: 

 

A grande parte das disciplinas e conteúdos correspondentes é comum a todos os 

cursos, estando sequenciadas de forma bastante similar, podendo-se nomear: 

História da Música, Percepção, Harmonia e Contraponto, Prática Coral, Instrumento, 

Didática da Música, Psicologia da Educação, entre outras. O que difere é a oferta de 

alguma(s) disciplina(s) direcionada(s) a um determinado conhecimento. Em alguns 

cursos encontra-se, por exemplo, um ou dois semestres de Tecnologia Musical. A 

forma de desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem está centrada no 

modelo tradicional da relação entre professor e aluno, sendo o conhecimento 

selecionado a partir de conteúdos programáticos (MATEIRO, 2009, p.64). 

 

 

7.1.1.3. Os construtos sobre a formação do educador musical 

 

 ―Não estou preparado para lecionar música nas escolas!‖ 

Por último, foi perguntado se eles se sentiam preparados para lecionar música nas escolas 

de educação básica: os licenciandos condicionaram seu desempenho ao contexto onde irão 

atuar. Porém, ficou evidente a preocupação do grupo em adquirir conhecimentos mais 

aprofundados de natureza pedagógica, para embasar as práticas direcionadas às crianças das 

escolas de educação básica. O contexto é desafiador, na medida em que terão de buscar apoio 

da direção, dos demais professores, dos pais e da comunidade para que a presença da música 

nos currículos escolares seja compreendida e valorizada como área de conhecimento: ―no 

momento, não me sinto preparado, porque ainda me faltam conhecimentos e mais experiência 

na área pedagógica‖ (Marcos).  

Para esses licenciandos, a realidade de lecionar música em escolas de educação básica é 

bem diferente das escolas especializadas, cuja aula de música é individual ou em pequenos 

grupos:  

Não me sinto totalmente preparada para trabalhar com educação musical, pois tenho 

medo de não ser boa professora, principalmente com crianças. Sou professora 

particular de violino e desenvolvo um projeto com Coro de adultos há mais ou 
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menos uns três anos. Com eles, não tenho nenhum problema, mas só de pensar em 

muitas crianças juntas, já me dá muito medo! (Carla). 

 

 Valorização de saberes e conhecimentos de natureza prática: ficou evidenciada em todas 

as respostas do grupo a valorização dos saberes e dos conhecimentos gerados/ construídos 

em situações reais de ensino 

 

Não estou preparado! Por mais que se estude, nada supera a prática e a vivência de 

situações do dia a dia da escola. Sou professor de instrumento e de teoria musical em 

escolas de música, mas sei que é muito diferente trabalhar como educador musical 

em escolas. Para que eu tenha um bom desempenho, preciso viver a prática em 

situações reais (Luís).   

 

Ao entrarem em contato com a realidade escolar, seja na forma do estágio 

supervisionado ou no exercício da docência, os saberes teóricos são postos ―à prova‖, ou seja, 

são mobilizados e colocados em ação no momento das situações vivenciadas pelos 

licenciandos. 

 A formação continuada é necessária durante o exercício da profissão: além dos saberes   

de natureza prática, foi mencionada a necessidade de o professor sempre buscar uma 

formação continuada, mediante a acelerada transformação da paisagem social e cultural da 

sociedade e dos contextos nos quais os alunos estão inseridos: 

 

Acredito que ainda não estou preparado, porque apesar de estar cursando a 

Licenciatura, sei que o professor sempre terá que se aprimorar, buscando novas 

metodologias, novas técnicas de ensino, novos materiais e conhecimentos para 

enfrentar as mudanças da sociedade e do contexto dos alunos. As transformações 

são muito aceleradas e refletem diretamente na escola e na cultura musical 

(Roberto). 

 

 

Finalizando esta análise, considero importante salientar que, apesar de todas as 

preocupações e dificuldades apontadas, constatei que os licenciandos possuem expectativas 

favoráveis à educação musical no âmbito escolar, o que se reflete no desejo de se afirmarem 

profissionalmente como educadores musicais atuantes e comprometidos com a educação 

escolarizada, em detrimento das implicações negativas trazidas pelos anos de ausência da 

música nesses contextos.  

Todavia, observei em conversas informais e respostas ao questionário que os desafios 

específicos da educação musical nas escolas, o desconhecimento e a incompreensão da 

coletividade escolar no que diz respeito à aula de música, a desvalorização da área e sua 

redução ―aos eventos e festividades escolares‖ produziram, para este grupo, um 
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distanciamento maior entre a formação pedagógico-musical proporcionada pelo curso de 

Licenciatura e a formação necessária para enfrentar os desafios da prática escolar. 

Acredito que os sentidos expostos produzem reflexos na construção da identidade 

profissional desses futuros educadores: notei que a desvalorização da música e do professor 

de música nas escolas, ao longo dos anos, somadas à da própria profissão docente, acabam 

por dificultar o processo de identificação desses sujeitos com a profissão docente. 

Nesse aspecto, Guimarães defende a ideia de que ―os saberes profissionais 

trabalhados nos cursos de formação estão impregnados de um determinado entendimento de 

identidade profissional‖ (2004, p. 60). Ora, a maioria dos professores formadores no curso de 

Licenciatura em Música/Educação Musical são, a priori, músicos profissionais – 

instrumentistas, compositores, regentes de coro, cantores – que se preocupam, também, com o 

ensino da música escolar. Da mesma forma, os licenciandos desse grupo são bacharéis que 

exercem a profissão na área artística, mas que também se dedicam ao ensino.  Diferentemente 

de outras áreas, o educador musical pode ser alguém que transita, ao mesmo tempo, no campo 

artístico e no campo educacional, ou seja, são músicos-professores
54

. Isso acaba por gerar 

uma fragilidade na construção da identidade profissional desses sujeitos, que, por vezes, não 

se consideram nem totalmente músicos e nem educadores. 

Não se trata de fixar territórios ou identidades, mas reconhecer a multiplicidade de 

contextos de atuação do educador musical e viabilizar uma formação alinhada à construção da 

profissão, preparando esse profissional para uma realidade que é multifacetada. 

 

7.1.2. Os construtos que permeiam as concepções dos licenciandos em Pedagogia  

 

O grupo B foi constituído por 83 (oitenta e três) alunos do Curso de Pedagogia da 

Universidade Ibirapuera – turma do 6º semestre. As aulas de música foram ministradas sob 

duas modalidades: a primeira como conteúdo da disciplina Arte na Educação, sendo duas 

aulas por semana, durante um único semestre do curso, totalizando 40h/a. A segunda consistiu 

em um curso de extensão de formação musical intitulado Práticas Musicais na Formação do 

Educador, totalizando 30h/a.  

Do contingente de alunos, somente 60 (sessenta) participaram do curso de extensão. A 

grande procura e o interesse dos alunos nesse curso resultaram na formação de duas turmas, 

                                            
54

 Para aprofundar esse assunto, deve-se consultar: REQUIÃO, Luciana Pires de Sá.
 
Saberes e competências no 

âmbito das escolas de música alternativa: a atividade docente do músico-professor na formação profissional do 

músico. (Dissertação). Rio de Janeiro, UNIRIO, 2002. 
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com aulas realizadas aos sábados, em dois períodos: matutino e vespertino. Os conhecimentos 

pedagógico-musicais dos futuros pedagogos puderam ser ampliados e aprofundados com 

noções de teoria musical, iniciação à flauta doce, introdução à leitura musical de partitura 

formal, formação de bandinha rítmica e atividades de percepção musical. 

A seguir, irei expor a análise dos dados resultantes do survey aplicado a este grupo de 

licenciandos, seguindo-se os mesmos critérios norteadores que foram expostos.  

 

7.1.2.1. Os construtos sobre educação musical no currículo escolar 

 

 Educação musical como meio de socialização: a maioria dos licenciandos reconhece a 

aula de música como espaço privilegiado de socialização e de interação entre as crianças. 

O olhar de que a música é facilitadora desses processos, fortalecendo os laços sociais, 

ficou evidente em quase todas as respostas. Na visão dos respondentes, as atividades 

musicais que se ocupam do canto coletivo, de jogos sonoros e de bandinha são as que 

mais promovem essa interação.  

 

A aula de música é o momento ideal para a socialização das crianças, pois favorece 

a interação do grupo, por meio de atividades como a bandinha, as cantigas de roda, 

as brincadeiras musicadas, os jogos sonoros e as dramatizações sonoras de histórias. 

As crianças gostam de participar e demonstram bastante interesse nessas atividades. 

Então, vejo na aula de música um modo de fortalecer os vínculos de amizade, 

cooperação e solidariedade entre as crianças (Iara).  

 

 

 A educação musical contribui para a formação humana: a presença da música na vida das 

pessoas e sua contribuição aos aspectos personalistas do desenvolvimento infantil também 

foram assinalados pelos licenciandos: ―Música é arte! Arte é vida!‖ (João). Em outra 

resposta: 

A música está presente em nossas vidas. Eu considero muito importante esse olhar 

para a educação musical como um auxiliar do desenvolvimento infantil, pois a 

música desenvolve a sensibilidade, a criatividade, o raciocínio, e ajuda a trabalhar 

atitudes, valores e o respeito mútuo (Adriana). 

 

 

 A educação musical possibilita o desenvolvimento de aspectos cognitivos, afetivos e 

psíquicos: encontrei, em muitas respostas, o pensamento de que a música favorece essas 

dimensões, principalmente emoções, sensibilidade e afetividade. O desenvolvimento da 

oralidade associada ao canto e à coordenação motora foram os aspectos mais citados, 

provavelmente devido à articulação entre canto e movimentos corporais que está presente 

em muitas atividades da educação infantil: 
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Compreendo que a educação musical busca musicalizar o indivíduo, dando 

condições para ele compreender o que se passa no plano das suas emoções, da 

sensibilidade, ajudando-o a ter uma percepção melhor de si mesmo e dos outros 

(Maria). 

 

A música auxilia o desenvolvimento da coordenação motora, através do ritmo, da 

expressão corporal, atenção, concentração, equilíbrio, oralidade, a sensibilidade e a 

percepção auditiva (Ellen). 

 

  Sekeff nos diz que ―a prática musical, com seu jogo lógico, orgânico, lúdico e de 

quase-racionalidade, mobiliza e revela investimentos afetivos‖ (2007, p. 70).  

 Educação musical é parte integrante da cultura: esse grupo de licenciandos acredita que é 

papel da escola criar, no aluno, o hábito de ouvir e de cultivar música e ainda, que 

compete ao professor ampliar o repertório musical de seus alunos, fornecendo 

informações para que possam selecionar um repertório com mais qualidade. Alguns 

contestaram o costume de certos professores reproduzirem músicas veiculadas pela mídia, 

sem haver nenhum senso crítico: 

 

Uma das coisas mais importantes na educação musical é promover o cultivo de se 

ouvir música de forma seletiva. E é na educação musical que podemos ensinar o 

hábito de ouvir, selecionar e aprender os seus componentes (Amélia). 

 

Na escola, a música deve ser apreciada de forma diferente do que é imposto pela 

mídia, deixando de lado o aspecto comercial e modismos que induzem a uma 

―burrice musical‖. Podemos ―afinar‖ os ouvidos das crianças mostrando a elas toda 

a complexidade do universo musical (José Roberto). 

 

 

7.1.2.2.  Os construtos sobre conteúdos e práticas musicais 

 

 A aula de música deve ser ministrada de forma lúdica e prazerosa: a questão da 

ludicidade, como um modo de abordar os conteúdos musicais, resultando em situações 

prazerosas para as crianças, foi bastante enfatizada pelos licenciandos desse grupo. Neste 

ponto, constatei que a aula de música é compreendida, por muito licenciandos de 

Pedagogia, como uma atividade de lazer ou recreação, como um jogo ou ainda, como 

brincadeira em que a música aparece somente como ―pano de fundo‖.  

  

 Uma breve incursão na teoria psicanalítica de Freud poderá nos ajudar a compreender 

o que Freud chamou de princípio do prazer: um processo primário, que rege o funcionamento 

psíquico e tem por objetivo proporcionar prazer e evitar o desprazer sem limites ou restrições. 

Para o psicanalista lacaniano Magno, citado por Sekeff (2007, p. 88), a música, processo 
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primário, é uma disposição do aparelho psíquico e em nenhum momento existimos fora dele. 

Sendo assim, quaisquer atividades musicais — aprender, compor, tocar, cantar ou escutar 

música —, envolvem investimento libidinal, na busca do prazer.  

Sekeff sugere que: 

 

Como o processo de aprendizagem se subordina à razão que motiva a busca de 

conhecimentos; como o desejo de saber se associa, entre outros, ao desejo de 

sublimar, movimento pulsional dirigido para objetos socialmente valorizados, como 

acontece na atividade artística e na atividade intelectual; como o ato de aprender 

pressupõe uma relação com outra pessoa ou com alguma figura simbolicamente 

transmissora do saber e, por último, como o educando pensa com sua mente e seu 

desejo, o exercício da música se revela como uma força poderosa, valiosa nesse 

processo [...] (SEKEFF, 2007, p. 88-89).  

 

 

Nesse sentido, compete ao educador musical viabilizar as múltiplas possibilidades que 

a música oferece para a construção de um conhecimento musical, por meio de uma 

aprendizagem na qual o desejo de saber e o prazer de aprender se apresentem conjugados, 

conforme já argumentei no capítulo três.  

 A música pode ser ensinada em uma abordagem interdisciplinar: a visão interdisciplinar 

do ensino da música predominou em quase todas as respostas, evidenciando-se o 

desenvolvimento de habilidades e competências pertinentes a outras áreas, por meio das 

atividades musicais. A formação pedagógica que esses licenciandos receberam lhes 

possibilita fazerem a articulação entre conhecimentos de diferentes disciplinas, na forma 

de projetos. Essas concepções foram confirmadas em muitas respostas:   

 

A música deve estar integrada a todas as outras matérias de aula e não somente às 

artes, interagindo em todo o ambiente escolar. A música é, ao mesmo tempo, 

Língua Portuguesa (letra), Matemática (escala musical e sua simbologia). É 

Ciências (o que provoca o som e como ele se propaga), é Geografia (as diferentes 

formas de musicalidades nos quatro cantos do mundo). É História (a evolução da 

música na vida e no tempo das pessoas), é Educação Física (coordenação motora 

pelo ritmo (José Roberto).  

 

Convém ressaltar que, sob esta abordagem, pode ocorrer de se usar a música como 

suporte para outros conhecimentos, devido à fragilidade de conhecimentos musicais que a 

maioria dos estudantes possui. Diversas vezes, como docente desses cursos, solicitei aos 

alunos que elaborassem projetos interdisciplinares, considerando a música como eixo 

temático e gerador dos conteúdos. Geralmente apresentaram propostas nas quais a música 

apareceu apenas como estratégia de ensino, deixando-se de trabalhar seus conteúdos 

específicos. Conforme já vimos, o mesmo fato tem ocorrido em muitas escolas.   
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Após a realização do Curso de Extensão, observei que o contato desses licenciandos 

com saberes musicais mais específicos foi determinante para ampliar a compreensão sobre os 

conteúdos e as práticas musicais. Assim, nas respostas desses licenciandos, encontrei os 

seguintes conteúdos: exploração de sons da paisagem sonora e de sons corporais, parâmetros 

sonoros, confecção de instrumentos musicais com materiais recicláveis e apreciação de 

repertório musical diversificado. 

 

7.1.2.3. Os construtos sobre a formação do educador musical 

 

 ―Não estou preparado para lecionar música nas escolas!‖: posso sustentar que todos os 

participantes se consideraram despreparados para ensinar música nas escolas. Como 

justificativa, a maioria afirmou que a formação pedagógico-musical que receberam não foi 

suficiente, sendo necessário aprofundar os conhecimentos musicais em cursos de 

capacitação ou de especialização.  

 A música deve ser disciplina obrigatória nos cursos de Pedagogia: na visão dos 

licenciandos, o papel que a música desempenha no desenvolvimento da criança é 

fundamental, sendo necessário transformá-la em disciplina obrigatória nos cursos de 

formação de professores para a educação infantil: 

 

A meu ver, há uma grande defasagem no currículo de formação dos educadores 

infantis, em relação à formação musical, o que acarreta uma dificuldade na hora de 

se trabalhar com a música. Em vez de se trabalhar com a música em si, seus 

conteúdos, como a entonação, as notas musicais, os instrumentos utilizados, são 

deixados de lado e os professores acabam usando a música para desenvolver outros 

conteúdos, por falta de informação e de conhecimentos musicais. Creio que, no 

mínimo, o professor de educação infantil deveria ter essa disciplina no currículo de 

Pedagogia ou também, possuir uma graduação em artes (Cristiana). 

 

 

Para finalizar esta exposição, com o objetivo de estabelecer uma leitura comparativa, 

verificando-se aproximações e diferenças no modo de pensar dos licenciandos, sintetizo os 

construtos que foram levantados, a partir das respostas analisadas dos grupos A e B, no 

seguinte quadro:  
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TABELA 7 – Síntese da análise dos construtos dos licenciandos - Grupos A e B 

Categorias Grupo A Grupo B 

Educação musical 

no currículo escolar 

Pertence ao âmbito da cultura  

Contribui para a formação humana 

Facilita o convívio humano 

Colabora para a inclusão das diferenças 

Desenvolve aspectos cognitivos, afetivos 

e psíquicos do desenvolvimento 

Possibilita a formação do ouvinte crítico 

Pertence ao âmbito da cultura  

Contribui para a formação humana 

É um meio de socialização e interação 

entre os alunos 

Desenvolve aspectos cognitivos, afetivos 

e psíquicos do desenvolvimento 

 

Conteúdos e práticas musicais Observação dos conhecimentos musicais 

prévios 

Ênfase nos conteúdos específicos  

Práticas direcionadas aos processos 

criativos 

Repertório que contemple a diversidade 

da cultura musical 

Aprendizado de um instrumento como 

meio facilitador 

 

Ênfase em atividades lúdicas e prazerosas 

Práticas interdisciplinares 

Repertório que contemple a diversidade 

da cultura musical 

 

Formação do  

educador musical 

Preparação considerada insuficiente 

Ampliação dos conhecimentos 

pedagógicos 

Valorização dos saberes práticos 

Formação continuada 

Preparação considerada insuficiente 

Ampliação dos conhecimentos musicais 

Valorização dos saberes práticos 

Formação continuada 

 

 

7.1.3. Os construtos que permeiam as concepções dos coordenadores  

7.1.3.1. Coordenador do Curso de Licenciatura em Música 

 

Os autores que se debruçaram sobre o estudo da entrevista, compreenderam-na como 

uma troca, um diálogo, uma relação, uma comunicação entre pessoas. Sabemos que, na área 

das Ciências Humanas, em um processo de trabalho de campo, a entrevista vem sendo 

utilizada pelos pesquisadores como um dos instrumentos fundamentais na busca de 

informações e dados sobre o objeto de estudo. Sob esta perspectiva, autores como Bleger 

(1980), Triviños (1987), Lakatos & Marconi (1996), Zago (2004), Haguette (1997), entre 

outros, reconhecem que a entrevista ultrapassa os limites de uma técnica, à medida que 

estabelece uma relação social entre duas ou mais pessoas, cuja prática discursiva contribui 

para ―a construção da problemática do objeto de estudo‖ (ZAGO, 2004, p.295).  

A entrevista semiestruturada foi escolhida para ser aplicada ao coordenador do curso 

de Licenciatura em Educação Musical (Anexo G), com o objetivo de examinar, com 

profundidade, o olhar desse coordenador, suas concepções e construtos que subjazem às duas 

grandes temáticas desta pesquisa: o retorno da música às escolas de educação básica e a 

formação de professores de educação musical. O encontro foi agendado com 15 dias de 

antecedência e realizado no horário conveniente ao professor, em uma sala de aula 

pertencente a seu próprio local de trabalho, conforme solicitado. O registro da entrevista foi 
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combinado entre as partes, sendo autorizado pelo referido professor, a gravação da mesma e 

sua transcrição literal para ser utilizada nesta pesquisa.  

Para procedermos à análise dos dados dessa entrevista em uma leitura transversal e 

cruzada, foram elaboradas duas grandes categorias: categoria 1 – Educação Musical (nas 

escolas de educação básica); e categoria 2 – Formação de professores.  Por sua vez, estas 

categorias estão articuladas às demais subcategorias, retiradas a partir das respostas do 

informante aos questionamentos. Assim, nas respostas apresentadas pelo coordenador sobre 

Educação Musical, emergiram os seguintes construtos: formação integral da criança, lazer 

construtivo e saberes práticos. Por sua vez, a categoria formação de professores está 

articulada às políticas públicas, aos currículos e conteúdos de cursos superiores de formação 

na área, ao perfil do educador musical e ao estágio supervisionado. Selecionei algumas falas 

do entrevistado, assinalando esses construtos em negrito, para exemplificar a análise e a 

interpretação dessa entrevista. 

De acordo com o pensamento desse coordenador, a educação musical nunca deveria 

ter sido retirada dos currículos escolares, pois a música favorece a formação integral da 

criança e é uma forma prazerosa de aprendizagem. Por meio da vivência de situações de 

ensino, a música contribui para a formação da personalidade da criança: 

 

 

(N.): Como você considera o papel da educação musical na escola? 

(J.): É muito importante! Eu nem sei por que tiraram praticamente das escolas. Eu 

me lembro do canto orfeônico, não tinha um objetivo centrado na criança, no 

desenvolvimento da sua personalidade e criatividade, mas eram aulas visando mais à 

parte técnica e estética, mas, tinha um conteúdo musical importante. Hoje você vê a 

criança mais agitada, violenta, mas por quê? A parte da formação e do 

desenvolvimento da personalidade da criança tem sido desprezada. A música 

realmente melhora o comportamento da criança e é uma forma de lazer construtivo. 

Tem muitos objetivos formativos que são possíveis através da Educação Musical. 

Então, não justifica de forma alguma retirar a música, principalmente do ensino 

fundamental, quando a criança está formando a sua personalidade (grifo nosso). 

 

Para esse coordenador, a didática do ensino de música deve se pautar em vivências e 

em saberes práticos, ou seja, ―aprender música fazendo‖, utilizando-se especialmente o canto, 

por ser mais fácil de ser trabalhado pelos educadores e, também, por não necessitar de um 

instrumental específico. O professor ressaltou a importância de se desenvolverem conteúdos 

relacionados à realidade da criança e ao seu meio cultural; de se conhecerem algumas 

metodologias de educação musical, como, por exemplo, a metodologia Orff, destacando as 

atividades de apreciação estético-musical do folclore nacional.  
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(N.): E a música na escola? Como você acha que deveria ser essa aula? 

(J.): Eu acredito que deveria sempre se pensar, em primeiro lugar, na formação 

geral do aluno. Então, a música folclórica, deveria fazer parte do repertório, 

justamente para valorizar as raízes da cultura nacional. [...]o aluno deveria ter 

vivência e conhecimento em apreciação musical das músicas em geral, para ele 

saber o que há de produção artística de valor do mundo. O professor deve ser muito 

criterioso na elaboração do seu programa, pensando nessa abertura, no senso estético 

que o aluno deveria desenvolver. Um problema cultural muito importante. 

(N.): Além disso, haveria outros conteúdos? 

(J.): Seria a vivência, em primeiro lugar, pelo canto, porque é mais fácil, todo 

mundo pode cantar e é uma forma prazerosa de aprender música [...] e, depois, a 

flauta doce e formação de conjuntos simples com o instrumental Orff no ensino 

fundamental.  

(N.): Entraria a leitura da partitura? 

(J.): A noção da notação musical seria interessante, mas não como algo primordial, 

e, sim, como conhecimento complementar dado de forma lúdica. A teoria musical 

estaria sempre vinculada a alguma vivência.  

 

 

Quanto à formação do educador musical, o professor lembrou a questão da formação 

de docentes polivalentes, dizendo-nos sobre o fracasso e a má qualidade dos antigos cursos de 

Educação Artística. Destacou que a maioria dos professores que estão na rede de ensino 

formou-se nesses cursos e, portanto, estão totalmente despreparados.  

O entrevistado enfatizou ainda, que as atuais políticas públicas não se mostraram 

eficientes quanto à formação docente, portanto, ―o que adianta formarmos professores 

qualificados se somos muito mal remunerados‖? Em seguida, apontou o excesso de alunos 

por turmas nas escolas públicas, a indisciplina, a violência e a desvalorização do magistério, 

como profissão, pela sociedade: 

 

(N.): Quais são as suas expectativas em relação à volta da educação musical na 

escola? 

(J.): Infelizmente, a minha expectativa não é muito otimista, dado o que vem 

acontecendo nas políticas públicas educacionais brasileiras. A educação caiu de 

nível, em condições precárias para o professor, com classes de 45 alunos, uma 

remuneração horrível e querem agora que ele faça milagre. Se a música voltar, 

vamos ver como ela volta. Espero que volte com um número suficiente de aulas, 

liberdade de planejamento para o professor, sem ficar atrelada às festas escolares. 

Mas será que acontece mesmo?  

 

A meu ver, nesse discurso, prevalece uma concepção previamente estabelecida pela 

cultura (Outro) sobre a posição de professor (outro), tornando-se quase um estereótipo: os 

professores são sujeitos impotentes, sem esperanças de mudar esse panorama  o que acaba 

por gerar uma alienação do saber. Conforme vimos no terceiro capítulo, a psicanálise 

lacaniana nos ensina que, este tipo de semblante
55 faz com que o sujeito passe a acreditar em 

                                            
55

 Na psicanálise lacaniana, semblantes são espécies de envolturas que deixam o sujeito constantemente atrelado 

àquilo que ele acha que seria o seu ser.  
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um significante que foi construído na cultura, incorporando-o à sua cadeia e assumindo como 

sendo algo do seu ser.   

Nesse aspecto, Mrech nos adverte que: 

 

Por isso, é fundamental que o professor se descole daquilo que a sociedade proponha 

para ele, atrelado a novas envolturas, a novos semblantes. Atrelado a novas funções 

em relação ao saber. Para que ele não se deixe levar por situações que tentem 

profissionalizá-lo, ordená-lo, desqualificá-lo etc. (MRECH, 2005, p.154). 

 

 

Em relação à configuração curricular dos atuais cursos de Licenciatura, o 

coordenador acredita que ainda há muito a fazer, pois ―os currículos dos cursos superiores de 

música estão em descompasso com as necessidades da realidade educacional e devem ser 

revistos‖. Entretanto, na opinião do coordenador, o professor especialista estaria mais apto a 

lecionar música nas escolas do que o pedagogo, pois:   

 

O aluno que fez Pedagogia e tem um pouco de conhecimento de música não estaria 

tão habilitado como outro que fez as matérias pedagógicas e musicais, vamos assim 

chamar, que seriam as disciplinas pedagógicas voltadas para o ensino da música: 

didática do ensino de música, filosofia da música, entre outras.  

 

 

Diante da acelerada transformação na paisagem social, educacional e tecnológica, o 

entrevistado deixou bem claro a importância de haver uma formação continuada, com ênfase 

na vivência musical desses educadores:  

 

Nós estamos na época da evolução rápida dos conhecimentos das ciências, da 

tecnologia, e a educação musical é igual. Só quem vivenciou a música tem 

condições de passar esse conhecimento. Imagine trabalhar para uma formação 

musical dos alunos das escolas, se [o professor] não tiver, ele próprio, uma boa 

formação musical!  

 

 

O professor destacou ainda o estágio supervisionado, dizendo que é necessário 

buscar uma forma mais produtiva de os alunos realizarem o estágio, aproveitando-se para 

estabelecer maior articulação entre a universidade e as escolas de educação básica. 

Geralmente, há muita dificuldade na realização do estágio em escolas públicas, pois não há 

professores de música nessas instituições. Já nas escolas particulares, os estagiários têm 

encontrado professores despreparados, desqualificados ou ensinando música, ainda nos 

moldes tradicionais: 

 

 

(N.): Como coordenador e também professor supervisor de estágio, de que 

modo você compreende o estágio supervisionado? 

(J.): Há casos muito pitorescos: os alunos vão fazer estágio e encontram professores 

que sabem muito menos música do que eles. Até houve um caso de um aluno que foi 
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convidado para substituir a professora titular em uma escola, porque era melhor em 

música do que ela. Eu me preocupo também, com este tipo de problema: será que o 

aluno vai aprender mesmo alguma coisa estagiando? 

 

Por último, o coordenador ressaltou a necessidade de conscientizar a comunidade 

escolar, constituída pelos colegas docentes de outras áreas, equipe diretiva e pais, sobre a 

reinserção da música nos currículos escolares, para que eles possam compreender seu valor e 

significado educativo, desvinculando-a do caráter somente festivo e recreativo: 

 

(N.): Em sua opinião, como a comunidade escolar vai receber a música na 

escola? 

(J.): A aula de música sofre muito preconceito, na própria escola, entre os pares. 

Muitos professores acham que a música não é uma disciplina séria e algumas 

administrações e diretorias pensam igualmente: dão os piores horários para o 

professor de música, colocam a aula para tapar janelas. Quero dizer, se esse 

preconceito existe na própria escola, imagine entre os pais de alunos! Então, para dar 

certo, nós teríamos de fazer uma espécie de “catequese”: chamar os pais e 

explicar para que entendam que a disciplina não será colocada como um enfeite no 

currículo, mas é uma disciplina altamente importante para a formação do aluno. Essa 

conscientização, é extremamente importante, pois a aula de música tem um objetivo 

formativo. 

 

  

7.1.3.2. Coordenadora do Curso de Licenciatura em Pedagogia 

 

Foi colhido um depoimento da coordenadora do curso, respondendo à seguinte 

questão: Por que inserir a música no currículo de Pedagogia? (Anexo H). 

Após proceder ao exame e análise desse depoimento, selecionei e sintetizei os 

argumentos que foram apresentados pela coordenadora e busquei interpretar os construtos 

subjacentes ao seu pensamento.  

Construtos que estão subjacentes às suas concepções: 

a) a exigência legal e questão de direito: inicialmente, a coordenadora fundamenta sua 

resposta na Constituição Federal, destacando o texto do artigo 215: ―O Estado garantirá a 

todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes de cultura nacional, e apoiará 

e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais‖. Considero oportuno 

realçar que ―o exercício dos direitos culturais e o acesso às fontes‖ reforçam ainda mais a 

presença da educação musical nos currículos das escolas brasileiras, pois se tornou uma 

questão de direito do cidadão brasileiro, como também de facilitar seu acesso à cultura 

musical.  

A coordenadora complementa sua argumentação com os artigos 205 e 206 que 

enfatizam alguns dos princípios da educação nacional, a saber: o pleno desenvolvimento da 
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pessoa, o exercício da cidadania, a qualificação para o trabalho e a liberdade de aprender, 

ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte o saber. Continuando seu depoimento, ela 

menciona o artigo 26 da LDB 9.394/96 e a Lei Federal n. 11.769/08, salientando que a música 

permite ―a exposição das frustrações, desejos, inquietações, habilidades e motivações das 

crianças‖ sendo legalmente assegurada a obrigatoriedade do ensino musical.  

Particularmente, tenho observado que esses aspectos geralmente passam 

despercebidos pelos professores especialistas, os quais se atêm aos conhecimentos e saberes 

específicos da música, buscando primordialmente o domínio dessa linguagem e de seu 

código. Já para o pedagogo é próprio da sua formação se preocupar com as políticas públicas 

em educação e com o ser humano em suas relações na sociedade. Ao adquirir uma concepção 

ampla de educação, o olhar desse profissional é diferenciado por considerar o aluno como 

sujeito em todas as suas dimensões. Com isso, para esse profissional, o processo educacional 

deve extrapolar o ensino formal, os conteúdos específicos e as habilidades técnicas. Em seu 

depoimento, a coordenadora expressa este pensamento ao afirmar que:  

 

No Curso de Pedagogia alunos e alunas, futuros profissionais, adquirem 

conhecimentos sobre as crianças, jovens e adultos, a dimensão cultural, social e 

política da educação, modos de pensar e de agir no contexto situacional e o processo 

de ensinar e aprender. Neste último bloco insere-se a Linguagem Musical. 
  

b) a compreensão da música como linguagem: nos PCN, a música está inserida no campo das 

linguagens, códigos e novas tecnologias. Para a coordenadora, o futuro profissional pedagogo 

necessita adquirir conhecimentos sobre as múltiplas formas de linguagens, incluindo-se nesse 

campo, os processos de ensinar e aprender música; 

c) a visão das implicações do aprendizado musical em outras dimensões: a educação musical 

proporciona o desenvolvimento de competências e habilidades especialmente relacionadas à 

sensibilização, criatividade e imaginação;  

d) este ensino compete ao pedagogo, que é professor polivalente: concluindo seu depoimento, 

a coordenadora considera que o pedagogo, por ser um professor polivalente e conhecer a 

fundo o processo de ensino e aprendizagem das crianças, está mais preparado para ministrar o 

ensino da música na educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental: 

 

Eis aí mais uma razão para que se formem professores de educação infantil — que 

atuarão nas creches e pré-escolas — com habilidades específicas em desenvolver a 

iniciação musical com seus alunos. Eles ampliam as formas e a possibilidade do 

desenvolvimento da capacidade cognitiva das crianças, mesmo das bem pequenas, 

quando as linguagens se misturam (às vezes em um mesmo objeto, por exemplo, o 

giz de cera tanto serve para desenhar, como para batucar). Que profissional melhor 

conhece o modo como aprendem as crianças pequenas do que este formado em 

cursos de Pedagogia?   Entendemos que trabalhar a iniciação musical das crianças 
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é tarefa, sim, do professor chamado ―polivalente‖, daquele que desenvolve projetos 

interdisciplinares e multidisciplinares, estabelecendo relações com as diferentes 

áreas do conhecimento.   

 

  

As respostas obtidas na entrevista e no depoimento dos coordenadores das 

respectivas Licenciaturas revelaram que, no pensamento pedagógico dos docentes, perpassa  

uma visão singular e um modo pelo qual cada um percebe o papel da educação musical na 

formação humana. Na visão de ambos os coordenadores, a educação musical contribui 

fundamentalmente para a formação integral da criança nos aspectos cognitivo, afetivo e 

psicomotor, além de propiciar a democratização da cultura musical em nosso país ao 

possibilitar o acesso de todos à educação musical.   

Em relação aos saberes e conhecimentos musicais, podemos observar que, no 

pensamento do coordenador de Licenciatura em Música/Educação Musical, as preocupações 

estão mais centradas nos saberes musicais do que nos saberes e conhecimentos de outra 

natureza, apesar de ter mencionado diversas vezes que a música contribui para o 

desenvolvimento integral da criança. Além disso, ele destacou em seu discurso, a necessidade 

de o professor de música ter uma sólida formação pedagógico-musical para trabalhar com a 

educação musical nas escolas:  

 

(N.): Se você fosse elaborar um novo currículo de formação, que tipos de 

conhecimentos você elegeria para a formação do professor de educação 

musical? 

(J.): Na realidade, teria de ser um curso à parte, não misturando com as outras artes. 

Eu diria que teria de ter noções de teoria musical, pelo menos, teria de ter a vivência 

musical e conhecimento de algum instrumento e teria de ter a parte pedagógica. 

Porém, não é a pedagogia em geral, como filosofia da educação, história da 

educação etc. Isso é interessante como um complemento, mas as disciplinas 

pedagógicas direcionadas ao ensino de música, como metodologia do ensino da 

música, didática da música, que são conteúdos específicos, bem diferentes da 

pedagogia geral.  
 

Já a coordenadora de Pedagogia salientou competências relacionadas a outras dimensões que 

o ensino de música oferece, tais como a expressão, o desenvolvimento da sensibilidade, a 

criatividade, a reflexão, a imaginação, destacando o profissional pedagogo como o mais 

habilitado para trabalhar com a infância, conforme afirmou em seu depoimento: ―Que 

profissional melhor conhece o modo como aprendem as crianças pequenas do que este 

formado em cursos de Pedagogia?‖.    
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7.1.4. Os construtos que permeiam as concepções dos docentes  

 

As expectativas e anseios vivenciados pelos docentes do Curso de Licenciatura em 

Educação Musical da FITO sobre a Lei Federal 11.769/08 podem ser traduzidos pela seguinte 

fala de uma das professoras do curso: 

 

Finalmente, depois desses longos anos teremos novamente a música fazendo parte 

da grade curricular da educação básica, a partir de 2011. Mas como será essa 

implementação? Assim como eu, vários educadores musicais estão temerosos, pois 

não sabemos como será essa inserção no currículo, qual será o planejamento, quais 

os conteúdos, quem de fato dará essas aulas e como serão ministradas. O que vemos 

é que muitos não estão preparados para lidar com essa nova modalidade em sala de 

aula e em vez de despertar o gosto pela música, podem contribuir para o 

afastamento dela. Para que isso não ocorra, devemos ter em mente o que realmente 

significa musicalizar. 

 

As dúvidas e as indefinições suscitadas pela nova legislação foram percebidas pelos 

docentes como algo que necessita ser esclarecido. Porém, são poucos aqueles que tomam para 

si tal tarefa, realizando discussões a respeito dessas questões, com vistas à elaboração de 

propostas para implantação da Lei.  

Um dos enfoques dessas discussões foi, exatamente, a questão da formação do 

profissional para ministrar o ensino música nas escolas. Em meio a esses debates, fui 

solicitada a coordenar os trabalhos de reestruturação curricular do Curso de Licenciatura em 

Música da Fundação Instituto Tecnológico de Osasco – (FITO), para adequação aos moldes 

das exigências legais.
56

 

Relaciono, a seguir, as justificativas que nortearam as modificações propostas no 

projeto pedagógico do curso de Licenciatura em Educação Musical: 

 Buscar maior integração entre os alunos das habilitações dos cursos por meio de 

disciplinas que integrem um Núcleo Comum, representando uma redução na carga horária 

total de ensino e uma economia para a instituição; 

                                            
56

 Parecer CNE/CES n.146/2002, da Resolução CNE/CES nº. 2/2004 que aprova as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do Curso de Graduação em Música e que determinam uma configuração curricular fundamentada nos 

seguintes tópicos de estudos:  

I – Conteúdos Básicos: estudos relacionados com a Cultura e as Artes, envolvendo também as Ciências Humanas 

e Sociais, com ênfase em Antropologia e Psicopedagogia; 

II – Conteúdos Específicos: estudos que particularizam e dão consistência à área de Música, abrangendo os 

relacionados com o Conhecimento Instrumental, Composicional, Estético e de Regência; 

III – Conteúdos Teórico-práticos: estudos que permitam a integração entre teoria e prática relacionada com o 

exercício da arte musical e do desempenho profissional, incluindo também o Estágio Curricular Supervisionado, 

Prática de Ensino, Iniciação Científica e utilização de Novas Tecnologias.  
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 Ampliar as habilitações oferecidas atendendo às exigências do mercado profissional; 

 Incluir disciplinas com ênfase na educação musical direcionada às escolas de ensino 

regular, aproximando o currículo da realidade e das necessidades educativas; 

 Reformular e adequar o currículo da Licenciatura em Música, que se encontrava 

articulado ao Bacharelado, obrigando os alunos a cursarem inicialmente o Bacharelado.  

A nova configuração curricular (Anexo I) contemplou disciplinas que compõem um 

Núcleo Comum a todas as habilitações (Bacharelado e Licenciatura) e um Núcleo Específico 

com disciplinas relativas somente à Licenciatura, cujas ementas estão organizadas de forma 

interdisciplinar. Consideramos, ainda, a concepção de flexibilidade curricular e de identidade, 

oferecendo-se em cada semestre a possibilidade de o aluno cursar uma disciplina eletiva de 

seu interesse e, ao mesmo tempo, promovendo um intercâmbio cultural e artístico entre os 

alunos das diversas habilitações e as respectivas ênfases adotadas
57

.  

Assim, devido a essa tarefa, organizei, durante o ano de 2009, encontros e debates 

entre os docentes participantes
58

 da reforma curricular, motivados pelas indagações geradas e 

pelas incertezas e indefinições que tomaram conta de todos, no momento de promulgação da 

Lei. Naquela circunstância, houve uma tomada de consciência coletiva que nos predispôs a 

iniciar um processo de construção de um novo currículo. Considero aquele momento um dos 

mais importantes do processo de reforma curricular, pois o grupo colocou em evidência a 

necessidade de realizar mudanças e de buscar novas diretrizes, metodologias e práticas 

pedagógicas alinhadas a um novo paradigma de formação para a docência da música nas 

escolas. 

Nessa perspectiva, com a finalidade de desenvolver uma reflexão conjunta, as 

questões discutidas com os docentes centraram-se nos seguintes aspectos:  

a) significados de educação musical;  

b) perfil do educador musical para a atualidade;  

c) disciplinas e conteúdos para compor as matrizes dos cursos;  

                                            
57

 Neste projeto de curso foram observadas, também, instruções contidas na Resolução CNE/CP n.1, de 18 de 

fevereiro de 2002 e na Resolução CNE/CP n.2, de 19 de fevereiro de 2002. A primeira institui Diretrizes 

Curriculares Nacionais para a formação de professores da educação básica, em nível superior e para os cursos de 

licenciaturas, de graduação plena; a segunda regulamenta a duração e a carga horária desses cursos.  

Respeitamos também as determinações dos Pareceres CNE/CES nº. 329/04 e 184/06 e as Diretrizes Curriculares 

contidas na Resolução CNE/CES nº. 02/07. Além dessas adequações, o Conselho Estadual de Educação do 

Estado de São Paulo promulgou a Deliberação CEE n. 78/2008 que fixa normas complementares à formação de 

profissionais docentes em cursos de licenciaturas para a educação básica, oferecidos pelos estabelecimentos de 

ensino superior vinculados ao sistema estadual, ressalvada a autonomia universitária. 

Os Cursos do Bacharelado em Música da FACFITO possuem diferenças entre as matrizes curriculares, de 

acordo com a ênfase escolhida pelo aluno: Instrumento Popular, Instrumento Erudito, Canto Popular ou Canto 

Erudito. 
58

 Visando assegurar o anonimato dos professores, identifiquei os participantes por uma numeração sequencial.  
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d) o estágio supervisionado;  

e) processos de avaliação dos alunos.  

Durante o ano de 2009, o Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Música 

da FITO foi reestruturado e o curso passou a ter nova denominação – Licenciatura em 

Educação Musical.  

Para investigar os construtos dos docentes desse curso, aproveitei as respostas 

obtidas no questionário (Anexo F) que foi aplicado.  

De um modo geral, na visão do grupo de docentes, a educação musical deve contribuir 

para a formação e desenvolvimento do indivíduo como um todo, destacando-se o ser humano 

histórico-cultural e agente de seu tempo. A música, como objeto de criação da humanidade, 

contribui para a compreensão do ser e estar no mundo e do modo de vida de povos e culturas: 

 

A educação musical deve contribuir para a formação global do indivíduo e não 

apenas a musical. Devemos educar musicalmente a criança, despertando seu 

interesse pela criação musical, levando-a a olhar o mundo, a vida, os povos com 

uma compreensão mais sensível e espiritualista da realidade. Educar musicalmente é 

transformar a música em um ato de humanidade e solidariedade entre povos e 

pessoas (Docente nº 1). 

 

  

Os professores consideram que o aprendizado musical desenvolve aspectos cognitivos, 

como a capacidade de abstração, o raciocínio lógico, a observação e a análise, além da 

musicalidade da sensibilidade estética. O aprendizado sobre a construção do texto musical, 

seus elementos constitutivos e o contexto histórico possibilitam que essas capacidades sejam 

adquiridas. Além disso, a educação musical deve promover a formação de plateia, 

desenvolvendo nas crianças uma escuta mais consciente e seletiva: 

 

A educação Musical deve estimular uma audição mais atenta, desenvolvendo uma 

escuta mais crítica e estabelecendo critérios estético-musicais como referências para 

os alunos (Docente nº 3).  

 

Pautando-se em aportes teóricos e metodologias da educação musical, encontrei o 

seguinte pensamento, em uma das respostas: 

 

  

Educação Musical é construir um conhecimento musical significativo para a criança, 

adolescente e/ou adulto, levando-se em conta os três eixos do conhecimento 

musical: o apreciar, o fazer e o contextualizar. Apreciar promove o desenvolvimento 

da escuta sonora ou, nas palavras do educador musical canadense Murray Schafer 

(1991), de um ouvido pensante, uma audição consciente e significativa dos sons e 

músicas do mundo. O Fazer musical refere-se à produção propriamente dita, 

devendo o educador possibilitar situações de criação, improvisação, execução e 

interpretação musicais para ser vivenciada pelos alunos, buscando-se desenvolver o 

senso musical, a sensibilidade, a expressão, o ritmo, a escuta consciente para  inserir 

o aluno no mundo musical e sonoro. Contextualizar significa garantir as 
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informações, os saberes e conhecimentos, referentes ao contexto social, histórico e 

cultural da obra musical. Todo o trabalho de musicalização precisa ser significativo 

para o aluno, e deve ser contextualizado no processo de ensino-aprendizagem 

(Docente nº 4). 
 

Essa professora esclareceu, ainda,  que música e movimento corporal devem ser 

trabalhados de forma articulada na educação infantil, favorecendo uma educação musical 

mais eficiente e significativa para a criança:  

 

Atividades de música e movimento com objetivos claros são potencialmente 

eficazes para educação global em contexto individual e, principalmente coletivo. 

Além de habilidades psicomotoras (coordenação motora, orientação espaço-

temporal, equilíbrio etc.), este tipo de proposta estimula a formação de conceitos e 

solução de problemas, favorece a interação social saudável (baseadas no respeito e 

na cooperação), organiza o gesto e a movimentação cotidianos, desenvolve o 

potencial criativo-imaginário. Quando ensinamos as propriedades do som através da 

linguagem corporal, a aprendizagem se torna mais fácil e inesquecível, pois a 

música está diretamente ligada ao movimento corporal, é o que chamamos de 

sensibilização (Docente nº 4). 
.   

 

Quanto ao perfil profissional do educador musical, além dos conhecimentos 

pedagógico-musicais, os docentes apresentaram em suas respostas outras competências 

profissionais exigidas pelo mercado atual, tais como: versatilidade, saber usar as novas 

tecnologias, aprender a solucionar problemas criativamente e ampliar seus conhecimentos 

com saberes oriundos de outras áreas. A seguinte resposta chamou a atenção: 

 

Primeiramente, o mercado está cada vez mais exigente quanto a diplomas e acredito 

que a tendência desse quadro é se agravar. Além disso, como o mercado é muito 

volátil, o músico precisa ser volátil, versátil em suas habilidades e competências 

para poder adaptar-se. O educador é um organizador de processos e procedimentos, 

especialmente hoje, que a informação está em toda parte. Por isso, separar bem o 

que é conhecimento e o que é informação é uma das tarefas do educador [...]. 

(Docente nº 2).  

 

 

Percebe-se que o pensamento deste professor está embasado em uma visão ampla de 

formação profissional, voltada para as necessidades do mercado e das sociedades globalizadas 

e informatizadas. A formação docente deixa de centrar-se na especialidade e passa a ser 

direcionada para saberes de outras áreas e de outra natureza.  

Os docentes foram unânimes em afirmar que os alunos da Licenciatura são muito 

heterogêneos: alguns chegam despreparados, com pouco conhecimento e vivência musicais. E 

os que são músicos profissionais acabam sendo prejudicados pelo próprio trabalho, que exige 

disponibilidade de horários diferenciados. Devo ressaltar que, para esses docentes, os perfis 

profissionais do educador musical e do músico não estão clarificados, pois nas respostas 
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apareceram entremeados. O pensamento de que o educador musical, antes de tudo, deverá ser 

um músico acabou perpassando as propostas curriculares apresentadas por alguns professores, 

enquanto que outros defenderam que é preciso haver mais equilíbrio entre as disciplinas 

musicais e as de natureza pedagógica. 

Em relação às disciplinas específicas da licenciatura, a maioria respondeu de forma 

genérica — incluindo-se matérias pedagógicas. Porém, alguns docentes sugeriram inserir na 

matriz curricular a disciplina Instrumento, com aulas coletivas de instrumento musical: ―de 

preferência um instrumento melódico, um percussivo e outro harmônico‖ (Docente nº 8).  

Analisando a seleção de conhecimentos e saberes apresentados pelos docentes, 

encontrei pontos convergentes, podendo categorizá-los em: 

 Conhecimentos de natureza musical (teórico e técnico–instrumental); 

 Conhecimentos referentes às novas tecnologias; 

 Conhecimentos relacionados à formação geral; 

 Conhecimentos de natureza pedagógica.  

 

A prática de ensino e o estágio supervisionado ocupam lugar de destaque nos 

documentos legais que orientam as licenciaturas. Considera-se o estágio um momento 

privilegiado de contato com a realidade da sala de aula, sob orientação de um professor 

supervisor, cujas reflexões e ideias produzidas sobre a prática pedagógica constituem 

importante contribuição para o processo de formação pedagógica do licenciando. Além disso, 

o estágio permite problematizar situações reais do cotidiano escolar e buscar ações que 

possam ser implementadas em sala de aula, verificando-se os efeitos e resultados in loco.  

Conforme as respostas obtidas, nas concepções dos professores, o estágio 

supervisionado é considerado: a) espaço de vivências, experiências e lócus de formação 

docente; b) elemento de articulação entre teoria e prática; c) elemento para avaliar o currículo 

em ação do curso de formação e, por último, d) elemento articulador do vínculo entre 

universidade e escolas.  

Elegeu-se, portanto, o estágio supervisionado como espaço formativo essencial, não 

só para a experimentação, na prática, do que foi aprendido, mas também como reflexão, 

diálogo e aprendizado de saberes construídos no compartilhamento de ideias, de experiências 

e de ações. O estágio foi distribuído, ao longo do curso, em múltiplos espaços de educação 

musical formal e não formal, incluindo-se hospitais, empresas e ONGs.  
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Concluindo esta exposição, acredito que o aspecto mais relevante desse processo foi 

o exercício reflexivo que conduziu todos os participantes a buscarem propostas formativas, 

engajadas no contexto das nossas escolas brasileiras, no sentido de: 

a) modificar padrões e modelos;  

b) realizar rupturas conceituais; 

c) conceber novos conhecimentos; 

d) adquirir uma postura aberta ao diálogo e à troca de experiências; 

e) transformar e reinventar processos, formas e técnicas; 

f) aprender novos procedimentos para ampliar as possibilidades de ação e atuação na 

prática formativa. 

Nessas respostas, encontrei uma multiplicidade de concepções permeadas pelas 

informações, vivências, experiências, histórias de vida e percursos de formação dos docentes. 

De acordo com os aportes da psicanálise, ao refletirmos sobre um problema ou situação, as 

perspectivas são singulares e dependem da posição em que nos situamos no momento da 

nossa fala e dos diferentes olhares que temos diante do objeto em estudo. Assim, cada 

professor possui seu próprio modo de conceber e compreender a educação musical, 

constituindo, conforme vimos, uma forma singular de relação com o saber;  

Observa-se, ainda, nas concepções desses docentes, a emergência de um novo 

paradigma de formação do educador musical, sob uma perspectiva ampla e contextualizada na 

realidade do nosso país. Constatei este pensamento, na seguinte resposta: 

 

Precisamos buscar uma educação musical nossa, brasileira, feita por nós e para nós. 

As metodologias dos grandes educadores musicais sempre foram adaptadas às 

nossas crianças e aos diferentes contextos. Creio que agora, com a música nas 

escolas, chegou o momento de buscarmos uma verdadeira educação musical 

brasileira (Docente nº 7). 

 

 

7.2. Análise de entrevistas com docentes de outras universidades 

 

Na entrevista que realizei com a Profª.. Drª. Magali Kleber
59

 — atual Presidente da 

ABEM — destaquei alguns pontos importantes para serem examinados. São:  

a) as diversas nomenclaturas dos cursos, a permanência da concepção do professor polivalente 

de arte e o problema dos editais dos concursos públicos;  
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b) o texto da Lei Federal 11.769/08 que altera o artigo 26 da LDB 9.394/96, ao mencionar a 

música como ―conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular de que 

trata o § 2
o
 deste artigo‖, ou seja, a música ainda não está sendo considerada uma disciplina 

autônoma, mas sim, conteúdo de Arte; e, por último,  

c) a questão do profissional habilitado para lecionar música nas escolas e os cursos de 

Licenciatura na área. 

Em relação ao primeiro item, entidades, associações, instituições e profissionais estão 

se mobilizando, tendo à frente a ABEM, para encaminhar um documento solicitando a vários 

órgãos a tomada de providências para sanar inconsistências na elaboração dos editais e na 

condução dos concursos públicos na área. Consta no texto documental (Anexo D): 

 

É importante destacar que os encaminhamentos e inobservâncias da Legislação 

Educacional nos concursos públicos e demais processos seletivos para professores 

da área vêm, de modo sistemático, prejudicando a inserção, principalmente, de 

licenciados em música na Educação Básica. Em diversos concursos para professores 

de Arte(s), licenciados em música não têm sido aceitos, impossibilitando a esses 

cidadãos o direito ao exercício profissional e dificultando que os currículos escolares 

se atualizem em conformidade com a legislação vigente. 

 

Para a presidente da ABEM, este quadro é reflexo da desarticulação que existe entre o 

Ministério da Educação e as respectivas secretarias, nas três instâncias: federal, estadual e 

municipal.  

Além disso, Magali Kleber assinalou que o Ministério da Cultura, devido à própria 

mobilidade que é característica da área cultural, consegue se situar mais próximo às demandas 

e, por isso, as ações desse Ministério ocorrem de modo mais ágil e com maior eficiência no 

campo musical: ―eu acredito que o MINC conseguiu uma coisa importante que foi mobilizar 

as bases‖. 

Outro ponto importante que destacou em sua entrevista, refere-se à falta de 

representatividade da nossa área musical no Ministério da Educação, além de não existir um 

compromisso maior dos educadores musicais com as questões das políticas públicas 

direcionadas para a área, pois, segundo ela, nos falta essa cultura de mobilização das bases, 

com participação ativa dos educadores musicais nos movimentos políticos e decisões 

referentes aos interesses da Educação Musical: 

Em relação à questão de se considerar a Música como conteúdo da área de Artes, 

Magali Kleber salientou, mais uma vez, a falta de comprometimento dos educadores musicais 

nas questões das políticas públicas, exigindo-se dos pares discussões para clarificar esta 

questão:  
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[...] nós ainda não temos a cultura de nos mobilizarmos nos processos políticos que 

encaminham as decisões em Educação. [...] não dá para se pensar em Música como 

disciplina ou como conteúdo sem você entender esse contexto maior, ou sem fazer 

uma crítica ao movimento da área nas questões das políticas públicas. Eu acredito 

que, sem essa adesão, sem esse movimento intenso, nós não vamos conseguir 

impactar as instâncias federais, e é lá que são feitas as leis [...] a questão de 

conteúdos e disciplina, ela não está clara para a área também. Portanto, se não está 

clara para a área, como é que o MEC pode resolver isso? Não vai resolver nunca, 

porque nós temos que tomar conta disso. 

 

A meu ver acrescenta-se, ainda, a esta realidade a tradição da ausência de formação 

acadêmica de muitos músicos e artistas profissionais da música popular brasileira, o que pode 

sugerir à sociedade uma visão equivocada de que, para ser músico, é necessário apenas 

possuir bom ouvido, talento e aptidão musical. Com isso, a Educação Musical passa a ser 

vista não como objeto de conhecimento, mas como algo que é inato e natural a certos 

indivíduos.  

Ao descrever sua visão a respeito das atuais Licenciaturas em Música (Educação 

Musical), a professora Magali Kleber defendeu uma concepção aberta de universidade, 

independentemente do tipo de Curso ou de Licenciatura, ou seja, aquela que estabelece um 

diálogo entre os conhecimentos acadêmicos e os problemas que a sociedade enfrenta, 

discutindo e buscando soluções para as dificuldades sociais, culturais e educativas, alinhando-

se teoria e prática à realidade escolar e desenvolvendo ações entre os licenciandos que possam 

contribuir para a melhoria dessas questões. Para isso, ela salienta o papel do estágio 

supervisionado dos cursos e a adoção de uma nova concepção de conteúdo curricular: 

 

(Neide): Como você está vendo, hoje, o cenário dos cursos superiores? Será que 

o licenciado em Música está preparado para atuar no contexto escolar atual? 

(Magali): Eu não tenho esse mapeamento do Brasil todo, não posso falar pelo 

mapeamento, porque essa é uma questão a ser discutida pela área e implementar 

políticas que fomentem essa linha de pesquisa. Mas o que eu posso dizer é que na 

verdade, as Licenciaturas não estão preparadas, não é só a de Música. Por quê? 

Porque é um problema da universidade, da distância da universidade como um todo, 

das questões relacionadas aos problemas da sociedade [...] e a gente está buscando, 

sim, as soluções. E uma das soluções seria fazer um link maior com as questões da 

escola, se envolver com o projeto político pedagógico da escola [...] Implica numa 

nova conceitualização de conteúdo, são conteúdos sócioculturais, são conteúdos 

pedagógicos também, que, na verdade, não estão restritos ao objeto música ou 

educação musical mais fechado, mas diz respeito à capacidade do nosso aluno de 

lidar com esses contextos complexos como, por exemplo, violência na escola. Por 

exemplo, a questão da droga na escola: isso vai implicar na escolha do repertório 

musical. Que repertório você vai usar na escola?   

 

 

A presidente da ABEM afirma, ainda, que dar voz aos alunos licenciandos, refletir 

sobre questões vivenciadas durante suas práticas pedagógicas, utilizando-se de plataformas 
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movediças como modelo curricular de curso e descentralizando o papel do professor, são 

algumas das transformações necessárias às Licenciaturas: 

 

Eu acredito que essa questão da formação dos nossos alunos ainda perpassa por uma 

nova reformulação. Não nova, porque estamos há muito tempo discutindo currículo. 

Só que, na hora de fazer a modificação dentro dos cursos, é difícil porque ela 

implica numa descentralização do papel do professor, com a capacidade do projeto e 

do curso de lidar com plataformas movediças, que não são aquelas prescrições de 

aulas, conteúdos etc.[...]. Eu creio que, hoje, os nossos alunos trazem críticas 

maravilhosas quando a gente dá espaço para eles trazerem. E aí, essa postura 

também é uma postura de concepção de currículo [...]. 

 

 

Finalizando a entrevista, indaguei se as práticas pedagógico-musicais realizadas em 

projetos sociais de educação musical não-formal poderiam trazer alguma contribuição para o 

processo de ensino e aprendizagem formal da música na escola. Para a entrevistada, essa 

educação musical trabalha com demandas muito mais próximas às vivências dos indivíduos e 

comunidades, valorizando-se o sujeito e a cultura na qual ele está inserido, transformando sua 

visão de mundo e a vida de todos os envolvidos, que é o verdadeiro papel da educação, além 

de se desenvolverem somente conteúdos musicais.  

 

Eu creio que os projetos sociais têm muita coisa a nos ensinar, a contribuir: 

primeiro, eles trabalham com demandas muito próximas às comunidades. Isso está 

dentro das concepções pós-modernas de currículo, por quê? Porque, você trabalhar 

com demandas emergenciais e com foco, implica em pensar que você vai alinhar 

uma proposta pedagógica a questões básicas que muitas vezes, não estão 

relacionadas com a música, mas estão. Por exemplo: baixa estima e vergonha de 

morar naquele lugar. Daí vem a vergonha da cultura daquele lugar e, por sua vez, a 

vergonha da música que eles tocam naquele lugar. Quer dizer, o que acontece 

quando você traz isso para o contexto educacional? Você parte de um principio de 

que, valorizando essa cultura, irá reconstituir ou fortalecer o próprio sujeito [...].  

 

Na entrevista com o professor Dr. Sérgio Luiz Figueiredo
60

, focalizei aspectos 

relacionados à legislação específica de Educação Musical. Corroborando Magali Kleber, ele 

também considerou que a área ainda não possui grande representatividade junto ao Ministério 

da Educação. Porém, além de chamar a atenção da sociedade para a volta da música às 

escolas, a promulgação da Lei 11.769/08 favoreceu a realização de discussões e reflexões 

sobre questões muito importantes, ampliando-se o campo da Educação Musical por meio de 

projetos, ações e desenvolvimento de pesquisas: 
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Até onde eu conheço, não existe uma representação de Educação Musical no MEC, 

mas existem Coordenadorias de Educação Básica, de outros níveis e projetos, em 

que a música também estaria presente (Mais Educação, por exemplo). A ABEM tem 

estado presente em reuniões quando convocada para a discussão de questões 

pontuais de educação musical. Creio que a representação da área, em geral, não 

apenas no MEC, tem crescido, sendo que o ensino de música, muitas vezes, tem sido 

pauta de congressos e eventos em geral, ligados à área de Educação e Cultura. A 

nova Lei ampliou esta discussão e instigou muitas pessoas a pensarem no assunto. 

Administradores escolares, professores, diretores de escola, muita gente está 

pensando na música e sua inserção na escola, e isto é importante. 

 

 

Em outra entrevista,  Drª. Cláudia Ribeiro Bellochio 
61

, coordenadora do projeto LEM, 

já descrito no capítulo cinco desta pesquisa, mencionou que sua participação, no início desse 

projeto, se deve à sua dupla formação em Música e em Pedagogia e, também, por transitar em 

ambos os cursos, percebendo possibilidades para realizar um trabalho conjunto:  

 

[...] eu comecei a transitar e buscar fazer interfaces entre a formação do licenciado 

em música e a formação do professor pedagogo. Porque, ao longo da minha atuação 

profissional, o que eu ia percebendo, era que a Pedagogia acabava não conhecendo o 

trabalho de professores especialistas no curso de música e vice-versa, os professores 

de Música também não conheciam o trabalho dos professores da Pedagogia. E as 

mesmas dificuldades que um professor pedagogo tem em aprender música, são as 

dificuldades que um professor da música tem ao aprender sobre Pedagogia, sobre 

Sociologia, sobre Educação, sobre Filosofia.  Então, tudo aquilo que é farto em um 

desses cursos, me parece carente no outro curso. E foi a partir dessa ideia então, que 

eu comecei a trabalhar de forma mais integrada, fazendo alguns trabalhos, não todos, 

porque, claro, existem reservas, existem coisas que são específicas da Música, e 

coisas que são específicas da Pedagogia.  

  

A formação de Bellochio em ambas as áreas determinou sua compreensão sobre as 

necessidades formativas específicas aos licenciandos de Pedagogia e de Música, assim como a 

visão de que ambos os cursos oferecem subsídios para a formação do educador musical. Para 

ela, a experiência de transitar por ambas as Licenciaturas, acabou por gerar a construção de 

um saber sobre a práxis de formação do educador musical, chamando a atenção dos pares para 

a importância de se promover uma formação musical mais ativa nos cursos de Pedagogia. É 

preciso propiciar um saber pedagógico-musical oriundo da experiência e da vivência 

individual e coletiva que possa superar aquela antiga visão utilitarista da música na escola.  

Chamou minha atenção a existência de certa desconfiança por parte dos licenciandos 

em Música em relação ao trabalho musical desenvolvido pelos pedagogos na escola, 

justificado pelo pouco conhecimento musical que a maioria possui: ―apesar desse ganho, o 

que eu percebo muitas vezes é uma resistência muito grande do pessoal da Licenciatura em 
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Música com relação ao trabalho que o professor da pedagogia está fazendo‖, nos diz Cláudia 

Bellochio durante sua entrevista.  

Como professora de ambos os cursos, também observei entre os docentes e 

professores especialistas em música, a tendência de se acreditar que a formação musical é 

algo que pertence exclusivamente aos especialistas da área, devido, talvez, ao antigo 

paradigma técnico-instrumental que parece ainda predominar no meio musical.  Em minha 

opinião, este fator reforça, ainda mais, a necessidade de se trabalhar, nos cursos de Pedagogia, 

não apenas a didática do ensino, a prática e a vivência musicais, mas também a teoria da 

música, seus elementos constitutivos, sua representação e notação gráfica, a leitura musical, a 

prática instrumental e vocal, a história da música. Assim serão transmitidos conhecimentos 

teórico-musicais mais aprofundados que possam subsidiar o pedagogo em suas práticas 

pedagógico-musicais.   

Cláudia, em sua entrevista, relatou o surgimento das oficinas: 

 

(Neide): Eu queria conversar com você a respeito da formação de professores 

nos cursos de Licenciatura em Pedagogia, sobre esse trabalho que vocês fazem 

no LEM. Você poderia falar um pouco a respeito? 

(Claudia): Posso falar sim. [...] quando [os alunos] entram na universidade, também 

existem os laboratórios de metodologia de ensino, que não são somente de música: 

tem de alfabetização, de artes plásticas, de teatro, de matemática, de química, física, 

mas também tem de música. Então, buscando criar uma dinâmica que trouxesse os 

alunos do centro de artes e letras para o centro de educação, é que nós começamos a 

trabalhar. Daí, eu e também outros colegas — como a professora Luciane Garbosa, 

que desde 2003 está bem envolvida nesse trabalho —, fizemos várias ações que 

integram esses dois cursos [Pedagogia e Música] e são realizadas, também, na forma 

de oficinas de música, que são apresentadas dentro do Laboratório de Educação 

Musical – o LEM 

 

 

Essas oficinas são estendidas a projetos comunitários em escolas de bairro, 

possibilitando a articulação entre teoria e prática. A entrevistada afirmou que a maioria dos 

alunos de Pedagogia, ao terminar as oficinas do LEM, ainda se considera despreparado para 

lecionar música nas escolas. Desse modo, os licenciandos em Pedagogia valorizam a presença 

do professor especialista em música nas escolas, exigindo deles maior engajamento e 

participação nos projetos educacionais que são desenvolvidos pelos docentes no meio escolar.  

Buscando compreender o ensino da música nas escolas públicas de São Paulo, entrevistei 

Jéssica Mami Makino
62

 – uma das autoras dos Cadernos de Arte – material de apoio ao 

professores da rede estadual de ensino de SP. Jéssica relatou que há uma enorme carência de 
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professores da área artística nas escolas públicas estaduais de São Paulo, descrevendo a 

seguinte situação:  

 

(Neide): Você poderia falar um pouco sobre como você percebe o ensino de 

música nas escolas públicas estaduais de São Paulo? 

(Jéssica): Existem alguns problemas com o Sistema Estadual. Algumas diretorias de 

ensino, que não tem um professor de artes, nem de artes visuais, pois quem dá aula, 

de repente, é professor de química, professor de matemática, às vezes nem é 

professor, é uma pessoa formada em engenharia civil que vai dar aula de arte porque 

não tem professor de arte... Então, é uma situação bem complicada... Em uma das 

minhas participações, um coordenador veio falar comigo: ―- Jéssica, como é que eu 

faço? Puxa, é música, é uma coisa que está tão distante do cotidiano das pessoas e 

você percebe que tem professores da minha diretoria, que não tem ideia nem do que 

seja a proposta triangular‖. Então, são professores que não tem nenhuma formação, 

primeiro pedagógica, segundo específica em Arte. Por isso, a gente tem um 

problema bem sério [...]. Desses professores, 5% são de música, ou seja, possuem 

uma formação musical. Não quer dizer que esses 5% trabalhem com a música nas 

escolas. O professor tem formação musical, porque estudou em conservatório, ou 

tem Licenciatura em Educação Musical, ou Música, ou Educação Artística com 

Habilitação em Música. Mas, nem todos os 5% dão aula de música em sala de aula.  

 

Para Jéssica, apesar de a maior concentração de cursos de Licenciatura em Música do 

Brasil estar na cidade de São Paulo, a realidade da situação do ensino de música nas escolas 

do Estado é complexa, devido à grande quantidade de escolas e de alunos; à escassez de 

professores especialistas frente à demanda e diversidades de paisagens socioculturais e 

econômicas das cidades do Estado.  

A entrevistada mencionou que, atualmente, está coordenando um projeto em 

andamento com alunos bolsistas da Licenciatura em Educação Musical da UNESP em uma 

escola estadual, cuja comunidade escolar vem enfrentando diversos problemas na área social: 

violência, tráfico de drogas, desnutrição, entre outros. Segundo a professora, ―o grande 

desafio é preparar esse professor para ele ver como é trabalhar na rede em situações muito 

precárias e se sentir amparado com a formação dele na graduação‖. Nesse projeto, a proposta 

é aproveitar e testar o material que foi elaborado para professores da rede. 

A meu ver, a imersão do licenciando, durante sua formação inicial, em contextos 

escolares reais de trabalho, seja na forma de projetos ou do estágio supervisionado, possui um 

aspecto altamente positivo. O enfrentamento dos desafios e problemas do cotidiano escolar 

poderá ser compartilhado e discutido, por meio do exercício reflexivo sobre suas decisões, 

suas ações e práticas pedagógicas, transformando a escola como lócus real do ensino 

acadêmico. A articulação entre teoria e prática se dará de forma muito mais substanciada, 

fundamentada em suas bases teóricas e alicerçada na vivência e experiência.  

As gravações de algumas entrevistas constam no DVD anexo a este trabalho. 


