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Resumo 

 

O presente artigo final é o resultado da participação no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE – 2008 da Secretaria de Estado da Educação 
do Paraná. Dentre as ações do PDE houve a implementação do Plano de Trabalho 
Pedagógico com professores de arte do Colégio Estadual do Paraná e da Escola 
Estadual Professor Brandão, objetivando trazer questionamentos e reflexões perante 
os desafios a serem enfrentados pelos professores de arte que possuem ou não 
formação específica em música a partir da Lei 11.769/08. Esta Lei Federal aprovada 
em 18 de agosto de 2008 trata do retorno dos conteúdos de música na escola. A 
visão humanizadora da música na Educação brasileira foi relegada em segundo 
plano tanto na LDB nº 4.024/61, na LDB nº 5.692/71 e na LDB nº 9.394/96 que 
limitaram sua ação e papel na Escola Pública. Neste sentido, este artigo reflete 
sobre a Disciplina de Educação Musical como componente da Educação Básica, 
sobre a abrangência e a importância da música em nossas vidas. Na história da 
Humanidade a música sempre foi valorizada pelas qualidades que despertam e 
desenvolvem nos seres humanos: sensibilização, despertar das emoções, domínio 
do corpo humano como instrumento musical, corporeidade musical, domínio 
instrumental, disciplina individual e grupal e a memória cultural representada pela 
diversidade da cultura musical dos povos. O presente trabalho também apresenta 
um breve panorama da Educação Musical no Brasil e sugere soluções em curto 
prazo para a efetivação da prática musical e o ensino dos conteúdos de música na 
escola pública.  
 
Palavras-chave: Educação musical, formação em música e conteúdos de música. 

 
Abstract  

 

This article is the final result of participation in the Program for Educational 

Development - PDE - 2008 the State Department of Education of Paraná. Among the 

shares of PDE was the implementation of Teaching with Workplan teachers of the 

College of the State of Paraná and State School Professor Brandon, to bring 

questions and thoughts to the challenges being faced by teachers of art that have no 

specific training or in music from the Law 11.769/08. The Federal Law approved on 
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August 18, 2008 deals with the return of the contents of music in school. The 

humanizing vision of music education in Brazil was relegated to the background in 

both the LDB No 4.024/61, in LDB No 5.692/71 and the LDB No 9.394/96 that limited 

his action and role in Public School. Accordingly, this article reflects on the Discipline 

of Music Education as a component of basic education, on the extent and importance 

of music in our lives. In the history of mankind the music has always been valued for 

qualities that attract and develop in humans: awareness, awakening of emotions, an 

area of the human body as a musical instrument, body music, instrumental field, 

discipline and individual and group cultural memory represented by the diversity of 

musical culture of the people. This work also provides a brief overview of Musical 

Education in Brazil and suggests solutions in the short term for the realization of the 

practice and teaching of music content for music in public schools. 

 

Keywords: Music education, training in music and content of music. 

 

Artigo Final – PDE 2008 

 

Os educadores musicais estão diante de nova oportunidade para renovar a 

Educação Musical no Brasil. A inclusão do ensino da música nas escolas foi um 

projeto acalentado durante anos junto às associações musicais, por educadores 

musicais, regentes de corais e demais musicistas. O projeto de Lei na continuidade 

foi proposto no Senado Federal pela Senadora Roseana Sarney, alterando o artigo 

vinte e seis da LDB, quanto ao ensino da arte, especificamente o ensino de música. 

Tal projeto contou com o apoio da sociedade civil e de vários musicistas, além de 

ser construído e debatido na tramitação1 das diversas Comissões e Relatorias 

designadas para sua apreciação.  

O projeto da referida lei se apresentava como um novo alento para a 

educação musical em nossas escolas, revelando também o abandono do ensino da 

música ocorrido por mais de trinta anos na escola pública. Considerando então o 

apresentado, busca-se aqui apresentar algumas reflexões que procuram responder 

à algumas questões: Como enfrentar os desafios e apresentar soluções a partir da 

                                                           
1
 Esta matéria pode ser acompanhada no Senado Federal pelo seguinte endereço eletrônico : 

Disponível em: http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=79635 

Tramitação de Matérias (Proposições).  

http://www.senado.gov.br/sf/atividade/Materia/detalhes.asp?p_cod_mate=79635
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Lei Federal nº 11.769 em nossas escolas?  Como poderá ser efetivado o ensino dos 

conteúdos de música por professores de arte nas escolas públicas?  

 

A LDB, o ensino da música e a lei 11.769/2008 e sua trajetória  

 

O ensino da música através da LDB nº 4.024/61 e com o nome de educação 

musical, foi introduzido nas escolas em substituição ao canto orfeônico, que ali 

vigorava desde a década de trinta. Dez anos depois, uma nova reforma educacional 

– a LDB nº 5692/71, trocou a educação musical pela “Educação Artística”, tratando 

de uma forma integrada as quatro linguagens artísticas. A partir de 1974 surgem 

então os cursos de licenciatura em Educação Artística para a formação do professor 

de arte, com caráter polivalente. Assim sendo “O professor [...] devia dominar quatro 

áreas de expressão artística – música, teatro, artes plásticas e desenho substituído 

mais tarde pela dança”. 2 Dessa maneira,  

 

[...] a disciplina [de Educação Musical foi] substituída pela atividade. 
Ao negar-lhe a condição de disciplina e colocá-la com outras áreas 
de expressão, o governo estava contribuindo para o enfraquecimento 
e quase total aniquilamento do ensino de música.3 

 

Em 1996, a nova LDB nº 9394 manteve o caráter da obrigatoriedade no 

ensino artístico no Ensino Básico, porém com a mudança da terminologia de 

Educação Artística para Arte (s). Esta lei em vigência em nosso país, apesar de sua 

importância, apresenta “brechas” quando não esclarece o rumo do ensino da arte 

em nosso país. Para Queiroz4 a imprecisão da LDB também deixou margem a 

outras interpretações: 

[...] O uso da expressão “arte”, ainda de forma genérica e 
abrangente, apresenta alguns problemas, pois não deixa clara a 
importância e a necessidade de que sejam trabalhados, 
especificamente, o ensino de artes visuais, de música, de teatro e de 
dança. Esse fato tem gerado interpretações diversas dos 
profissionais que atuam nas definições da estrutura escolar, e que, 

                                                           
2
 FONTERRADA, M. T. de O. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 2. ed. São 

Paulo: Editora Unesp; Rio de Janeiro: Funarte, 2008, p. 218. 
3
 Idem. 

4
 QUEIROZ, L. R. S. Educação musical nas escolas de educação básica: caminhos possíveis para a 

atuação de professores não especialistas. Revista da ABEM, N. 17, setembro 2007. Porto Alegre: 
Associação Brasileira de Educação Musical, 2000. 
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muitas vezes, ainda pensam num ensino artístico polivalente e com 
carga horária excessivamente reduzida, o que o torna desprovido de 
profundidade em cada uma das linguagens das artes. 

  

A partir de 2006 organizou-se um grupo de músicos a partir de um encontro 

na casa do compositor Francis Hime, e que denominaram de Grupo de Articulação 

Parlamentar Pró-Música – GAP.5 O grupo realizou vários encontros para atuar 

politicamente junto ao poder legislativo para obter melhores resultados das questões 

da música no país.    

No ano de 2008 a Lei federal nº 11.769 alterou a LDB quanto ao ensino de 

Arte, acrescentando a especificidade do caráter obrigatório, “mas não exclusivo” do 

ensino dos conteúdos de música nas escolas. Esta Lei questiona a prática dos 

professores de Arte que estão do outro lado da “balança” educacional e alerta para o 

abismo que se abre novamente entre a aprovação da Lei e sua aplicação. No Brasil 

existe o dizer popular que expressa a reação do povo com relação a certas leis 

impostas de cima para baixo: “tem lei que pega, como também existem outras leis 

que não pegam”. Então novo questionamento se coloca! Como reagir a mais outra 

imposição de obrigatoriedade, ainda mais quando a referida Lei nos afeta 

diretamente e nos questiona enquanto categoria de educadores em arte.  

Foram anos maturando o projeto de lei que em sua concepção ou tramitação 

no Senado Federal, não contemplou a efetiva volta da disciplina de música no 

currículo escolar, mas a volta e a obrigatoriedade dos conteúdos de música no 

ensino da arte. A Lei Federal nº 11.769 aprovada em 18 de agosto de 2008, alterou 

a LDB 9394/96 quanto ao ensino da arte: 

 

                                                           
5 O GAP é um grupo que congrega entidades e associações informais de músicos, organizado a partir 

de abril de 2006. Após um ano de trabalhos para a elaboração de documentos para os encontros das 
câmaras setoriais do MinC, o grupo de músicos composto por Francis Hime, Ivan Lins, Fernanda 
Abreu, Alexandre Negreiros, Cristina Saraiva, Felipe Radicetti e Dalmo Mota decidiu por atuar 
politicamente com o poder legislativo, no sentido de interferir politicamente na tramitação de projetos 
de lei em curso e obter melhores resultados para o processo das questões da música no país, 
formando o Núcleo Independente de Músicos - NIM. Este primeiro encontro de fundação também 
estabeleceu o germe de uma Frente Parlamentar Pró-Música no Congresso com a participação de 
vários Deputados Federais. As entidades componentes do GAP são o Núcleo Independente de 
Músicos - NIM, O Fórum Paulista Permanente de Músicos – FPPM, o Sindicato dos Músicos 
Profissionais do Estado do Rio de Janeiro - SindMusi-RJ, a Associação Brasileira de Música 
Independente – ABMI, a Rede Social da Música e mais recentemente a Cooperativa de Música - SP 
associou-se ao grupo. Disponível em: 
http://www.queroeducacaomusicalnaescola.com/quem_somos_gap.htm . Acesso em 09 Dez. 08. 

http://www.queroeducacaomusicalnaescola.com/quem_somos_gap.htm
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Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa 
a vigorar acrescido do seguinte § 6º: 
"Art. 26. ..................................................................................... 
§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, 
do componente curricular de que trata o § 2º deste artigo." (NR) 
Art. 2º (VETADO) 
Art. 3º Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se 
adaptarem às exigências estabelecidas nos arts. 1º e 2º desta Lei.6 

 

Porém, um fator preocupante na visão de muitos musicistas foi o veto 

presidencial ao Art. 2º da Lei nº 11.769. Esse artigo defendia em seu parágrafo 7º 

que o ensino da música deveria ser ministrado por professores com formação 

específica na área. Este parágrafo simplesmente foi vetado. Juntamente com a lei 

aprovada, o veto presidencial procurou esclarecer as razões com o seguinte 

argumento: 

MENSAGEM DE VETO Nº 622, DE 18 DE AGOSTO DE 2008. 
Senhor Presidente do Senado Federal, Comunico a Vossa 
Excelência que, nos termos do § 1º do art. 66 da Constituição, decidi 
vetar parcialmente, por contrariedade ao interesse público, o Projeto 
de Lei nº 2.732, de 2008 (no 330/06 no Senado Federal), que "Altera 
a Lei nº 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". [...] Parágrafo único. 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, § 4º) e de língua 
estrangeira (art. 26, § 5º), 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.7 

                                                           
6
 BRASIL. Lei nº 11.769, de 18 de Agosto de 2008, que Altera a Lei nº 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. 
7
 Idem. 
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As razões do veto indicam a diversidade de níveis de formação, inclusive 

sem formação acadêmica ou oficial, dos musicistas brasileiros ligados com o ensino 

de música. O projeto de Lei se fosse aprovado integralmente, impediria estes 

músicos e profissionais de atuarem com o ensino da música. 

 

Breve histórico da Educação Musical no Brasil e suas influências 

 

A educação musical brasileira no século XX foi influenciada por Métodos de 

musicalização elaborados por Zoltán Kodaly, Émile-Jaques Dalcroze, Carl Orff e 

Shinichi Suzuki. Cada qual optou por desenvolver determinado aspecto da educação 

musical como a prática vocal e instrumental valorizando o folclore; da valorização no 

movimento corporal e na habilidade de escuta; por meio da integração de linguagens 

artísticas e o ensino baseado no ritmo, no movimento e na improvisação; e a 

capacidade de aprender música do mesmo modo que se aprende a falar a língua de 

seu país. 8    

No final da primeira metade do Século XX, o compositor Heitor Villa-Lobos, 

deu grande impulso à música vocal, com o canto orfeônico. O canto orfeônico, 

considerado como método de Educação Musical, foi o primeiro projeto oficial, 

instituído em todo o território federal durante o governo de Getúlio Vargas. A música 

foi ensinada em todas as escolas através do canto orfeônico. Segundo Arruda apud 

Silva, entenda-se canto orfeônico como coros formados por escolares, militares, 

operários ou amadores da música em geral, que executam repertório mais 

acessível, com alguma perfeição, mas sem visar a uma finalidade puramente 

artística, com o objetivo de elevar o nível cultural e artístico do povo.  

O próprio Villa-Lobos defendia: 

 

O canto coletivo, com o seu poder de socialização, predispõe o 
indivíduo a perder no momento necessário a noção egoísta da 
individualidade excessiva, integrando-o na comunidade, valorizando 
no seu espírito a idéia da necessidade de renúncia e da disciplina 
ante os imperativos da coletividade social, favorecendo, em suma, 

                                                           
8
 FONTERRADA, M. T. de O. Op. Cit. Passim. 
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essa noção de solidariedade humana, que requer da criatura uma 
participação anônima na construção das grandes nacionalidades. 9  

 

Este objetivo é facilmente justificado, pois Villa-Lobos, quando retornou ao 

Brasil no final de 1930, admirou-se do grande descaso com a música e o total 

analfabetismo musical da população brasileira, o que o levou a apresentar um plano 

de Educação Musical às autoridades competentes.  

Os principais objetivos eram: a disciplina, o civismo e a educação artística. 

Segundo Arruda esperava-se que “adquirindo as primeiras noções de arte por meio 

do canto orfeônico, os jovens pouco a pouco tomariam interesse pelas audições e 

pelos assuntos musicais em geral.” 10  

O canto orfeônico inspirado na metodologia de Kodaly diferenciou-se no 

modo de implantação. A propagação do canto orfeônico era realizada através de 

grandes concentrações orfeônicas, compostas de milhares de vozes, o que 

contribuiu grandemente para a difusão do canto coletivo, conferências e artigos para 

os jornais mais importantes da época. A implantação deste projeto iniciou-se em São 

Paulo e posteriormente, no Rio de Janeiro e em todo o Brasil.  

Apesar das controvérsias ligando Villa-Lobos às conseqüências políticas do 

Estado Novo é inegável a sua contribuição enquanto concepção e execução de 

projeto de musicalização e o legado proporcionado por meio do canto coral em nível 

nacional. 

Outro compositor que deu grande impulso à educação musical brasileira a 

partir de 1937 foi Hans Joachim Koellreutter. Segundo Fonterrada11 ele “trouxe 

idéias frescas, que refletiam a nova postura diante da arte contemporânea e abriu 

um campo voltado à pesquisa e à experimentação”. Em torno de Koellreutter forma-

se um grupo de jovens musicistas brasileiros que criam o Grupo Música Viva. Ele 

também capta “as grandes mudanças paradigmáticas que influenciaram a maneira 

                                                           
9
 RIBEIRO, C. R. (Org.) O Pensamento Vivo de Heitor Villa-Lobos. São Paulo: Martin Claret 

Editores, 1987, p.90. 
10

 ARRUDA, Y. Q. apud SILVA, V. F. da. Acesso à Linguagem musical através do Canto Coral. 
Curitiba: Faculdade de Artes do Paraná, Trabalho acadêmico (Pós-Graduação “Latu Sensu”) em 
Fundamentos Estéticos de Arte-Educação – 1998, p.23.  
11

 FONTERRADA, M. T. de O. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 2. ed. São 

Paulo: Editora Unesp; Rio de Janeiro: Funarte, 2008, p. 215-216. 
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de encarar a educação musical e questionar seu valor”. O grupo lança Segundo 

Kater 12 o manifesto que: 

  

[...] se tornará referência oficial do movimento, torna evidente o grau 
de complexidade com que é tratado o fato musical, mediante os 
enfoques estético, social e econômico, refletindo, antes de uma 
coerência propriamente, um mosaico de flashes intensos de 
consciência. Reproduzimos a seguir alguns fragmentos: A música, 
traduzindo idéias e sentimentos na linguagem dos sons, é um meio 
de expressão; portanto, produto da vida social. /.../ A arte musical é o 
reflexo do essencial na realidade. A produção intelectual, servindo-se 
dos meios de expressão artística, é função da produção material e 
sujeita, portanto, como esta, a uma constante transformação, a lei da 
evolução. Música é movimento. / Música é vida. “MÚSICA VIVA” 
compreendendo este fato combate pela música que revela o 
eternamente novo, isto é: por uma arte musical que seja a expressão 
real da época e da sociedade. “MÚSICA VIVA” refuta a assim 
chamada arte acadêmica, negação da própria arte. “MÚSICA VIVA”, 
baseada nesse princípio fundamental, apóia tudo o que favorece o 
nascimento e crescimento do novo, escolhendo a revolução e 
repelindo a reação. “MÚSICA VIVA”, compreendendo que o artista é 
produto do meio e que a arte só pode florescer quando as forças 
produtivas tiverem atingido um certo nível de desenvolvimento, 
apoiará qualquer iniciativa em prol de uma educação não somente 
artística, como também ideológica; pois, não há arte sem ideologia. 
/.../ “MÚSICA VIVA”, adotando os princípios de arte-ação, abandona 
como ideal a preocupação exclusiva de beleza; pois, toda a arte de 
nossa época não organizada diretamente sobre o princípio da 
utilidade será desligada do real. /.../ “MÚSICA VIVA” acredita na 
função socializadora da música que é a de unir os homens, 
humanizando-os e universalizando-os. “MÚSICA VIVA”, 
compreendendo a importância social e artística da música popular, 
apoiará qualquer iniciativa no sentido de desenvolver e estimular a 
criação e divulgação da boa música popular, combatendo a produção 
de obras prejudiciais à educação artístico-social do povo. /.../ 
Consciente da missão da arte contemporânea em face da sociedade 
humana, o grupo “MÚSICA VIVA”, acompanha o presente no seu 
caminho de descoberta e de conquista, lutando pelas idéias novas de 
um mundo novo, crendo na força criadora do espírito humano e na 
arte do futuro. [...] Este grande painel de idéias, verdadeiro mural de 
intenções da modernidade musical brasileira, retrata com perfeição o 
papel revolucionário assumido pelo movimento e o engajamento 
visceral com que os membros do grupo se lançam às questões 
fundamentais da realidade social de seu tempo.  

 

                                                           
12

 KATER, C. Catálogo de Obras de H. J. Koellreutter. Belo Horizonte: FEA / FAPEMIG - Fundação 
de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais, 1997. Ver também: NEVES, José Maria. Música 
Contemporânea Brasileira. Ricordi, São Paulo, 1981, p. 94.  
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Este grupo dá novo impulso às composições brasileiras, porém desperta 

reações contrárias de esvaziamento e enfraquecimento da música no Brasil pelo 

combate de suas proposições que são visíveis a partir das décadas de sessenta e 

setenta por meio das LDBs e da conjuntura política que se instalara no país. 

A trajetória musical brasileira segundo Oliveira é muito rica. “O que se 

observa, portanto, é que a Educação Musical está latente, histórica, social e 

comunitariamente na vida dos brasileiros, através de uma imensa teia, interligada 

por fios muitas vezes invisíveis, carentes de comunicações e ações integradas” 13 

 

A escola e o ensino dos conteúdos música a partir da Lei 11.769/2008 

 

O presente trabalho diante deste quadro de mudança busca a reflexão dos 

desafios e soluções retorno dos conteúdos de música na escola pública, motivado 

pelo Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE 2008 da Secretaria Estadual 

de Educação do Paraná. Para tanto, houve a implementação do Projeto de 

Intervenção Pedagógica junto aos professores de Arte do Colégio Estadual do 

Paraná e da Escola Estadual Professor Brandão, para debater a Lei Federal 11.769 

e procurar o diálogo disciplinar entre os professores de Arte. Porém, cabe refletir 

sobre o ensino musical escolar para comparar com a implementação realizada.  

O ensino musical escolar em nosso país passou por várias fases e 

caminhos. Em contraposição ao ensino da música nas escolas de ensino regular, 

houve o ensino nas Escolas de Música particulares ou ligado às Faculdades e 

Universidades; o ensino mediado por igrejas e ou organizações evangélicas. 

Pelo Brasil afora existem relatos de várias escolas e municípios que 

incluíram a música nos currículos escolares e em sua prática pedagógica. Dentre as 

várias iniciativas musicais há no Estado do Rio de Janeiro desde 2001 na prefeitura 

municipal de Niterói o Projeto Aprendiz – Música na Escola;14 outra ocorre no Estado 

de Sergipe, na cidade de São Caetano, com a Orquestra Sinfônica de Meninos de 

São Caetano. No depoimento do maestro Mozart Vieira aglutina-se a importância e a 

                                                           
13

 OLIVEIRA, G. A. - O ensino de música no Brasil: fatos e desafios. Disponível em: http://www.proec. 

ufg.br. Revista da UFG, Vol. 7, n. 2, dezembro, 2005, on line. Acesso em 13 jun. 08. 
14

 Projeto Aprendiz – Música na Escola. Disponível em: http://www.culturaniteroi.com.br/modules.php? 
op=modload&name=sections&file=índex&req=viewarticle&artid=16&page=1. Acesso em 27 nov. 08. 

http://www.proec/
http://www.culturaniteroi.com.br/mo
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responsabilidade dos educadores musicais diante dos educandos: “Se eu soubesse 

que sete notas musicais iriam fazer uma revolução tão grande eu teria me preparado 

mais”;15 Criado em 1995 pela Secretaria de Estado da Cultura de São Paulo há o 

Projeto Guri que “tem como objetivo desenvolver as habilidades e potencialidades 

de crianças e adolescentes de áreas culturalmente carentes por meio da música, 

reconhecendo esta arte como agente de fortalecimento na construção da 

cidadania”.16 No Paraná podemos citar entre outros, o subprograma "Apoio às 

Licenciaturas". A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é 

responsável pelo Programa de Extensão Universidade sem Fronteira - SETI/PR e 

apoiou a setenta projetos aprovados para o subprograma "Apoio às Licenciaturas".17 

Os projetos atingem às áreas e cidades com Índice de Desenvolvimento Humano 

baixo, por meio da Universidade sem Fronteira, onde são apoiadas atividades 

ligadas ao ensino da música. Não é um programa de inclusão da música direto na 

escola, mas é de apoio às cidades selecionadas com projetos de música. 

Embora o ensino da música não tenha sido obrigatório nas escolas, ele 

existe, pois segundo Oliveira18 existe no Brasil uma grande diversidade de 

atividades e ações ligadas à música e ao ensino da música: 

 

 instituições públicas federais, estaduais e municipais e instituições 
privadas (e/ou religiosas) que se dedicam ao ensino formal da 
música em todos os níveis e faixas etárias, da pré escola à 
Universidade;  
 instituições públicas e privadas que trabalham com ensino informal 

da música, ou seja, com estruturas não atreladas às normas 
previstas nas novas bases (aqui estão incluídas escolas livres de 

                                                           
15

 Orquestra Sinfônica de Meninos de São Caetano - SE. Disponível em: http://academiabrasileiradeci 
nema.com.br/site/index.php?option=com_content&task=view&id=1040&Itemid=510&limit=1&limitstart 
=2. Acesso em 01 dez. 08.  
16

 O Projeto Guri oferece vagas gratuitas e isentas de seleção para o ensino musical de instrumentos 
tais como de cordas e de sopros, convergindo para a formação de Orquestras-Escolas. Pressupõe a 
formação de corais infantis, conjuntos de violões e outros agrupamentos instrumentais. Atualmente o 
projeto conta com 110 grupos musicais entre Orquestras de Sopros, Cameratas de Violões, 
Cameratas de Cordas, Big Band e a Orquestra Paulista Juvenil, formada em 2001. Disponível em: 
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.6eb44e481fba6c0ff828f049c19714a0/?vgnexto
id=b2edcdcfc1f69010VgnVCM1000001c01a8c0RCRD. Acesso em 01 Dez. 08. 
17

 A Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior é responsável pelo Programa de 
Extensão Universidade sem Fronteira - SETI/PR. Subprograma "Apoio às Licenciaturas". Disponível 
em: http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=27. Acesso em 07 dez. 08.  
18

 OLIVEIRA, G. A. - O ensino de música no Brasil: fatos e desafios. Disponível em: http://www.proec. 

ufg.br. Revista da UFG, Vol. 7, n. 2, dezembro, 2005, on line. Acesso em 13 jun. 08. 

http://academiabrasileiradeci/
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.6eb44e481fba6c0ff828f049c19714a0/?vgnextoid=b2edcdcfc1f69010VgnVCM1000001c01a8c0RCRD
http://www.cultura.sp.gov.br/portal/site/SEC/menuitem.6eb44e481fba6c0ff828f049c19714a0/?vgnextoid=b2edcdcfc1f69010VgnVCM1000001c01a8c0RCRD
http://www.seti.pr.gov.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=27
http://www.proec/
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Música com grande lastro tais como a Pró Arte /RJ, o MVSIKA /GO, 
a Fundação de Educação Artística de Belo Horizonte/MG); 
 Associações como Meninos do Morumbi (SP), Projeto Villalobinhos 

(RJ), Escola Pracatum (BA) que vêm realizando um notável trabalho 
de formação musical e de resgate social; 
 Bandas militares, orquestras e coros do país, que são verdadeiros 

celeiros de educação musical, responsáveis pela formação de um 
sem número de músicos brasileiros e de platéias; 
 Festivais de música: são 61 os citados pela Viva Música 2004, com 

diferentes estruturas, recebendo jovens de todo o país para ouvir e 
estudar música e trocar  conhecimentos musicais; 
 Concursos, que do Oiapoque ao Chuí premiam instrumentistas, 

cantores, cameristas, compositores com oportunidades de concertos, 
recitais e gravações;  
 Rádios educativas, muitas ligadas às Universidades, como a da 

UEL em Londrina, que oferece programação educativa-musical de 
excelente qualidade. 

 

No Estado do Paraná as escolas públicas passam por um processo de 

modernização e de investimento na informatização, buscando a sua inserção no 

mundo virtual da comunicação por meio da internet, e por meio de vários programas 

de inclusão digital.19 Porém, quando o assunto em questão é a volta dos conteúdos 

de música nas escolas, há que se ter apurada atenção com relação aos 

investimentos que são necessários. Alguns Colégios ou Institutos podem ofertar com 

tranqüilidade aulas de música, porém são exceções e não a regra geral. 

O ambiente físico-arquitetônico escolar com relação ao isolamento acústico 

em geral não é adequado para as aulas de música. Conforme existir a 

disponibilidade, há que se providenciar alguma sala de aula específica para a 

Educação Musical nas escolas e realizar o isolamento acústico.20  

E agora, uma questão mais crucial ainda se coloca: estão os professores 

preparados para ministrar as aulas de música? Qual seria a abordagem deste 

ensino musical?   

Os alunos em geral ouvem muita música, mas musicalmente falando, as 

escolas são barulhentas, e o ambiente para a educação musical nem sempre se 

torna propício. Outro fenômeno entre os alunos é a difusão de aparelhos eletrônicos 

                                                           
19

 Alguns dos Programas ligados à Inserção Digital no Paraná: Paranavegar, Paraná Digital, Portal 
Dia a dia educação dentre outros, além de disponibilizar um provedor de internet próprio, por meio do 
Serpro PR.    
20

 Para o isolamento acústico da sala utilizam-se espumas e outros materiais.   



12 

 

portáteis21 para a escuta musical. Há a grande diversidade com relação ao gosto 

musical, estrangeirismos na seleção musical, desprezo para determinadas formas 

musicais como, por exemplo, a música erudita e música popular brasileira.  

Como será possível transformar a cultura do “barulho” anti-musical e 

estressante, em sons e ruídos ritmados, percebendo ainda os sons naturais dos 

ambientes onde habitamos? Que estratégias serão utilizadas para a valorização do 

silêncio musical, da escuta musical que perceba os detalhes, os matizes sonoros, os 

timbres, o fraseado musical, a extensão vocal masculina e feminina, solos vocais, 

solos instrumentos instrumentais?  

Quando na escola se constrói ambiente propício ao ensino da música, tendo 

o cuidado de incluir as várias formas de sua prática musical junto ao Projeto Político 

Pedagógico, vislumbra-se a possibilidade de alcançar sucesso na implantação junto 

à comunidade escolar. Esse sucesso pode ser alcançado devido ao poder da 

música e dos seus efeitos positivos.  

Considerar a música como um discurso, é muito mais rico do que apenas 

utilizar do ensino da música para outros fins, como por exemplo, apresentação em 

datas festivas e como músicas de comando etc. Em Curitiba, Doriane Rossi22 e 

Carlos Alberto de Paula realizaram respectivamente estudos em 2006 e 2007 para 

abordar o ensino musical em escolas da Rede Estadual de Ensino em Curitiba. 

A análise de Rossi,23 levanta a realidade das atividades extracurriculares de 

música nas escolas públicas em Curitiba, além de apontar para os limites que são 

colocados com relação a se ministrar aulas curriculares de música. 

 

A presença ou ausência da música na escola deve-se ao significado 
que professores e alunos atribuem a esse conhecimento. Nas 
escolas em que não persiste a atividade musical, ficou claro que o 
objetivo era o do espetáculo, pois, passado o momento e a 
motivação da apresentação/festival, a atividade cessou. Nas escolas 
em que a atividade permaneceu, a música tem um significado em si. 

                                                           
21

 Dentre os vários aparelhos eletrônicos podemos citar como exemplo: cd players; mp3, mp4, mp5, 
etc.; I phone; I touch dentre outros. 
22

 ROSSI, D. Atividades musicais extracurriculares e aulas de artes nas escolas estaduais de 
ensino médio do município de Curitiba. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Dissertação 
(Mestrado) – Setor de Educação Curitiba, 2006; PAULA, C. A. de. A música no ensino médio da 
escola pública do município de Curitiba: aproximações e proposições conceituais à realidade 
concreta. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Dissertação (Mestrado) – Setor de Educação 
Curitiba, 2007.  
23

 ROSSI, D. Opus Cit., p.110-111. 



13 

 

A música é o objetivo, a motivação. Embora haja outros elementos 
motivadores, como a gravação de cds ou apresentações mais 
importantes, esses fatores não são os fundamentais. Com relação às 
aulas de Artes, a música apareceu com pouquíssima freqüência nos 
conteúdos trabalhados, como se apontou anteriormente. 
Considerando-se que os alunos do E. M. em quase todas as escolas 
não têm oportunidade ou condições de participar das atividades 
extracurriculares de música, a aula de Artes seria sua única chance 
de entrar em contato com a música como forma de conhecimento. 
Entretanto, lamentavelmente, essa oportunidade é praticamente 
inexistente. Os professores alegam que não têm conhecimento 
suficiente da área de música para ministrar as aulas. Quando sua 
habilitação é em artes cênicas, julgam-se capacitados para dar 
conteúdos de artes plásticas, mas não de música: “música é mais 
difícil”. As atividades da área de artes plásticas são muito mais 
freqüentes. 
 

As pesquisas de Paula24 corroboram as constatações de Rossi quanto à 

situação atual da educação musical nas escolas públicas da capital paranaense. 

Ambos educadores revelam em suas colocações as reais dificuldades para o ensino 

musical nas escolas públicas. Paula afirma que:   

 

O distanciamento do que a escola prioriza no seu currículo, ou o que 
não releva como importante, no caso a disciplina de Arte e em 
especial a área de música e o que o jovem tem como mais presente 
em seu cotidiano, é um paradoxo que desestimula sua freqüência e 
permanência nos estudos escolares. [...] A Música, conforme o 
verificado no histórico do Ensino Médio, reflete o quão evidente é a 
sua relação com a educação, estando sempre presente no ensino de 
jovens em diversos momentos da educação ocidental. Mas como 
podemos verificar nas últimas décadas sua permanência nas escolas 
tem sido bastante restrita ou, como na maioria dos casos analisados, 
simplesmente inexistente. [...] percebe-se que o trabalho pedagógico 
com música sistematizado é realizado em um número mínimo de 
escolas. As razões para tal fato, segundo os professores, são as 
condições inadequadas, tanto de espaço e tempo (as mais citadas) e 
a pouca importância que a comunidade escolar e os gestores do 
sistema, demonstram para com esta disciplina. 
 

O papel de condutor deste processo cabe ao educador musical possuidor de 

experiência e formação profissional em música, ajudando os alunos a sentirem e 

alcançarem com maior plenitude as experiências vivenciadas a partir da música por 

meio das atividades de Educação Musical na escola. Nesse espaço de negociação 

                                                           
24

 PAULA, C. A. de. A música no ensino médio da escola pública do município de Curitiba: 

aproximações e proposições conceituais à realidade concreta. Curitiba: Universidade Federal do 
Paraná. Dissertação (Mestrado) – Setor de Educação, 2007, p. 98-99. 



14 

 

escolar, é importante também considerar o universo musical dos alunos fazendo o 

contraponto e a ampliação do repertório musical. 

Neste sentido para Keith Swanwick25 a concepção de Educação Musical 

deve dialogar com a cultura musical e sua diversidade. 

 

[...] A concepção de educação musical como uma forma de estudos 
culturais ou reforço social tende a resultar num currículo muito 
diferente daquele que identifica a música como uma forma de 
discurso. O ensino musical, então, torna-se não simplesmente 
transmitir a cultura, mas algo como um comprometimento com as 
tradições em um caminho vivo e criativo, em uma rede de 
conversações que possui muitos sotaques diferentes. Nessa 
conversação, todos nós temos uma “voz” musical e também ouvimos 
as “vozes” musicais de nossos alunos.  

   

Swanwick considera que “a educação musical é um caso à parte, 

especialmente quando é estatutária ou vai fazer parte da vida escolar”. E o autor 

completa: “Talvez porque seja particularmente difícil lidar com música dentro dos 

horários monótonos das escolas e faculdades e porque os professores dificilmente 

se aproximem de sua natureza e valor diante da grande quantidade de alunos nas 

aulas em estúdios particulares”. 26 Neste contexto o autor aponta para a existência 

de dificuldade de se abordar o discurso musical em sua totalidade. O discurso 

musical é o processo pelo qual a música funciona metaforicamente transformando 

no sujeito: “[...] sons em „melodias‟, gestos; transformamos essas „melodias‟, esses 

gestos em estruturas; transformamos essas estruturas simbólicas em experiências 

significativas”.27      

O educador musical tem que ter consciente em sua prática que aprendizado 

e o desenvolvimento mental no educando como diz Vygotsky28 pode ser 

determinado por três níveis de desenvolvimento. O primeiro é o nível de 

desenvolvimento real. Neste ponto na relação professor aluno, em geral é o aluno 

que se encontra neste nível. No outro lado da relação, encontra-se o segundo nível 

chamado de nível de desenvolvimento potencial. Para Vygotsky o terceiro nível 

ocorre na interação entre professor e aluno na chamada zona de desenvolvimento 

                                                           
25

 SWANWICK, K. Ensinando Música Musicalmente. São Paulo: Moderna, 2003, p.45-46. 
26

 Idem, p. 57. 
27

 Idem, p. 56. 
28

 VYGOTSKY, L. S. A formação Social da mente. São Paulo: M. Fontes, 1991, p. 89-113.   
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proximal. É esse o momento em que se abre a oportunidade para que ocorra o 

aprendizado e o desenvolvimento mental do educando. 

Para Snyders, os professores de música podem auxiliar aos alunos a 

descobrirem as alegrias proporcionadas pela música. E, uma das questões centrais 

é estimular a atividade de escuta. Esta não deverá ser feita a partir de recortes 

abstratos, seguidos de mecanismos desligados do contexto da realidade em que se 

insere a experiência e repertório musical do professor e do aluno. Deverá sim, em 

todos os momentos, ser estética e desenvolver significações estéticas, preocupadas 

com a beleza, orientadas para a beleza. 

É preciso estimular a reflexão sobre certos termos e temas que, ao mesmo 

tempo, possuem sentidos característicos na música, mas em sentido mais amplo 

também se estendem ao conjunto significativo das obras humanas. Segundo 

Snyders29: 

[...] O som, ao contrário, é instantâneo, fugaz, desaparece assim que 
nasce, sucede a si próprio sem deixar vestígios; estando fora de nós, 
não tem dificuldade em nos penetrar profundamente; como é móvel, 
adapta-se facilmente aos movimentos do espírito; já que é vir-a-ser, 
incorpora-se a um ser que está fundamentalmente em processo de 
metamorfose. Daí a intensidade soberana das emoções musicais [...]  

 

Decorrente de todas essas dificuldades encontradas em relação ao ensino 

da música no ensino regular, diante das dificuldades quanto ao ensino da música na 

escola pública levantadas por (Araujo 2004, Rossi 2006, Paula 2007, dentre 

outros30), pela Câmara Setorial de Música MINC/Funarte, e pela ação direta do 

Grupo de Ação Parlamentar Pró-Musica, logrou-se a aprovação da Lei Federal n.º 

11.769 alterando a LDB e tratando da obrigatoriedade do ensino dos conteúdos de 

música na escola pública.  

Ao debater com alguns professores sobre a implantação desta nova lei, 

alguns questionavam se teriam que ensinar teoria musical ou ensinar a leitura de 

notas musicais. A imagem da educação musical ficou paralisada no tempo e na 

imaginação de algumas pessoas!   

 

 

                                                           
29

 SNYDERS, G. A escola pode ensinar as alegrias da música? São Paulo: Cortez, 1992, p.79. 
30

 Ver também: http://www.queroeducacaomusicalnaescola.com/index2.htm. 
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Os conteúdos em música na escola pública 

 

Há que se abordar o retorno dos conteúdos de música nas escolas com 

muita responsabilidade e inteligência. A música é muito rica em seus conteúdos e 

prática. O desafio maior não é somente “dar aulas sobre música”, mas também 

ministrar “aulas de música”.   

É comum a utilização da música por parte dos professores da educação 

infantil e das séries iniciais do Ensino Fundamental, como coadjuvante para o ensino 

de conteúdos não musicais, recreação, a aquisição de hábitos higiene e 

disciplinares. Esta utilização em geral também se estende para os outros níveis de 

ensino regular. Segundo Rossi31, a música:      

 
[...] aparece sob várias formas: como estimuladora para outras 
matérias, como material de estudo da literatura e da poesia, como 
apoio para fazer relaxamento e em inúmeras outras ocasiões; 
contudo, raramente é encarada como área específica de 
conhecimento. Entretanto, a música está presente de forma maciça 
na sociedade, que faz uso, inclusive, de seu poder manipulador. 
Entende-se então, que é justamente a instituição escolar que deve se 
apropriar de todos os conteúdos sobre essa forma de arte para 
transformar a música em conhecimento e, com isso, ampliar o 
horizonte intelectual e artístico dos jovens.  

 

Rossi chama a atenção para que a música seja valorizada como área de 

conhecimento, com conteúdos próprios e estratégias próprias para que se amplie o 

horizonte cultural e artístico de nossos educandos. Com este posicionamento não 

estão se fechando as portas da música para com as outras disciplinas, mas sim, a 

busca de valorização da arte musical na escola pública. O diálogo interdisciplinar e 

transdiciplinar, primeiramente entre as áreas de conhecimento da Arte (artes 

plásticas, teatro e dança), e também com as outras áreas do conhecimento humano 

tornam-se fundamental para a formação do educando.  Nos estudos de Paula32, o 

educador afirma que:  

 
                                                           
31

 ROSSI, D. Atividades musicais extracurriculares e aulas de artes nas escolas estaduais de 
ensino médio do município de Curitiba. Curitiba: Universidade Federal do Paraná. Dissertação 
(Mestrado) – Setor de Educação Curitiba, 2006, p.111-112. 
32

 PAULA, C. A. de. A música no ensino médio da escola pública do município de Curitiba: 

aproximações e proposições conceituais à realidade concreta. Curitiba: Universidade Federal do 
Paraná. Dissertação (Mestrado) – Setor de Educação, 2007, p. 105. 
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[...] A música pode e deve ter uma relação mais intrínseca com as 
outras disciplinas, mas no sentido de relacionar-se e não de 
submeter-se, tendo em vista que ao trabalhar com o próprio 
conhecimento da música, estamos tratando do conhecimento de 
várias outras disciplinas do Ensino Médio. Pelo fato do 
conhecimento que organiza a Arte ser composto por conteúdos de 
várias disciplinas, a música na escola relaciona-se com 
conhecimentos das ciências exatas, principalmente com a 
Matemática e a Física e das ciências humanas como a história, a 
Filosofia e Sociologia, bem como com a Língua Portuguesa e 
Estrangeira Moderna.  

 

Carlos Eduardo Granja é mais incisivo quando afirma que a escola está em 

crise diante da pós-modernidade ao insistir em organizar o tempo e o espaço escolar 

por meio de disciplinas fragmentadas. Segundo Nilson José Machado comentando a 

obra de Granja a “crise na organização do trabalho escolar situa-se, ao fim e ao 

cabo, na progressiva descaracterização da idéia de disciplina. [...] indicando a 

necessidade de ultrapassar a fragmentação do conhecimento e ir além dos objetos e 

dos objetivos disciplinares”.33 Machado ainda comenta que Granja demonstra em 

seus estudos o fato de que a música constitui um elemento natural na construção de 

uma alternativa para a crescente fragmentação disciplinar que ocorre na escola.   

O debate sobre quais conteúdos serão elencados para serem ministrados 

pelos educadores musicais e os professores de arte que não tem formação 

específica em música, ainda é muito tímido. Mais do que selecionar conteúdos, a 

principal abordagem na atualidade passa pela reflexão de como tratar os conteúdos 

musicais e sua prática e por meio de qual caminho ou metodologia poderá se 

alcançar maior sucesso diante dos educandos.  

Mais do que indicar esta ou aquela metodologia de ensino musical, é 

necessário entrar em contato com o pensamento desenvolvido por educadores 

musicais atuais, como por exemplo, a teoria desenvolvida por Keith Swanwick.  

A teoria desenvolvida por Swanwick dialoga com os pressupostos teóricos 

da teoria construtivista lançada por Jean Piaget, onde procura apresentar as 

diversas fases de construção do conhecimento. Este se efetiva quando ocorre o 

“desequilíbrio” quanto à conceituação de algo já conhecido. E a partir então, ocorre o 

                                                           
33

 MACHADO, N. J. in GRANJA. C. E. de S. C. Musicalizando a escola: música, conhecimento e 

educação. São Paulo: Escrituras Editora, 2006.  
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processo de assimilação. Quando este novo conhecimento é introjetado e passa a 

fazer parte do sujeito, ocorre à acomodação do conhecimento musical.  Este sujeito 

que assimila, acomoda, adapta, readapta, integra a si os conhecimentos musicais 

que possibilita responder, respeitando as suas fases de maturação respondendo aos 

desafios do ambiente que está inserido. Constata-se que as fases de intuição e 

análise colocadas pelo autor da teoria espiral da música, relativo ao fenômeno 

musical em toda sua abrangência nem sempre são alcançadas por alguns sujeitos.   

Sua abordagem procura alcançar as várias facetas que envolvem o 

processo de aprendizagem musical. 

  

 

Figura 1- Teoria Espiral do Desenvolvimento Musical34 

 

                                                           
34

 In FONTERRADA, M. T. de O. De tramas e fios: um ensaio sobre música e educação. 2. ed. 
São Paulo: Editora Unesp; Rio de Janeiro: Funarte, 2008, p.113. 
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Além de lançar a Teoria e o modelo Espiral do desenvolvimento musical. 

Swanwick também elaborou um conjunto de parâmetros que estão circunscritos à 

experiência musical ao qual denominou “CLASP” (Composition, Literature studies, 

Audition, Skill acquisition and Performance). Esta sigla foi traduzida para o português 

pela Doutora Liane Hentschke, especialista na obra de Swanwick,35 como “TECLA” 

(Técnica, Execução, Composição, Literatura e Apreciação). 

  

(T) (Técnica): Aquisição de habilidades – aurais, instrumentais e de escrita musical; 
“controle técnico, execução em grupo, manuseio do som com aparatos eletrônicos ou 
semelhantes, habilidades de leitura à primeira vista e fluência com notação” 

E Execução: Comunicação da música como uma “presença”, geralmente implica em 
uma audiência – não importando o tamanho ou caráter (formal ou informal) 

C Composição: Formulação de uma idéia musical; “todas formas de invenção musical, 
[...] improvisação [...]; ato de fazer um objeto musical agrupando materiais sonoros de 
uma forma expressiva” 

(L) (Literatura): “Literatura de” e “Literatura sobre” música; inclui “não somente o estudo 
contemporâneo ou histórico da literatura da música em si por meio de partituras e 
execuções, mas também por meio de criticismo musical, histórico e musicológico” 

A Apreciação: Audição receptiva como (embora não necessariamente em) uma 
audiência; “envolve uma empatia com os executantes, um senso de estilo musical 
relevante a ocasião, uma disposição a „ir com a música‟ e [...] uma habilidade em 
responder e relacionar-se com o objeto musical como uma entidade estética [...]” 

Tabela 1 – Modelo CLASP - TECLA  

 

O modelo (T)EC(L)A abrange as atividades musicais consideradas por 

Swanwick como fundamentais para o desenvolvimento da compreensão musical.  

Engloba as práticas que se relacionam diretamente com o fazer musical: 

Composição – Apreciação e Execução, complementadas por aquelas que informam 

sobre o conhecimento musical – Técnica e Literatura.   

A abordagem de Swanwick para a Educação Musical proporciona tanto aos 

educadores como aos educandos nova perspectiva para se enfrentar com 

segurança a atual contextualização dos conteúdos e da prática musical nas escolas.  

Acompanhando a espiral, é possível perceber o desenvolvimento musical do 

educando em paralelo a questão intuitiva e a questão analítica.  E, contrariamente 

ao ensino tradicional que privilegia a execução, o modelo tecla desenvolve o 

conhecimento abrangente da música, oportunizando ao educando uma maior 

compreensão musical.   

                                                           
35

 SWANWICK, K. A basis of music education. London: Nfer-Nelson, 1979, p.43-5. 
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A vez e a voz dos professores de Arte diante da Lei 11.769/08 

 

O Estado do Paraná lançou a iniciativa pioneira de valorização da educação 

por meio do Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE36 apoiado pela 

Secretaria de Estado da Educação. É a concretização do diálogo entre as 

Instituições de Ensino Superior com sua estrutura e docentes, de um lado, e do 

outro, com a Secretaria de Educação do Estado do Paraná, por meio de cursos de 

formação, de seminários, de conferências, da produção intelectual, encontros de 

orientação e troca de conhecimentos entre os docentes das IES, com os docentes 

PDE que participam deste processo formativo e educacional.  

Dentre as ações a serem cumpridas pelos professores que participam do 

PDE, cabe-lhes implementar ações junto às suas escolas de origem e compartilhar 

com seus pares os questionamentos e o crescimento obtidos a partir da seleção do 

objeto de pesquisa relacionado com sua área de formação.  

O presente objeto de estudo foi implementado junto aos professores de 

Arte37 do Colégio Estadual do Paraná e da Escola Estadual Professor Brandão. 

Após várias atividades musicais e embasamento teórico, realizou-se uma pesquisa 

para levantar os desafios e soluções a partir da Lei Federal que obriga a volta dos 

conteúdos de música nas escolas.  

Dentre os professores que participaram da pesquisa a maioria apóia a lei. 

Dez professores (as) apóiam sem reservas a obrigatoriedade da lei. Sete 

professores (as) apóiam a lei com ressalvas, um professor discorda da lei e o último 

vê com preocupação as distorções ou deformações a partir da nova lei.   

Os professores (as) de música do Colégio Estadual do Paraná que 

participaram da implementação da Proposta Pedagógica ressaltaram a importância 

                                                           
36

 O Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE da SEED, entre 2007 e 2008 selecionou 
2.400 professores para desenvolverem pesquisas e estudos cada qual em sua área específica de 
formação. 
37

 Foi aplicado um questionário junto aos professores de arte com perguntas relacionadas ao tema da 
volta obrigatória dos conteúdos de música nas escolas. Dezenove professores (as) de arte 
responderam aos questionários. Participaram da pesquisa dezesseis professores (as) do Colégio 
Estadual do Paraná - CEP e três professoras da Escola Estadual Professor Brandão, assim 
distribuídos: CEP: 03 professores (as) de educação artística – artes plásticas; 04 professores (as) – 
educação artística – desenho – pintura; 03 professores (as) – bacharel – artes visuais; 05 professores 
(as) – Licenciatura em música e 01 professor de artes cênicas; da Escola Estadual Professor 
Brandão: 02 professoras de educação artística – artes plásticas e 01 professora – educação artística 
– desenho.     
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do retorno dos conteúdos de música na escola, pelo seu caráter formativo, de 

desenvolvimento, de melhor visibilidade, e audibilidade da música perante as outras 

áreas de arte dentro da escola. Isso fica claro nos posicionamentos que aparecerem 

em seus depoimentos a seguir. Como critério para apresentar os depoimentos 

optou-se por organizar os professores em ordem numérica.   

 

[...] PROFESSOR 1 – “A infância é o momento mais oportuno para o 
desenvolvimento da musicalidade e da sensibilidade, por esta razão 
acredito que o ensino obrigatório de música no ensino fundamental 
será uma ótima oportunidade de desenvolvimento para nossas 
crianças”.  
[...] PROFESSOR 2 – “O ensino de música é muito importante na 
formação do aluno. Se for obrigatório, será melhor a visualização da 
música nas artes, sendo que hoje ela está pouco difundida ou 
praticada”.  
[...] PROFESSOR 3 – “Considero pertinente a obrigatoriedade do 
ensino musical na escola, contudo, não compreendo nem aceito a 
não obrigatoriedade das demais linguagens artísticas” 
[...] PROFESSOR 4 – “Sou favorável à obrigatoriedade do ensino de 
música, no entanto considero importante o entendimento das 
especificidades do ensino e prática musical, das possibilidades de 
avanço da mentalidade com um trabalho musical sério e 
aprofundado. A lei não garante capacitação dos professores e, 
portanto, pode não representar esses avanços”. 
[...] PROFESSOR 5 – “Acredito que a educação estava carente, pois 

o ensino da música é importantíssimo na formação dos adolescentes 

e jovens. Desenvolve a auto-estima, a coordenação motora, o 

intelecto e ritmo, audição, etc.” 

 

Os mesmos professores (as) de música foram questionados quanto aos 

desafios e soluções a partir da lei 11.769/08, e apresentaram os seguintes 

posicionamentos: 

[...] PROFESSOR 5 – “O trabalho de arte envolve cultura, e isso é 
muito importante, pois nosso país é riquíssimo culturalmente. 
Desenvolver e estudar as potencialidades dos jovens é missão 
importantíssima. A cultura musical em especial.” 
[...] PROFESSOR 2 – “Os maiores desafios são burocráticos (político 
e financeiros). Como resolver a carga horária das aulas de arte 
sendo que 2 aulas semanais, e que deverá dispor também para a 
música em específico. Espaço físico, sendo que não existe nas 
escolas, material para as aulas, que não existe número de 
profissionais disponíveis no mercado com especialização em música 
e que possua didática para trabalhar com turmas de 40 alunos. 
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Todos esses pontos são possíveis, mas em longo prazo, e 
principalmente com a boa vontade dos governos.”   
[...] PROFESSOR 4 – “Acredito que o maior desafio que se enfrenta 
é que a mentalidade que permeia o ensino das artes é que se trata 
de supérfulo, hobbie, algo dispensável em momentos de crise.”  
[...] PROFESSOR 3 – “Um dos problemas, acredito, já tenha início na 
„seleção‟ dos professores quando da realização dos concursos 
públicos: os conteúdos abordados nas provas são quase que 
exclusivamente de artes plásticas!”   
[...] PROFESSOR 1 – “Muitas vezes ouvimos que o ensino de arte na 
escola é menos importante do que outras matérias. Será que nós 
professores de arte estamos valorizando realmente a arte?” 

    

Os professores (as) de arte que não tem formação específica em música 

apesar de apoiarem a lei plenamente ou com ressalvas comentaram que há 

dificuldades para a implantação da lei em um primeiro momento nas escolas. 

 

[...] PROFESSOR 6 – “Sempre estamos enfrentando desafios, 
propostas novas que de início nos assustam, porém devemos estar 
sempre buscando conhecimento, formação para a solução dos 
problemas, pois tudo isso se transforma em aprendizado.”  
[...] PROFESSOR 7 – “Os desafios serão os conteúdos. Como 
repassar assuntos abrangentes com qualidade, em pouco tempo?” 
[...] PROFESSOR 8 – “O conteúdo é trabalhado de forma muito 
diferente de uma escola para outra.” 
[...] PROFESSOR 9 – “Maior desafio: professor poder ter local, 
material e apoio para arte - e não arte como só um apêndice do 
aprendizado global”.  
[...] PROFESSOR 10 – “O ideal seria que todas as escolas tivessem 
uma sala ambiente equipada para que todas as linguagens possam 
ser desenvolvidas. E além de tudo, professores com melhor preparo 
e determinação. Creio que seria a melhor solução!” 
[...] PROFESSOR 11 – “Em minha opinião algumas coisas tem que 
ser revistas e integradas, pois acho que muitas coisas são bem 
pensadas, mas não integradas, deve haver integração entre 
Faculdades, concursos públicos e escola (currículos). Como proposta 
repito a já por mim citada: cada professor deve lecionar na disciplina 
de formação e então estabelecer um rodízio entre professores e 
turmas.”  
[...] PROFESSOR 12 – “Um dos desafios vai ser encontrar 
profissionais habilitados. Sugiro que o ensino se prolongue a outras 
manifestações artísticas e se aproveite assim o profissional atuante 
da própria escola e que ele consiga ensinar com profundidade para 
alunos que “queiram” desenvolver tais habilidades e sensibilidades.”  
 

Em decorrência das várias mudanças educacionais que ocorreram quanto 

ao ensino de arte e música no Brasil a partir da segunda metade século passado, a 
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pesquisa constatou certa divisão de opinião entre professores de arte com formação 

polivalente e com formação específica nas várias áreas de arte quando 

questionados sobre a volta dos conteúdos de música na escola.   

O ambiente escolar é por excelência o espaço onde as interações sociais 

ocorrem proporcionando aos educandos experiências que sempre deixam marcas 

em sua formação intelectual e emocional.  

Para a escola enquanto prática musical, o canto coral coloca-se como 

instrumento dinâmico do fenômeno social que está em constante transformação, que 

busca sempre uma identidade com valores humanos significativos, a valorização da 

própria individualidade e a do outro, e o respeito às relações interpessoais. 

As pesquisas de Abraham Maslow38 mostram que o comportamento de uma 

pessoa em determinado momento é determinado, normalmente, por sua 

necessidade mais intensa. As pessoas que se reúnem e ingressam em corais, têm 

as mais variadas motivações. Portanto, para os educadores musicais e ou regentes 

de corais é significativo ter certa compreensão das necessidades e motivações que 

são importantes para os educandos que participam dos corais. A motivação de uma 

pessoa depende da força de seus motivos. E os motivos são às vezes definidos 

como necessidades, desejos ou impulsos no interior da pessoa. 

A música exerce seu poder sobre o corpo, colocando-o em movimento, 

fazendo-o vibrar. Ela agarra, sacode, invade o coração, o espírito e o corpo, 

chegando a impor determinado comportamento ou jeito de ser. E por estar 

intimamente ligada ao corpo, dá-se tanta importância às emoções que a música 

desperta, levando-a uma espécie de existência corporal. 

A volta dos conteúdos de música na escola pública pode lançar novas 

perspectivas com relação à Educação Musical por meio da prática coral. Captar as 

necessidades aliado ao trabalho vocal criativo bem elaborado, incentivando ao 

educando a criação de composições para serem executadas, pode alcançar êxito 

nesta atividade musical coletiva que em geral é valorizada e possui relativa 

visibilidade diante da comunidade escolar.  

Aqui retornamos à Teoria de Swanwick procurando aliar a teoria à prática 

musical. Na prática coral o educador musical deve lançar mão do processo de 

                                                           
38

 MASLOW, A. In: MATHIAS, Nelson. Coral, um canto apaixonante. Brasília: Musimed, 1986, p.23.  
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composição, execução e apreciação. Diante do rico patrimônio cultural brasileiro, o 

canto como meio de musicalização, deve ser cultivado e renovado através da 

descoberta do som, dos jogos musicais, do gesto musical, independente do gosto 

pessoal. A prática deve envolver os educandos progressivamente de modo que o 

canto coral possa suscitar curiosidades quanto aos conteúdos musicais que 

envolvem o canto coletivo. Não é começar diretamente pelos ensinamentos de teoria 

musical, mas sim considerá-los como resultado de racionalizações a partir da prática 

musical. 

Cantar as canções elaboradas por meio de processo criativo, sugerida pelos 

alunos ou pelo professor, cantando em uníssono, a várias vozes ou mesmo em 

cânone seria um dos possíveis caminhos para renovar a pesquisa e produção 

musical escolar. Além de executar as próprias composições do coral escolar, 

sugere-se que para o amadurecimento vocal dos alunos, o educador deve propor o 

estudo e execução de músicas que compõem o repertório tradicional e universal 

contemporâneo composto para corais.   

Há que trabalhar também as propriedades do som com nova abordagem, 

tratando do fenômeno musical na atualidade, por meio da diversidade regional de 

ritmos e sons que tanto fascinou a compositores como Villa-Lobos, Koellreutter 

dentre outros, e que pode também fazer parte da vida dos educandos e do cotidiano 

escolar.         

 

Considerações Finais 

 

Os sistemas educacionais do Brasil em seus vários níveis terão o prazo de 

três anos a partir da aprovação da Lei Federal 11.769, de 18 de agosto de 2008, 

para se adaptarem às exigências estabelecidas nos artigos aprovados desta Lei, por 

meio do plano político pedagógico, do currículo de arte, no sentido de contemplar o 

retorno dos conteúdos de música e sua prática nas escolas. 

Este trabalho procurou evidenciar a atual situação do ensino e prática da 

música na escola pública. Constatou-se que a educação musical encontra-se a 

margem do currículo escolar, quando não em geral, inexistente na grade curricular. 

Um dos fatores de seu enfraquecimento e desvalorização é a falta de educadores 
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musicais para ministrarem as aulas curriculares de música nas escolas. As 

pesquisas de Paula39 e Rossi levantaram a realidade quanto ao ensino de música 

nas escolas em Curitiba. 

 
[...] A partir de dados empíricos de professores em sala de aula, 
coletados pela equipe de Arte da SEED, constatou-se o baixo índice 
de aulas de Música, menor inclusive que os professores formados 
nesta área atuantes na Rede. A pesquisa elaborada por Doriane 
Rossi (2006) também do Programa de Pós-Graduação em Educação 
da UFPR revelou que dos 106 colégios no município de Curitiba, 
somente três estabelecimentos de ensino mantinham aulas regulares 
de música na matriz curricular, sendo predominante as ações extra 
curriculares, caracterizadas como esporádicas, sem continuidade e 
desvinculada da proposta pedagógica dos colégios. 

 

A escola pública comporta em seu quadro funcional professores de arte 

concursados e professores com contrato por tempo determinado. Diante dessa 

diversidade, antes da década de oitenta, há o contraste entre os professores que se 

graduaram como bacharéis em arte, desenho, música, com os que obtiveram 

licenciatura polivalente em uma das áreas de arte (música, artes plásticas, teatro e 

dança). Após a década de oitenta as Instituições de Ensino Superior, mantendo a 

opção de escolha no processo de seleção vestibular entre bacharelado ou 

licenciatura, reformularam a oferta dos cursos de graduação em arte, separando em 

várias áreas do conhecimento artístico. 

A realidade escolar quanto ao ensino de música mostra-se paradoxal, a 

partir do momento em que alguns educadores de arte, mesmo sendo formados na 

área musical, não ministram aulas de música, preferindo a praticidade ou 

comodidade, por exemplo, de somente abordar conteúdos de artes plásticas ou de 

história da arte. 

As várias mudanças educacionais pelas quais passaram as várias gerações 

de professores de arte também deixaram à margem e fora do currículo a prática 

musical nas escolas. Para enfrentar a constatação de que parte dos professores de 

arte da escola pública não tem formação específica em música, há que se incentivar 
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 PAULA, C. A. de. A música no ensino médio da escola pública do município de Curitiba: 

aproximações e proposições conceituais à realidade concreta. Curitiba: Universidade Federal do 

Paraná. Dissertação (Mestrado) – Setor de Educação, 2007, p. 5. 
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a participação em cursos de formação continuada para ampliar os conhecimentos 

musicais, prática musical, tomada de conhecimento da trajetória da educação 

musical na atualidade brasileira e também do panorama da Educação Musical em 

outros países.  

Uma das soluções diante da proposição da Lei 11.769/08 é a proposição da 

organização de parceria entre as Instituições de Ensino Superior formadoras de 

profissionais em música no Paraná para resolver em curto prazo a questão da 

capacitação dos professores de arte que não tem formação especifica em música. 

Esta capacitação poderá ocorrer a partir da parceria entre as instituições: Escola de 

Música e Belas Artes do Paraná – EMBAP; Faculdade de Artes do Paraná – FAP, 

Universidade Estadual de Maringá – UEM, Universidade Estadual de Londrina - UEL 

e Universidade Federal do Paraná – UFPR com a Secretaria de Estado da 

Educação - SEED, a Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior 

– SETI e o Conselho Estadual de Educação - CEE. 

Para os educadores musicais é importante também valorizar a participação 

em fóruns, simpósios e congressos promovidos por associações em nível nacional 

ou internacional como a ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical), a ARCI 

(Associação de Regentes de Corais Infantis), a ISME (International Society for Music 

Education), e de sua vasta produção intelectual. Para a Educadora musical a 

professora Liane Hentschke40 defende que: 

 

[...] Não devemos pensar nessa nova Lei de forma isolada, mas sim 
vendo percurso. A ABEM tem trabalhado em sintonia com grandes 
movimentos internacionais. Este é um momento político, que requer 
união de forças para que a área se fortaleça. [E aponta soluções] 
Proposições: - Formação de Núcleos de trabalhos/Grupos de 
debates; - Banco de dados para saber a situação da Educação 
Musical no Brasil; - Pensar no Mercado de Trabalho. Precisamos 
garantir espaço para professores competentes. 

 

Luciana Del Ben41 ressalta alguns pontos como norteadores de ações 

futuras para que se garanta a efetiva implantação da lei na escola: 

 

                                                           
40

 ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL – ABEM. INFORMATIVO ELETRÔNICO 
N.44, Novembro de 2008, p.2. 
41

 Idem, p.1. 



27 

 

[...] 1º) Formação dos profissionais que podem atuar nas escolas: a 
1ª parte do veto é inconsistente com a própria LDB. Conforme 
disposto no Artigo 62 da LDB (no título que trata da formação de 
docentes para educação básica), profissionais não licenciados estão 
impossibilitados de atuar na escola como professores 
efetivos/concursados. É exigida a licenciatura para qualquer 
professor que irá atuar nas escolas de educação básica, sendo 
admitida a formação em curso normal para aqueles que atuarão na 
educação infantil e nas séries iniciais do ensino fundamental. Isso 
justificaria a 2ª parte do veto. Na LDB não há obrigatoriedade de 
formação específica para qualquer área do conhecimento, mas é 
exigido o curso superior de licenciatura ou o curso normal de todos 
os professores. 
2º) Autonomia das escolas. O Artigo 15 da LDB e o Artigo 3º das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental 
reforçam a autonomia das escolas na construção de seus projetos 
político-pedagógicos. Em nenhum momento, as Diretrizes definem 
conteúdos ou programas de ensino. Ao contrário, enfatizam a 
necessidade de trabalhar a partir das identidades (dos alunos, 
professores e de toda a comunidade escolar). 

 

Outro fator importante e determinante para o sucesso do retorno dos 

conteúdos de música na escola é a troca de conhecimentos, o diálogo entre os 

professores (as) de arte com formação musical com os que não têm formação 

específica em música para que os conteúdos musicais sejam incluídos no currículo 

escolar. Cabe aos professores (as) de arte criar essa rede de conhecimento em 

música, para que os ambientes escolares possam transformar-se em ambientes 

musicais, onde a cultura musical paranaense, brasileira e mundial faça parte da vida 

intelectual, cultural e emocional e possibilitem a formação integral dos educandos – 

transformando suas vidas. 
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