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ANEXO A 

LEI FEDERAL 11.769 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 
 

 

LEI Nº 11.769, DE  18 DE AGOSTO DE 2008. 

Mensagem de veto 

Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação, 
para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da 
música na educação básica. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e 

eu sanciono a seguinte Lei: 

 Art. 1
o
  O art. 26 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar acrescido 

do seguinte § 6
o
: 

“Art. 26.  .................................................................................. 

................................................................................................ 

§ 6
o
  “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente curricular 

de que trata o § 2
o
 deste artigo.” (NR) 

Art. 2
o
  (VETADO) 

Art. 3
o
  Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se adaptarem às exigências 

estabelecidas nos arts. 1
o
 e 2

o
 desta Lei. 

Art. 4
o
  Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Brasília,  18  de agosto de 2008; 187
o
 da Independência e 120

o
 da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 
Fernando Haddad 

 

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.8.2008  
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ANEXO B 

VETO AO ARTIGO 2º DO PROJETO DE LEI FEDERAL 11.769/08 

 

 

 

 

Presidência da República 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Jurídicos 

 

MENSAGEM Nº 622, DE 18 DE AGOSTO DE 2008. 

         Senhor Presidente do Senado Federal, 

         Comunico a Vossa Excelência que, nos termos do § 1
o
 do art. 66 da Constituição, decidi 

vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto de Lei n
o
 2.732, de 2008 (n

o
 

330/06 no Senado Federal), que “Altera a Lei n
o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes 

e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino da música na educação 

básica”. 

         Ouvido, o Ministério da Educação manifestou-se pelo veto ao seguinte dispositivo: 

         Art. 2
o
  

         “Art. 2
o
  O art. 62 da Lei n

o
 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a vigorar 

acrescido do seguinte parágrafo único: 

         „Art. 62.  ........................................................................................................................  

          Parágrafo único.  O ensino da música será ministrado por professores com formação 

específica na área.‟ (NR)” 

          Razões do veto 

         “No tocante ao parágrafo único do art. 62, é necessário que se tenha muita clareza 

sobre o que significa „formação específica na área‟. Vale ressaltar que a música é uma prática social 

e que no Brasil existem diversos profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou 

oficial em música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses profissionais estariam 

impossibilitados de ministrar tal conteúdo na maneira em que este dispositivo está proposto. 

        Adicionalmente, esta exigência vai além da definição de uma diretriz curricular e 

estabelece, sem precedentes, uma formação específica para a transferência de um conteúdo. Note-

se que não há qualquer exigência de formação específica para Matemática, Física, Biologia etc. Nem 

mesmo quando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define conteúdos mais específicos 

como os relacionados a diferentes culturas e etnias (art. 26, § 4
o
) e de língua estrangeira (art. 26, § 

5
o
), ela estabelece qual seria a formação mínima daqueles que passariam a ministrar esses 

conteúdos.” 

        Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a vetar o dispositivo acima 

mencionado do projeto em causa, as quais ora submeto à elevada apreciação dos Senhores 

Membros do Congresso Nacional. 

Este texto não substitui o publicado no DOU de  19.8.2008  
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ANEXO C 

PROPOSTA POPULAR DE EMENDA À CONSTITUINTE  

 

 

 

 

 

    

      Fonte: Documento fornecido pela professora Drª. Maria Helena Maestre Gios,  
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ANEXO D 

EXTRATO DA RESOLUÇÃO CNE/CEB nº 7/2010  

 

 

 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO BÁSICA 

RESOLUÇÃO Nº 7, DE 14 DE DEZEMBRODE 2010 (*) 

 

 

 

 

Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o 

Ensino Fundamental de 9 (nove) anos. 

 

 

Art. 31  Do 1º ao 5º ano do Ensino Fundamental, os componentes curriculares Educação 

Física e Arte poderão estar a cargo do professor de referência da turma, aquele com o qual os 

alunos permanecem a maior parte do período escolar, ou de professores licenciados nos 

respectivos componentes. 

 

§ 1º Nas escolas que optarem por incluir Língua Estrangeira nos anos iniciais do 

Ensino Fundamental, o professor deverá ter licenciatura específica no componente curricular. 

 

§ 2º Nos casos em que esses componentes curriculares sejam desenvolvidos por professores 

com licenciatura específica (conforme Parecer CNE/CEB nº 2/2008), deve ser assegurada a 

integração com os demais componentes trabalhados pelo professor de referência da turma. 
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ANEXO E 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS LICENCIANDOS NO SURVEY 

 

 

 

Caro aluno,  

 

 

Ao responder a este questionário, você estará colaborando para a pesquisa intitulada 

Educação Musical e Formação de Professores, que estou desenvolvendo no Programa de 

Pós-Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo. Todas as questões 

deverão ser respondidas, de acordo com a sua opinião. As respostas serão analisadas, com a 

finalidade de obtermos dados específicos sobre o pensamento dos alunos licenciandos de 

Pedagogia, a respeito do retorno da música como componente curricular obrigatório nas 

escolas. Agradeço a sua valiosa contribuição. 

 

 

QUESTÕES 

 

 

1. Gostaria de saber, se você já estudou música. Em caso afirmativo, onde? como? 

2. De acordo com sua opinião, o que você compreende por educação musical? 

3. Você considera a aula de música importante para compor o currículo escolar? Por 

quê? 

4.  Em sua opinião, como deve ser a formação musical de professores para ministrarem a 

aula de música?  

5. O que você acha que deve ser trabalhado na aula de música, particularmente, na 

educação infantil? 

6.   E nas séries iniciais do ensino fundamental?  

7.  Você se considera apto e preparado para lecionar música na escola? Justifique sua 

resposta. 
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ANEXO F 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS DOCENTES DO  

CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA DA FITO 
*
 

 

 

Caro colega,  

 

 

 Em virtude da necessidade de realizarmos uma reforma curricular dos cursos 

superiores de música, gostaríamos de contar com sua opinião e participação.  Para isso, 

elaboramos algumas questões referentes à formação e atuação profissionais e quanto aos 

componentes curriculares para serem pensadas e discutidas. Você poderá optar em respondê-

las por escrito ou, se preferir, agendar um horário para uma conversa informal. Sua 

contribuição é imprescindível para a elaboração do novo projeto pedagógico dos cursos. Por 

isso, contamos com você. 

 

QUESTÕES 

 

A. Percurso de formação profissional 

1. Fale um pouco sobre a sua formação musical e trajetória profissional. 

2. Em sua graduação, você teve algum tipo de formação pedagógica (disciplinas como: 

Didática, Metodologia do Ensino de Música, etc.)? 

 

B. Atuação profissional 

3. Qual é seu tempo de atuação como músico? E como professor? 

4. Qual a sua carga horária como professor de música? 

5. Você trabalhou ou trabalha em outros locais como professor (a) de música? E nesse(s) 

local (is) você realiza o mesmo tipo de trabalho que aqui? 

6. Você tem contato com outros profissionais da área de educação musical? De que modo? 

7. Você tem participado de outros cursos, simpósios, encontros, oficinas, formação 

continuada, especialização, pós-graduação, ou outros? 

8. Você considera que a graduação auxiliou-o a enfrentar as dificuldades e situações 

existentes em sua prática pedagógico-musical?  

 

C. Componentes curriculares 

9. Em sua opinião, quais devem ser os objetivos da educação musical praticada nas escolas 

de educação básica? 

10. Em relação ao curso de Licenciatura em Educação Musical, quais objetivos desse curso de 

formação de professores você considera importante? 

11. Em sua opinião, relacione os conhecimentos necessários para a formação do educador 

musical. 

12. Como você percebe o impacto das novas tecnologias de informação no âmbito da 

educação musical?  

13. Qual a principal meta do seu trabalho como professor (a) de música nesta escola? 

14. Você realiza propostas de ensino musical extracurriculares com seus alunos? Em caso 

afirmativo, cite alguns exemplos. 

15. Se você tem encontrado alguma dificuldade para realizar seu trabalho em sala de aula, 

relacione quais são.  

16. Em relação à avaliação dos alunos, de que modo você acha que deveria ser realizada 

                                            
*
 Antiga nomenclatura do curso na data da entrevista 
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ANEXO G 

 

TRANSCRIÇÃO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O COORDENADOR  

DO CURSO DE LICENCIATURA EM MÚSICA DA FITO 

 

Entrevista com coordenador realizada em 26 de novembro de 2008, às 10 30h, na sala 5 do 

Conservatório Musical Villa lobos da FITO.  

Tempo: 29min e 29 seg.  

 

 

N. Esta entrevista tem o objetivo de estar contribuindo pra essa discussão da educação 

musical na escola e não só sobre currículo, mas também o perfil o educador musical e como 

situar a música no contexto escolar na sala de aula. Eu gostaria que você falasse um 

pouquinho sobre a sua trajetória profissional como professor e como educador musical 

resumido só para pra situar você  no contexto da entrevista.  

J. Minha formação profissional começou com pedagogia, e mais tarde o conservatório. 

E mais tarde, eu resolvi me dedicar mais à música e resolvi fazer a faculdade de música  

bacharelado e fiz licenciatura em música também pensando em dar aula, porque meu objetivo 

principal não era mesmo seguir a carreira musical profissionalmente, mas sim como professor 

de música. Com essas duas habilitações não foi difícil conseguir aulas em conservatórios e 

faculdades.Para reforçar meu conhecimento na área de educação eu fiz então o mestrado em 

ciências na área de educação que me deu então um conhecimento maior principalmente na 

área de planejamento de disciplinas, ....como você vai montar um curso, ou quando você 

precisa montar um trabalho.... foi muito útil e acho que melhorou bastante  meu desempenho. 

Mas, o mais importante disso tudo eu acho que é a experiência. Lecionei no conservatório, 

leciono em faculdade e, conforme a clientela, meu procedimento vai ser diferente, meu ensino 

é diferente, a metodologia é diferente. Estou assustado de ver essa realidade no ensino regular 

que coloca professores que não tem formação musical para dar aulas de música, porque a 

formação pedagógica por si só não dá.... porque a música é uma área totalmente diferente, só 

quem vive, vivenciou a música tem condições de passar esse conhecimento na formação do 

aluno. Para isto, precisa ele próprio ter uma boa formação musical. 

N. E nessa trajetória toda você lidou muito com professores que trabalham tanto em 

escola de música como em escolas regulares. Como você vê e pensa a respeito da música na 

escola? 

J. Infelizmente ...essas reformas no ensino que temos conhecimento sempre falaram 

muito bem da música, seus objetivos, ressaltaram a sua importância, mas  como é possível 

haver ensino sério de música na escola se o profissional não está preparado para lecionar? 

Esse é o grande drama! Porque...só boa vontade e ...digamos, jeito, não resolve, porque o 

ensino musical é muito mais além disso.  Olhe só: numa simples formação musical em uma 

bandinha rítmica o professor pode destruir a sensibilidade musical do aluno tanto no campo 

musical e estético, ao invés de estimular. Por exemplo, se fizer um trabalho ruidoso com as 

crianças, todas tocando ao mesmo tempo e sem noção nenhuma do que está se fazendo. Eu 

acho que o problema maior é abrir espaço para o  professor licenciado em música, que tenha 

conhecimento no ensino de  música. 

N. Então, você acha que inserindo a música na escola, o ideal seria para quem 

trabalhar esta disciplina? 

J.  Bem...O profissional tem que ter as duas formações: a  pedagógica e a musical, se 

ele tem a intenção de dar aula só nas séries iniciais. Por exemplo, no ensino fundamental, ele 

não precisa ter um conhecimento musical muito grande, não precisa fazer todas as disciplinas 

do bacharelado!  Mas, tem que existir as duas coisas, os dois conhecimentos...o musical e o 

pedagógico  entrosados. 

N. Como você considera o papel da educação musical na escola? 
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J. É muito importante...eu nem sei porque 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 para a parte técnica e 

estética, mas,  tinha um conteúdo musical importante. Hoje você vê a criança mais agitada, 

violenta, mas porque ?...A parte da formação e do desenvolvimento da personalidade da 

criança tem sido desprezada. A música realmente melhora o comportamento da criança. 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.  

N. Você acha que a educação  musical deve estar inserida mais no ensino 

fundamental?Ou em todas as séries e níveis do ensino? 

J. Acho que em toda a educação básica, porque é a época de formação. 

N. Em relação á formação do professor de educação musical, como você vê os cursos 

de formação de professores? 

Bom ....vou falar da Educação Artística. Esses cursos, eu acho que foram um grande 

fracasso, porque se pretendeu formar professores polivalentes em 3 anos. Como seria possível 

dar uma formação em 3 anos de arte em geral, música, dança, artes e teatro e mais a parte 

pedagógica? A prova está aí que a gente vê: esses professores mal sabem fazer um plano de 

curso, fazer um plano de aula direito, ainda mais enfrentar uma classe seriamente. Temos 

casos isolados de sucesso porque esse professor já tinha alguma formação musical anterior, 

mas a maioria não tem. Então não se pensou em uma formação séria. Os PCNs têm objetivos 

propostos bonitos, maravilhosos! No papel, pra se fazer tudo isso, o professor de hoje não tem 

formação apropriada para fazer acontecer. 

N. Se você fosse elaborar um novo currículo de formação, que tipo de conhecimentos 

você elegeria para a formação do professor de educação musical? 

J. Na realidade, teria que ser um curso à parte, não misturando com as outras artes. Eu 

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

conhecimento de algum instrumento e teria que 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.  

N. Você acha então que a pedagogia musical possui saberes e conhecimentos próprios 

da área? 

J. Exatamente. Não dá para misturar. O aluno que fez pedagogia e tem separado um 

pouco de conhecimento de música não estaria tão habilitado como outro que fez as matérias 

pedagógicas musicais, vamos assim chamar, que seriam as disciplinas pedagógicas voltadas 

para o ensino da música. É bem diferente. 

N. Você falou, anteriormente, que o futuro professor de educação musical deve 

aprender algum instrumento. Quais seriam? 

J. Eu acho que o ideal é que toquem pelo menos o piano ou teclado, porque é um 

instrumento que serve para fazer acompanhamentos, distinguir vozes, fazer adaptações e 

arranjos nas músicas para o ensino de coral....Não tendo o piano, pelo menos um outro 

instrumento musical harmônico, para que ele tenha tido uma vivência..... 

N. Quais seriam?  

J. Na minha opinião, acho que depois do piano seria o violão, é instrumento para 

acompanhamento não tão difícil de executar e que poderia ser usado como instrumento 

complementar e, depois viria a flauta doce, obrigatório porque é reconhecido mundialmente 

como instrumento mais fácil para musicalizar a criança. Então...o professor que soubesse 

piano, violão e flauta doce seria o ideal. 

N. E a música na escola? Como você acha que deveria ser essa aula? 
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Eu acho que deveria sempre se pensar em primeiro lugar, na formação geral do aluno. 

Então, a música folclórica, deveria fazer parte do repertório, justamente para valorização das 

raízes da cultura nacional, mas...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. Então você falou mais em termos de apreciação. Além disso, haveria outros 

conteúdos? 

J. Seria a vivência que seria feita, em primeiro lugar, pelo canto porque é mais fácil, 

todo mundo pode cantar...e, depois, a flauta doce e formação de conjuntos simples com o 

instrumental Orff no ensino fundamental.  

N. Entraria a leitura da partitura? 

J. Eu acho que a noção da notação musical seria interessante, mas não como algo 

primordial, mas como conhecimento complementar dado de forma lúdica. A teoria estaria 

sempre vinculada em alguma vivência musical.  

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 

na política pública educacional brasileira. 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 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?  

N. Se houver um concurso público hoje, temos no cenário, egressos dos cursos de 

bacharelado, dos cursos de licenciatura em música, em educação artística com habilitação em 

música e de pedagogia. São vários perfis profissionais.  

J. Eu acho que deveriam ser revistos os cursos superiores de música. A licenciatura em 

música deveria não estar voltada ao desenvolvimento técnico-instrumental. Um ano de 

licenciatura após o bacharelado, não está bem colocado. Acho que a licenciatura deveria ser 

separada do bacharelado.  

N . Como articular os cursos superiores às escolas de educação básica? 

J. Seria através dos estágios que os alunos fazem: estágio é um capítulo mais sério. 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 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? 

N. Para você, como deve ser o perfil do educador musical? 

J. Além de ter a formação musical e pedagógica, ele tem que gostar e se dedicar e estar 

sempre se atualizando. Nós estamos na época da evolução rápida dos conhecimentos das 

ciências, da tecnologia, e a educação musical é igual.  

N. Você se lembra de algum acontecimento que tenha marcado a sua  carreira como 

professor de ensino superior? 

J. Todo mundo gosta de ser reconhecido. Então, o que marcou e marca é o fato de ter 

alunos há mais de 20 anos que não me esquecem, outros que estão até no exterior, ainda me 

escrevem me consultando.  

N. Em sua opinião, como você acha que a comunidade escolar vai receber a música na 

escola? 

J. A aula de música sofre muito preconceito. A disciplina tem preconceito na própria 

escola, entre os pares. Então... muitos professores acham que música não é uma disciplina 
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séria e algumas administrações e diretorias pensam igual, e dão os piores horários para o 

professor de música, colocam para tapar janelas, quer dizer, esse preconceito existe na própria 

escola, imagine entre os pais de alunos! Então, pra dar certo, nós teríamos que fazer uma 

espécie de catequese: chamar os pais, explicar aos pais 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 eu acho extremamente importante, pois a aula 

de música tem um objetivo formativo e deve ser dada de forma prazerosa.  
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ANEXO H 

DEPOIMENTO DA COORDENADORA DO  

CURSO DE PEDAGOGIA DA FNC 

 

Por que inserir a disciplina “Linguagem Musical” no Curso de Licenciatura em 

Pedagogia na Faculdade Nossa Cidade – FNC?  

 

 

Podemos pontuar várias razões que determinam a inclusão do componente curricular 

“Linguagem Musical” no currículo do curso de formação de professores.  

   Em seu Art. 215 diz a texto da Constituição Federal: “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”. Sem dúvida alguma, a 

escola constitui a instituição social por excelência capaz de promover a educação formal e 

sistematizada dos indivíduos, “visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para 

o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho” (.Art. 205 da Constituição 

Federal). Além do mais, esse ensino será ministrado com base em princípios, dentre eles, o da 

“ liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”( Art. 

206). 

A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional de nº 9.394/96, fiel ao princípio 

constitucional, diz em seu Art. 26 “ parágrafo 2º “ O ensino da arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o  

desenvolvimento cultural dos alunos”. Evidentemente, aqui entende-se “arte”, como as 

diferentes formas do ser humano expressar suas emoções, sua história e sua cultura, por meio 

de valores estéticos, como beleza, harmonia e equilíbrio. E, nesse contexto, a Música se 

instala como a arte por excelência com sua virtuosidade de atingir a alma dos indivíduos, em 

especial das crianças, a ponto de lhes permitir a exposição de suas frustrações, desejos, 

inquietações, habilidades e motivações. 

A Lei Federal nº 11.769, de agosto de 2008– soma-se às demais leis para assegurar a 

obrigatoriedade do ensino musical das escolas de educação básica com o prazo de três anos 

para sua aplicação nas escolas.  

Além das indicações legais, o Projeto Pedagógico do Curso de Pedagogia da FNC leva 

em consideração: “... os desafios da educação superior diante das intensas transformações da 

sociedade contemporânea e tem por princípio a convicção de que as instituições de ensino 

superior precisam constituir-se como um espaço de cultura e de imaginação criativa, a fim de 

intervir na sociedade para colocar em relevo a relação dialética entre o pragmatismo da 

sociedade moderna, o cultivo dos valores humanistas e a excelência da atuação profissional”.  

Sabemos que, em qualquer época, o profissional da educação precisa atuar em 

consonância com as exigências culturais de seu tempo. Devem ser profissionais abertos às 

mudanças e transformações sociais. Hoje, falamos no conhecimento das múltiplas linguagens, 

nos códigos verbais e não-verbais nos processos de comunicação. Esses códigos devem estar 

presentes nos currículos das escolas de educação básica e, portanto, devem constituir campo 

de estudo nos cursos de formação de professores. Por isso, além componentes curriculares 

relacionados às metodologias do ensino da língua materna, amplia-se o campo de formação 

dos futuros professores, com o ensino de novos códigos, como por exemplo, LIBRAS – 

Língua Brasileira de Sinais – além das chamadas “novas tecnologias”, este último, colocando 

em destaque a função da informática e de seus códigos e recursos. E é nesse contexto 

curricular que se insere a “Linguagem Musical”, como ferramenta de trabalho da maior 

relevância, por possibilitar a aquisição de novos conhecimentos, além do desenvolvimento 

pleno e harmônico das crianças, incidindo diretamente na sensibilidade, na expressão e na 

reflexão.   
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Além do mais, podemos apontar as orientações dos Parâmetros Nacionais da Educação 

Infantil e do Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, que destacam a 

importância das experiências desenvolvidas em música e artes plásticas no desenvolvimento 

da criatividade e da imaginação. 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, ampliando 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 é tarefa, sim, do professor 

chamado “polivalente”, daquele que desenvolve projetos interdisciplinares e 

multidisciplinares, estabelecendo relações com as diferentes áreas do conhecimento.    

 No curso de Pedagogia da FNC nossos alunas e alunos, futuros profissionais, 

adquirem conhecimentos sobre “as crianças (jovens e adultos)”, “a dimensão cultural, social e 

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

ensinar e aprender”. Nesse último bloco insere-se a “Linguagem Musical”, por todas as razões 

acima expostas. 

 

 

Carapicuíba, 22 de setembro de 2010 

Coordenadora do Curso de Pedagogia da FNC 
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ANEXO I 

MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE  

LICENCIATURA EM EDUCAÇÃO MUSICAL – ANO 2010 

SEMESTRE DISCIPLINAS 
CARGA HORÁRIA 

(HORAS-AULA) 

1º 

Fundamentos da Linguagem Musical I 80 

Percepção e Rítmica I 80 

História e Evolução da Música Ocidental I 40 

Plano Funcional I 40 

Apreciação Musical 40 

Metodologia da Pesquisa 40 

Educação Física Curricular I 40 

Leitura e Redação I 40 

Educação Musical I 40 

Fundamentos da Educação 40 

Cultura Popular 40 

Oficina de Som e Movimento 40 

TOTAL 560 

2º 

Fundamentos da Linguagem Musical II 80 

Percepção e Rítmica II 80 

História e Evolução da Música Ocidental II 40 

Plano Funcional II 40 

Harmonia na Música Popular I 40 

Editoração Musical 40 

Educação Física Curricular II 40 

Leitura e Redação II 40 

Educação Musical II 40 

Oficina de Percussão 40 

Psicologia do Desenvolvimento 40 

Etnomusicologia 40 

Disciplina Eletiva 40 

TOTAL 600 

3º 

Percepção e Rítmica III 40 

História e Evolução da Música Ocidental III 40 

Harmonia na Música Popular II 40 

Tecnologia Musical 40 

Canção e Prosódia Musical 40 

Educação Musical III 40 

Psicologia da Aprendizagem Musical 40 

Oficina e Flauta Doce 40 

Didática e Organização do Trabalho Pedagógico 40 

Disciplina Eletiva 40 

TOTAL 400 

4º 

Análise Musical I 40 

Percepção e Rítmica IV 40 

História e Evolução da Música Ocidental IV 40 

Harmonia I 40 

Filosofia da Música e Estética 40 

Educação Musical IV 40 

Estrutura e Funcionamento da Educação Básica 40 

Oficina de Violão 40 

Oficina de Criação I – Atividades Lúdicas 40 

Disciplina Eletiva 40 

Estágio Curricular Supervisionado I 150 

TOTAL 550 

5º 

Análise Musical II 40 

Percepção e Rítmica V 40 

História da Música Brasileira I 40 

Harmonia II 40 

Arranjo 40 

Projeto de Pesquisa 40 

Educação Musical V 40 

Oficina de Criação II 40 

Educação Musical e Deficiência 40 

Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) 40 

Disciplina Eletiva 40 

Estágio Curricular Supervisionado II 150 

TOTAL 590 

6º 

Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 40 

História da Música Brasileira II 40 

Harmonia III 40 

Prática de Regência Aplicada à Educação Musical 40 

Educação Musical em Projetos Sociais 40 

Oficina de Criação III 40 

Avaliação em Educação Musical 40 

Disciplina Eletiva 40 

Estágio Curricular Supervisionado III 100 

TOTAL 420 

 Atividades Complementares 200 

TOTAL DO CURSO 3.320 h/aula 
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ANEXO J 

MODELO PARA ELABORAÇÃO DE PORTFÓLIO                                                                            

 

 

 

CURSO:___________________________________________ PROF:_____________________ 
 

DISCIPLINA:__________________________________________________________________ 
 

DATA DA AULA:  _____/_____/______    PERÍODO: ________________________________ 

 

ALUNO:_______________________________________________________________________ 

 

 

Título da atividade:                                                                                              

 

 

 

Objetivos:     

  

  

  

 

Materiais/ Equipamentos utilizados: 

 

 

Procedimentos/ Estratégias (etapas de desenvolvimento): 

 

 

 

 

 

 

 

Comentário Pessoal Reflexivo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outras Observações: 
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ANEXO K 

PROJETO “MÚSICA CLÁSSICA PARA CRIANÇAS” 

Elaboração: Grupo de licenciandos em Pedagogia 

 

Faixa etária sugerida: crianças de 8 e 9 anos. 

 

Objetivos 

 Possibilitar a interação com a música clássica através da composição de Bach. 

 Apreciar a música:  Tocata e Fuga em Ré Menor, BWV 565 (Ano 1703/1707). 

 Conhecer alguns fatos relativos à infância de Bach  

 Conhecer os instrumentos de uma orquestra.  

 Conhecer os instrumentos musicais mais utilizados na música clássica.   

 Explorar e conhecer as propriedades do som: timbre, altura, intensidade, duração.  

 Identificar e nomear essas propriedades ao escutar sons dos instrumentos.  

 Identificar os movimentos sonoros ascendentes e descendentes da melodia. 

 Criar uma partitura não formal. 

 

Estratégias 

1ª Atividade – Apreciando Música Clássica 

Para despertar interesse nas crianças leve para a sala a música Tocata e Fuga de Bach. Após 

as crianças ouvirem a música pergunte:  

 Que tipo de música é essa?  

 Se já ouviram músicas tocadas com instrumentos?  

 Quem já ouviu falar em música clássica?  

 2ª Atividade – Quem fez essa música? 

Em uma roda de conversa, ler o livro sobre a história da vida compositor Bach.                                    

3ª Atividade – Conhecendo a orquestra 

Para que as crianças possam conhecer alguns instrumentos musicais de uma orquestra, 

podemos utilizar um livro ou um vídeo. (Sugestão: Pedro e o Lobo de Sergei Prokofiev 

(1936) da Revista Nova Escola). Mostrar a formação da orquestra.                                

4ª Atividade – Que som é esse? 

Uma vez que as crianças já tiveram um conhecimento de alguns instrumentos, podemos 

propor a brincadeira de adivinhar através da escuta ou do tato, qual é o instrumento. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/BWV
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Num segundo momento, podemos pedir para as crianças organizarem os instrumentos de 

acordo com a sua classificação: instrumentos de sopro, de percussão, de corda e eletrônicos. 

5ª Atividade – Desenho animado Fantasia 

Em outro momento, levar as crianças para a sala de vídeo para assistirem e ouvirem a música 

Tocata e Fuga de Bach no filme Fantasia Disney.  Propor para as crianças identificarem a 

variação de andamento (lento, rápido), de altura (agudos e graves), de intensidade (fortes e 

fracos), com vários instrumentos (para perceberem os diferentes timbres). 

6ª Atividade – Desenhando o som 

Para finalizar o trabalho com essa composição de Bach, vamos apresentar uma partitura 

formal para as crianças e colocar um vídeo da música com um gráfico não formal, para as 

crianças observarem.  Em seguida colocaremos a mesma música ou uma composição musical 

mais simples para as crianças desenharem o seu gráfico, elaborando uma partitura não formal, 

de acordo como sentem a música. 

 

Avaliação 

As crianças serão avaliadas de acordo com sua participação e desempenho nas atividades 

propostas. Será avaliado o conhecimento adquirido acerca do gênero musical, instrumentos 

musicais, a capacidade de identificar, nomear e classificar os sons e instrumentos que foram 

trabalhados. Será avaliada a capacidade de reconhecer as propriedades do som, a partir de sua 

participação nas atividades propostas.  
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ANEXO L 

Música Os sapinhos na fazenda 

 
Autoria: Grupo de licenciandos do Curso de Educação Musical da FACFITO (turma 2010) 
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ANEXO M 

RELAÇÃO DAS GRAVAÇÕES EM ÁUDIO E EM VÍDEO DO DVD 

 

 

 

Relação das performances dos licenciandos nas oficinas e  

trecho editado da entrevista coletiva dos alunos registradas em vídeo 
Nome Duração Extensão 

Atividade de Percussão Corporal 19_03_10 elaborada pelos licenciandos em 

Educação Musical (Grupo D) 

00:01:43 wmv 

Oficina de Som e movimento MOV04732 00:02:17 .MPG 

Oficina de Som e movimento MOV04746 00:01:03 .MPG 

Oficina de Som e movimento MOV04747 00:02:05 .MPG 

Oficina de Som e movimento MOV04752 00:00:41 .MPG 

Oficina de Som e movimento MOV04753 00:01:59 .MPG 

Oficina de Som e movimento MOV04754 00:01:26 .MPG 

Oficina de Som e movimento MOV04762 00:01:06 .MPG 

Oficina de Som e movimento MOV04767 00:02:20 .MPG 

Trecho editado da entrevista coletiva: licenciandos em Pedagogia (Grupo C) 00:04:17 .avi 

Oficina de Práticas Musicais para licenciandos em Pedagogia 16-05 002 00:00:35 .avi 

Oficina de Práticas Musicais para licenciandos em Pedagogia 16-05 007 00:01:41 .avi 

Oficina de Práticas Musicais para licenciandos em Pedagogia 16-05 021 00:01:14 .avi 

 

Projeto Música Clássica para Crianças (elaborado pelos licenciandos em Pedagogia) 

Título Duração Extensão 

05 - J.S. Bach - Toccata E Fuga Em Ré Menor.mp3 - 4shared download 00:09:14 .mp3 

Bach, Toccata and Fugue in D minor, organ 00:08:34 .wmv 

Som de Clarinete 00:00:12 .mp3 

Som de Contrabaixo 00:00:17 .mp3 

Som de Fagote 00:00:11 .mp3 

Som de Flauta 00:00:25 .mp3 

Som de Oboé 00:00:21 .mp3 

Som de Tímpano 00:00:14 .mp3 

Toccata and Fugue in D Minor   extraído do filme Fantasia (1940) / Disney 00:09:41 .wmv 

Som de Trompete 00:00:25 .mp3 

Som de Tuba 00:00:29 .mp3 

Som de Viola 00:00:10 .mp3 

Som de Violino 00:00:23 .mp3 

 

 

 

Relação das entrevistas com educadores musicais registradas em áudio 

Nome Duração Extensão 

Entrevista 1 –  Magali Kleber 01:21:35 .mp3 

Entrevista 2 – Claudia Bellochio 00:45:50 .mp3 

Entrevista 3 – Jessica Makino 00:33:38 .mp3 

Entrevista 4 – Tânia C. Araujo 01:00:19 .WAV 
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ANEXO N 

CARTA DE CONSENTIMENTO E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS  

 

 

Eu, ____________________________________________________(nome do 

participante), RG _______________, autorizo a utilização dos dados obtidos em 

questionários, entrevistas, depoimentos e gravações em áudio ou em vídeo, por meio da 

minha participação voluntária na pesquisa intitulada Educação Musical e Formação de 

Professores, que está sendo realizada pela doutoranda Neide Esperidião, no Programa de Pós-

Graduação da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo e declaro que estou de 

acordo em conceder os direitos autorais para fins didáticos e de pesquisa. 

 

São Paulo,.....de..............de.............. 

 

 

____________________________________________ 

                                Assinatura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


