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RESUMO  

 

Esta pesquisa aborda as concepções e ações do ensino de Arte/Música em dois campi 

do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN. Tem, 

como objetivo geral, investigar as concepções e ações do ensino de Arte/Música no ensino 

médio integrado. E, como objetivos específicos, compreender os fundamentos teóricos a 

respeito da formação integrada; desvelar os regimentos da educação profissional e tecnológica; 

estudar as concepções e ações do Projeto Político-Pedagógico-IFRN; examinar as propostas de 

trabalho da disciplina Arte/Música nos Cursos Técnicos Integrado de Nível Médio Integrado 

regular e na modalidade EJA; averiguar a prática docente dos professores de Arte/Música; 

compreender as concepções e ações dos docentes sobre as fundamentações que estruturam os 

documentos norteadores pedagógicos.  A metodologia usada nesse estudo foi a pesquisa 

multicaso. Os dados analisados foram coletados por meio de análise documental, observação 

direta e entrevistas semiestruturadas. Os resultados apontaram para a distinção prática entre os 

docentes, assim como em relação às diretrizes curriculares da instituição. Os métodos e 

metodologias dos professores fundamentam-se essencialmente em abordagens práticas 

musicais, estruturando os conteúdos a partir de criação de espetáculos e grupos musicais. Tais 

práticas observadas e contempladas nos discursos dos professores se mostraram bastante 

reflexivas, considerando-se o que é instituído como diretrizes norteadoras do ensino de 

Arte/Música no IFRN.  

Palavras-chave: Ensino de Arte/Música. Ensino Médio Integrado. Educação Profissional. 

Formação Integrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ABSTRACT 

 

The current work deals with the conceptions and actions of Art/Music teaching in two 

campuses of the Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte 

– IFRN. Its main objective is to investigate the conceptions and actions of Art/Music teaching 

in integrated Ensino Médio. And, as specific goals, it aims at comprehending the theoretical 

foundations of integrated training; investigating the regiments of professional and technological 

education; studying the conceptions and actions of the Political-Pedagogical Project-IFRN; 

examining the proposals of the discipline Art/Music in the Technical Integrated Courses of 

regular integrated Ensino Médio and in the modality EJA; ascertaining the teaching practice of 

Art/Music teachers; understanding the conceptions and characteristics of the teachers about the 

foundations that structure the pedagogical guiding documents. The methodology used in this 

study was multi-case research. The data analyzed were collected through documental analysis, 

direct observation and semi-structured interviews. The results pointed to the practical 

distinction between teachers, as well as to the curricular guidelines of the institution. The 

methods and methodologies of teachers are essentially based on practical and musical 

approaches, structuring the contents from the creation of shows and musical groups. These 

practices observed and contemplated in the teachers' discourses were quite reflexive, 

considering what is established as the guiding directives of the teaching of Art/Music at IFRN. 

Keywords: Art/Music Teaching. Integrated Ensino Médio. Professional Education. Integrated 

Training.  
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1 INTRODUÇÃO  

 

A ideia de formação profissional, desde o início do século XX, faz com que venhamos 

a perceber a importância do amadurecimento da perspectiva da formação do ser humano, não 

só como trabalhador, mas como um indivíduo constituído de atributos que transcendem uma 

formação fragmentada. A necessidade de integração se fundamenta nas conexões e 

interligações entre as áreas diversas, fazendo com que o indivíduo adquira a perspectiva 

omnilateral1, obtendo a ótica de um mundo conectado, potencializando os múltiplos universos 

que constituem o sujeito. O pensar fez o homem realizar na natureza o que nenhuma outra 

espécie conseguiu. As modificações e mudanças executadas pela humanidade são 

impressionantes. É evidente que nem todas propiciam benefícios à natureza e ao próprio 

homem, mas os pensamentos e projetos que surgiram no decorrer da história são fatos que 

denotam o desenvolvimento das capacidades do ser humano (SAVIANI, 2007; KUENZER, 

1997; FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2005).  

Percebemos essa ação vigente como o trabalho, processo que torna o homem adaptável 

às mais variadas situações do globo terrestre. Um fato interessante sobre essas mudanças é o 

poder de exploração sobre qualquer território. Lugares que outrora eram inóspitos e hostis 

fizeram com que o desenvolvimento humano aprimorasse suas capacidades: tecnológica, 

científica, cultural e social.  

Entretanto, devido aos padrões de vida formados e fomentados neste século, percebemos 

fatores que se instauraram na sociedade, trazendo efeitos nocivos ao coletivo da humanidade. 

A meritocracia e a concorrência fomentadas pela subversão dos valores do trabalho acabam 

minando e destruindo a razão da integração entre os sujeitos, bem como a realização do labor 

de forma ontológica.  

A redução do trabalho a apenas objeto para aquisição de salário rompe de maneira 

violenta com o seu valor inicialmente constituído, assim como a instituição de classes que 

divide a sociedade de maneira contrastante. Além disso, o surgimento de aspectos que reforçam 

essa distinção social no trabalho: trabalho manual inferior ao trabalho intelectual (MOURA, 

2007).  

É de suma importância integrar esses vieses sobre o trabalho, que não deveriam ter sidos 

separados e distanciados. A mudança de valores da sociedade, uma vez que esta se torna refém 

do capitalismo excessivamente consumista, tem sua base construída no preconceito, na 

                                                 
1 Formação oriunda da educação socialista, que se fundamenta em potencializar o homem na sua integralidade 

física, mental, cultural, política, científico-tecnológica (CIAVATTA, 2005).  
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superioridade, na prepotência e em outros atributos negativos. Disso resulta que até as classes 

menos favorecidas almejam alcançar tais status elevados e fazem dessa aspiração a meta 

primordial de vida. Alguns conseguem obter essa façanha, ascendendo da classe social menos 

favorecida para a mais favorecida, tornando-se “opressores” aqueles outrora eram “oprimidos”. 

Infelizmente, buscas como essas acabam sentenciando o futuro da perspectiva coletiva 

da humanidade, uma vez que a classe que “executa” segue afortunadamente sofrendo por 

salários desumanos a fim de sustentar sua sobrevivência, não tendo ciência de que sua força de 

trabalho é o que aumenta as riquezas dos “opressores”. 

Essa distinção regada de preconceitos se perpetua também na educação, que deixa de 

ser um direito de todos. A ideia de formação integral demonstra que a formação do trabalhador 

deve contemplar a ação e o pensar, de modo que, por meio desse exercício, o homem pode 

compreender os caminhos que superam essa dicotomia de educação de classes, buscando 

potencializar sua formação com base na cidadania, no senso crítico, na criatividade e na 

significação de suas ações para a transformação do ambiente em que está inserido (RAMOS, 

2011).  

A falta de educação e de formação são aspectos que sentenciam os sujeitos dessa classe 

precária, que não obtém subsídios para se situar efetivamente na sociedade. A educação como 

processo de instrução de padrões mecânicos e de ações repetitivas não propicia senso crítico e 

reflexões, aspectos fundamentais para um cidadão emancipado.   

O aprendizado e a reflexão que o trabalho deveria proporcionar são dissipados de acordo 

com as necessidades do mercado de trabalho contemporâneo, caracterizado pela frenética 

maratona de busca somente por salário, a fim de garantir uma qualidade de vida elevada, que, 

por sua vez, torna o sujeito refém de bens materiais excessivos, além de um padrão de vida que 

se baseia em luxo ostensivo (FRIGOTTO, 2007, 2008).  

Em consequência desse padrão elitista de alguns, percebemos a outra classe sentenciada 

a condições precárias e subumanas, estando longe de ter condições básicas para sobrevivência. 

Nessa batalha para ver “quem irá conquistar o cume”, vemos o contraste duro da realidade sobre 

o mundo do trabalho, uma vez que esse processo deveria objetivar a construção do ser humano 

e não uma ação exploradora da força humana, fazendo com que essa ação se torne amarga e 

sem vida.  

Mediante reflexões e críticas acerca dessa subversão de condições de classes sociais, 

além da defasagem educacional a que é submetida a população menos favorecida, percebemos 

a necessidade de compreender o âmbito da formação humana como fator essencial para 



12 

 

mudanças significativas, visando a sociedade mais igualitária e salutar (FRIGOTTO; ARAUJO, 

2015).  

Em função desses pressupostos, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte (IFRN) expõe, por meio de documentos que fundamentam suas 

diretrizes pedagógicas, uma proposta de educação que rompe com essas características 

supracitadas, a fim de proporcionar às gerações desses sujeitos oportunidades negadas a sua 

ascendência. Como pesquisadores da área da Educação Musical, é importante destacar o nosso 

foco em compreender os aspectos de ensino dessa formação no que tange à formação musical 

dos estudantes dessa instituição. 

Na condição de aluno do Programa de Pós-Graduação em Ensino (em 2016), participei 

da disciplina Ensino Profissional no Brasil, a qual me fez enxergar, por meio das discussões e 

literaturas expostas nas aulas, a trajetória da educação profissional e a proposta do Ensino 

Médio Integrado. Mediante a bibliografia sobre essa temática, quando me deparei com autores 

como Marise Ramos, Maria Ciavatta, Gaudêncio Frigotto, Dante Moura, dentre outros, o meu 

interesse pela formação integrada foi cada vez mais despertado. Esse modelo de formação 

fundamenta-se em um ensino pautado na potencialização do homem na perspectiva omnilateral, 

abarcando e fundamentando sua educação básica de maneira consolidada e aberta, tendo a 

perspectiva de mundo por diferentes vertentes do conhecimento2.  

A partir de minhas indagações e inquietações, fui aos poucos elencando perguntas: 

Como ocorre o ensino de Arte/Música em uma instituição que trabalha com a modalidade de 

Ensino Médio Integrado? Quais as concepções dos professores de Arte/Música em sua prática 

docente? Que consonância há entre as concepções e características dos documentos norteadores 

do IFRN e as dos docentes de Arte/Música? 

Mediante esses questionamentos, por meio da leitura dos referidos escritores que 

abordam a formação integrada, delimitamos o foco para uma pergunta: Quais as características 

e concepções do ensino de Arte/Música no IFRN? 

Desta forma, essa dissertação tem como objetivo investigar as concepções e ações do 

ensino de Arte/Música no IFRN. Como ponto de partida, utilizamos os documentos oficiais que 

norteiam as concepções de ensino dessa instituição. Pretendíamos conceber como estavam 

postos esses norteamentos em relação às concepções dos professores que atuam neste âmbito 

educacional, fazendo um cruzamento entre as diretrizes para o ensino de Arte/Música e as 

concepções e ações dos docentes atuantes nesse componente curricular. 

                                                 
2 Como tratou-se de experiência pessoal, algumas partes do texto foram escritas na primeira pessoa do singular.  
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Os campi do IFRN que fazem parte da referida região são: Campus Ipanguaçu, Campus 

Mossoró, Campus Apodi e Campus Pau dos Ferros. Porém, nossa pesquisa objetivou trabalhar 

somente com dois deles, não abarcando o Campus Mossoró, tendo em vista que o professor de 

Arte/Música desse campus é o orientador do nosso trabalho. Sendo assim, por questões éticas, 

não foi viável incluí-lo como participante da pesquisa. O Campus Apodi também se mostrou 

inviável para a realização da nossa investigação, uma vez que esse componente curricular estava 

temporariamente sem docente para a sua oferta.  

Desse modo, propomo-nos investigar dois campi do IFRN que contemplam a região 

Oeste do Estado do Rio Grande do Norte: Campus Ipanguaçu e Campus Pau dos Ferros. A 

escolha por esses espaços deve-se ao fato de estarem localizados no Oeste Potiguar, uma parte 

pertinente de campi concentrados nessa região, considerando-se também a viabilidade de 

locomoção, tempo e recursos para a realização desta pesquisa. 

A nossa fundamentação teórica baseia-se nos termos “Formação Integral/Integrada”, 

“Ensino Médio Integrado”, “Educação Profissional” e “Educação Integral”, de modo que 

traremos os conceitos e fundamentos que abarcam esses termos que constituem o nosso trabalho 

(FRIGOTTO, 2007, 2008; FRIGOTTO; ARAUJO, 2015; RAMOS; CIAVATTA; FRIGOTTO, 

2008; FRIGOTTO; CIAVATTA; RAMOS, 2014; RAMOS, 2017; MOURA, 2007; MOURA; 

LIMA FILHO; SILVA, 2015).    

A maneira pela qual os autores supracitados relatam sobre a importância do trabalho e 

do trabalhador na sociedade nos fez levantar indagações em relação ao fato de como está 

ocorrendo essa formação nos Institutos Federais, que são provedores dessa modalidade de 

Ensino Médio Integrado.  

Acreditamos que este trabalho seja relevante, pois, a partir das nossas investigações em 

periódicos, dissertações, teses e em revistas indexadas sobre o ensino de música no Ensino 

Médio Integrado, encontramos uma quantidade pequena de trabalhos, mostrando que essa 

temática se encontra de forma embrionária, estando essa produção em fase inicial de 

desenvolvimento. A compreensão de como ocorre o ensino de Música como componente 

curricular de Arte nesse âmbito de educação profissional é de grande relevância, tanto para a 

área do Ensino quanto para a área de Educação Musical.  

O nosso trabalho está disposto em cinco seções: após o capítulo 1, Introdução, traremos 

no capítulo 2, Fundamentação Teórica, os conceitos que fundamentam a Formação 

Integral/Integrada, o Ensino Médio Integrado e a Educação Profissional. Trataremos também 

sobre como está o ensino de Artes/Música no Ensino Médio Integrado/Educação Profissional, 

trazendo algumas pesquisas a respeito. Posteriormente, serão trazidos alguns trabalhos 
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específicos da área de Música para a compreensão de como vem ocorrendo a produção do 

conhecimento nessa temática. 

No capítulo 3, Metodologia, está a nossa metodologia, subdividida em seis subtópicos: 

3.1. Definição do Método; 3.2. Pesquisa Documental, abordaremos aspectos regentes da 

educação profissional, assim como sua estruturação. Traremos também a compreensão das 

concepções e ações instituídas no Projeto Político-Pedagógico do IFRN, a fim de compreender 

como estão fundamentados os conceitos, especificamente no que se refere ao Ensino Médio 

Integrado. Ainda nesta seção, abordaremos aspectos em relação a como estão postos o Projeto 

Político-Pedagógico, a Proposta de Trabalhos das Disciplinas3 nos Cursos de Nível Médio 

Integrado Regular e na modalidade EJA e o Projeto Pedagógico do Curso Técnico de Nível 

Médio na Forma Integrada4 (Regular e EJA).  

 Além também de abordar as nossas técnicas de pesquisa: 3.3. Observação; 3.4. 

Entrevistas. Assim como também os lócus de pesquisa na seção 3.5. Universo de Pesquisa; 

ainda neste capítulo mostraremos como foi realizada a nossa preparação para a discussão dos 

dados no subtópico 3.6. Discussão dos Dados; e por último nesta seção exporemos como 

construímos nossa triangulação dos dados no subtópico 3.7. Triangulação dos Dados.  

No capítulo 4, está posta a Discussão dos dados sobre as concepções a ações dos 

docentes entrevistados e os dados do diário de campo das observações das aulas destes, assim 

como o cruzamento dos conceitos que fundamentam o ensino dessa instituição. Discutiremos a 

respeito da ótica de cada professor e sua consonância com os documentos regimentais didáticos 

do IFRN.  

E por fim, traremos, no capítulo 5, Considerações, a disposição de nossas considerações 

a respeito da pesquisa realizada, assim como o que conseguimos abordar e o que não nos foi 

possível, as limitações desta pesquisa, os fatores positivos e negativos e os possíveis caminhos 

para futuras pesquisas nessa temática.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Nosso foco se limita apenas à disciplina de Arte.  
4 A proposta de nossa pesquisa tem foco apenas em uma linguagem artística da Disciplina de Arte: Música.  



15 

 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

  

A formação integral ou formação integrada é uma perspectiva de formação humana 

que vem sendo discutida por alguns autores, os quais são importantes para que venhamos a 

compreender de forma mais detalhada esse tipo de formação.  

A formação integrada sugere tornar íntegro, inteiro, o ser humano dividido pela 

divisão social do trabalho entre a ação de executar e a ação de pensar, dirigir ou 

planejar. Trata-se de superar a redução da preparação para o trabalho ao seu aspecto 

operacional, simplificado, escoimado dos conhecimentos que estão na sua gênese 

científico-tecnológica e na sua apropriação histórica-social. Como formação humana, 

o que se busca é garantir ao adolescente, ao jovem e ao adulto trabalhador o direito de 

uma formação completa para a leitura do mundo e para a atuação como cidadão 

pertencente a um país, integrado dignamente à sua sociedade política. Formação que, 

neste sentido, supõe a compreensão das relações sociais subjacentes a todos os 

fenômenos (CIAVATTA, 2005, p. 2-3). 

Essa formação torna-se importante para os dias atuais, devido à necessidade de cada 

indivíduo compreender o seu valor na sociedade, pois uma nação sem conhecimento caminha 

para o perecimento e o fortalecimento do contraste entre as classes. Nosso país é marcado por 

uma política que, há pouco tempo, tem provado da democracia e que carrega cicatrizes 

profundas de ditaduras e golpes de Estado contra a nação.  

O conhecimento e a formação devem ser direitos de todos, pois, sem esses quesitos, 

muitos acabam se tornando massa de manobra por influência de poucos. A leitura de mundo 

proposta por Ciavatta (2005), além de trazer benefício para cada ser singular, potencializa 

também a sociedade como um coletivo, fazendo com que a singularidade de cada um faça de 

sua cidade, seu estado, sua região ou nação um lugar melhor para todos. A origem dessa ideia 

de formação integral advém da 

[...] educação socialista que pretendia ser omnilateral no sentido de formar o ser 

humano na sua integralidade física, mental, cultural, política, científico-tecnológica. 

Foi aí que se originou o grande sonho de uma formação completa para todos conforme 

queriam os utopistas do Renascimento, Comenius com seu grande sonho de 

regeneração social e, principalmente, os socialistas utópicos da primeira grande 

metade do século XIX (CIAVATTA, 2005, p. 3).  

Muito embora a formação geral seja buscada como uma forma de diminuir as 

diferenças contrastantes entre a classe trabalhadora e a classe que promove trabalho, é 

importante que, ainda sim, os trabalhadores possam adquirir o seu sustento por meio do seu 

labor, pois essa diferença entre os degraus na estrutura social não irá diminuir em tão pouco 

tempo. Dessa forma, Ciavatta (2005) afirma que foi por meio de Marx e suas ideias que surgiu 

a necessidade de que a formação técnica e científica fosse equivalente ao conhecimento geral.  
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A formação integral é ponto bastante discutido e buscado, pois criar possibilidades para 

que o ser em formação obtenha criticidade e perspectivas omnilaterais mediante a vida, 

informações, sociedade, tecnologia, entre outras coisas, torna-se um objetivo bastante almejado 

para os pesquisadores da área.  

Ramos (2007) nos traz a concepção de ensino médio integrado baseado na ideia de uma 

escola unitária que esteja embasada no princípio de educação como um direito de todos. Essa 

perspectiva expressa em seu texto uma fundamentação para esse tipo de escola, a qual busca 

“uma educação de qualidade, uma educação que possibilite a apropriação dos conhecimentos 

construídos até então pela humanidade, o acesso à cultura, etc. Não uma educação só para o 

trabalho manual e para os segmentos menos favorecidos” (RAMOS, 2007, p. 3). 

Além da fundamentação de escola unitária, outro eixo em que essa modalidade de 

educação está pautada é a concepção da politecnia, uma vez que 

Uma educação dessa natureza precisa ser politécnica, isto é, uma educação que, ao 

propiciar aos sujeitos o acesso aos conhecimentos e à cultura construídos pela 

humanidade, propicie a realização de escolhas e a construção de caminhos para a 

produção de vida. Esse caminho é o trabalho. O trabalho no seu sentido mais amplo, 

como realização e produção humana, mas também o trabalho como práxis econômica 

(RAMOS, 2007, p. 3).  

O termo usado pela autora elucida um significado oriundo de uma concepção de 

educação que “possibilita a compreensão dos princípios científicos-tecnológicos e históricos da 

produção moderna, de modo a orientar os estudantes à realização de múltiplas escolhas” 

(RAMOS, 2007, p. 3). A referida autora traz um conceito muito pertinente para a nossa 

pesquisa. São fundamentos que embasam o sentido da formação omnilateral, sendo esses 

estruturados por três dimensões: o trabalho, a ciência e a cultura. Ela traz a ideia de trabalho 

referente à ação humana no sentido de ser uma parte importante em seu meio social (sentido 

ontológico) e que também está atrelado ao fornecimento de produção econômica.  

É importante gerar novos conhecimentos a fim de proporcionar avanço na sociedade, e 

que esses tenham o foco de serem compartilhados, visando a um crescimento coletivo, 

desenvolvendo tecnologias e saberes necessários para uma melhoria na vida de todos. Já em 

relação à cultura, Ramos (2007) nos desperta para que possamos compreender valores 

relacionados a ética e as normas, para que venhamos a aprimorar nossas condutas em prol de 

uma instituição social mais organizada, mais igualitária.  

É necessário atentarmos para um dos aspectos que fundamentam o ensino integrado, 

segundo o qual  
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Compreender a relação indissociável entre trabalho, ciência e cultura significa 

compreender o trabalho como princípio educativo, o que não se confunde com o 

‘aprender fazendo’, nem é sinônimo de formar para o exercício do trabalho. 

Considerar o trabalho como princípio educativo equivale dizer que o ser humano é 

produtor de sua realidade e, por isto, se apropria dela e pode transformá-la. Equivale 

dizer, ainda, que nós somos sujeitos de nossa história e de nossa realidade (RAMOS, 

2007, p. 4). 

Kuenzer (1997) já tratava dessa relação do trabalho como princípio educativo na década 

de 1980, quando as características da dualidade eram mais fortes e vigentes. As escolas que 

ofertavam o ensino de 2º grau à classe trabalhadora buscavam para esta “assegurar a posse dos 

mecanismos operacionais, o saber prático, parcial e fragmentado, e não a posse do saber 

científico e técnico contemporâneo, socialmente produzido” (KUENZER, 1997, p. 23). A 

autora reforça ainda que “é necessário, contudo, iniciar o processo que culminará nesta 

superação, para o que um passo importante será assegurar a todos o acesso a um saber que até 

agora foi apropriado por uma minoria, a qual, não por coincidência, não é a classe trabalhadora” 

(KUENZER, 1997, p. 23). 

A respeito do trajeto da educação profissional no Brasil com foco no Ensino Médio, 

Bressan (2006) traz reflexões críticas ao sistema educacional, analisando-o desde 1925 a 2004, 

levantando questionamentos e indagações sobre a educação geral e profissional, enfatizando a 

frenética ênfase na profissionalização das classes menos favorecidas, alicerçada em uma 

educação “imediatista e pragmática”.  

Em virtude dessa construção de um ser preparado para o mercado de trabalho, Bressan 

(2006) apresenta uma contraposição a essa ideia de um ser técnico operacional. Reitera, em seu 

trabalho, a importância de uma Escola Unitária, que “tem como objetivo a promoção da 

formação humanística, geral, política e crítica do jovem”, trazendo também o conceito de que 

“esta formação poderia viabilizar ao jovem da classe trabalhadora sua desalienação em relação 

ao trabalho e às relações sociais de um modo geral” (BRESSAN, 2006, p. 10).  

A Escola Unitária busca garantir ao discente uma formação ampla, abrangendo aspectos 

sociais, científicos, básicos (letramento e matemática básica) e fazendo a ponte entre estes e o 

viver em sociedade, usando esses aspectos para fazer o nexo entre o que está sendo estudado e 

a participação social e cidadã do indivíduo.  

A autora relata sobre como se constitui a Escola Unitária, enfatizando como ela deve 

ser alicerçada e fundamentada:  

A proposta de Escola Unitária não poderia ser consolidada de forma isolada, mas, sim, 

deveria ser gestada na militância, cujas origens estavam no socialismo e no 

compromisso com a classe operária, que fazia parte de um projeto maior, o de 

construir uma nova ordem de relações sociais e de produção. A finalidade dessa escola 
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seria a produção da contra-hegemonia. Essa concepção é organizada pela unidade 

dialética entre atividades intelectuais e manuais, entre ciência e técnica, entre teoria e 

prática, cuja pretensão seria contrariar a divisão social entre o trabalho manual e 

trabalho intelectual da concepção capitalista, individualista e fragmentada, que tem 

como consequência a pobreza, a precarização do trabalho e a violência (BRESSAN, 

2006, p. 52).  

A proposta de uma preparação voltada somente aos interesses do mercado de trabalho 

culmina em aspectos distintos daqueles preconizados para a formação da Escola Unitária. A 

criação de uma massa composta por indivíduos formados apenas para exercer tarefas mecânicas 

e tecnicistas são aspectos de um capitalismo voltado para um intenso consumismo, do qual a 

produção em demasia é o principal objetivo.  

A individualidade e a singularidade de cada pessoa não são objetivos perseguidos por 

escolas que visam atingir, em grande quantidade, mão de obra para o mercado de trabalho. Para 

esse contexto, a divisão entre vocações práticas e teóricas fortalece aspectos de fragmentação, 

subdividindo o sujeito como apenas um entre camadas e mais camadas hegemônicas de padrões, 

buscando sempre a otimização da produção. As habilidades são compartimentadas em formatos 

limitados, excluindo aqueles que não conseguem se enquadrar e explorando cada vez mais os 

que permaneceram em virtude de uma potencialização sem limites para o crescimento do 

capital.  

Esse processo de tolhimento hegemônico ceifa, de maneira letal, a identidade individual 

de cada ser humano, pois, com a limitação de padrões a serem seguidos, a autonomia criativa 

de cada um não é desenvolvida. A esse respeito, Bressan (2006) relata que 

A criatividade deveria ser estimulada na escola e não deixada ao acaso da vida prática. 

Para Gramsci, a descoberta fazia parte do processo criativo e caracterizava que o 

indivíduo possuía método e por isso atingiria a maturidade intelectual. Seria, todavia, 

na Escola Unitária que deveriam ser iniciadas as novas relações entre trabalho 

intelectual e trabalho manual, que se estenderiam para toda a vida social (BRESSAN, 

2006, p. 53).  

O estímulo à criatividade evidencia a singularidade e a individualidade de cada ser 

humano, reconhecendo que cada um demonstra seu aprendizado de maneira distinta dos outros. 

A ligação entre esses pontos produziria também a associação entre o saber abstrato teórico e o 

saber experimental adquirido ao dia-a-dia, fortalecendo a concepção tátil de conceitos, 

fenômenos e informações. Bressan (2006) afirma que, para que a realização de tais pressupostos 

venha ser possível, estes devem ser intermediados pelo ensino politécnico.  

A necessidade dessas intermediações surge a partir de reflexões sobre o ensino médio, 

pois  
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Conclui-se que nos dias atuais, majoritariamente, o ensino médio privado e público 

passa por uma crise de identidade e sentido. Conclui-se também que uma das formas 

de contribuir para a construção de sentido e identidade para o ensino médio é buscar 

a sua integração com a educação profissional e a ampliação gradativa e com qualidade 

de oferta nos sistemas públicos educacionais. Conclui-se ainda que essa expansão não 

visa, em princípio, a sua universalização. Entretanto, objetiva sedimentar as bases de 

uma futura educação tecnológica ou politécnica que deverá ser universal, pública, 

gratuita, laica e de qualidade, a ser implementada quando as condições objetivas da 

sociedade brasileira assim o permitir (MOURA, 2007, p. 4). 

Ancorado na ideia de integração no ensino médio, é preciso refletir sobre como vem 

sendo tratado o objetivo dessa educação profissional, pois integração difere do conceito do que 

o mercado de trabalho contemporâneo almeja em um profissional. A realidade da educação 

básica e profissional no Brasil “está marcada historicamente pela dualidade. Nesse sentido, até 

o século XIX não há registros de iniciativas sistemáticas que hoje possam ser caracterizadas 

como pertencentes ao campo da educação profissional” (MOURA, 2007, p. 5). 

Moura (2007) mostra que essa ideia de educação profissional é derivada de uma 

sociedade escravocrata, originada da coroa portuguesa, pautada na concepção de que o 

profissional deve ser mais um em uma massa hegemônica, que serve com sua força de trabalho 

a fim de receber um salário mensal ou quinzenal. Bezerra (2013) delimita, de maneira precisa 

em seu texto, que: “a educação no capitalismo se organiza de modo a separar a formação manual 

da intelectual, o que culmina no desenvolvimento das capacidades humanas de forma desigual 

e excludente e na ampliação do processo de exploração e dominação” (BEZERRA, 2013, p. 

36).  

Moura (2007) demonstra, em seu trabalho, que a classe operária é o alvo da educação 

profissional, pois tal classe recebe uma educação baseada apenas no manuseio do seu ofício 

técnico, o que é relatado pelo autor como um limite a ser rompido, uma vez que 

Tais reflexões e análises permitiram concluir que as características atuais da sociedade 

brasileira dificultam a implementação da politecnia ou educação tecnológica em seu 

sentido original, uma vez que, dentre outros aspectos, a extrema desigualdade 

socioeconômica obriga grande parte dos filhos da classe trabalhadora a buscar a 

inserção no mundo do trabalho visando complementar o rendimento familiar, ou até 

mesmo a auto-sustentação, muito antes dos 18 anos de idade [...] a tentativa de 

implementar a politecnia de forma universal e unitária não encontraria uma base 

material concreta de sustentação na sociedade brasileira atual, uma vez que esses 

jovens não podem se ‘dar ao luxo’ de esperar até aos 20 anos ou mais para iniciar a 

trabalhar (MOURA, 2007, p. 19, grifo nosso).  

Dessa forma, uma solução transitória e viável seria abordar o ensino médio como cerne 

de conhecimentos científicos e históricos construídos pela sociedade, que, somado às 

concepções profissionais, gere uma integração que se fundamente em eixos estruturantes de 

ciência, tecnologia, trabalho e cultura. 
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Moura (2007, p. 21) descreve que “uma possibilidade para os filhos da classe 

trabalhadora é a tentativa de ingresso em uma das instituições que compõem a Rede Federal de 

Educação, Profissional e Tecnológica” nas quais essa formação integral será evidenciada, de 

modo a superar o legado dessa classe de permanecer sempre na mesma posição social, uma vez 

que esta, infelizmente, é tratada com uma educação hegemônica e limitada a padrões de 

formação técnica.  

Moura, Lima Filho e Silva (2015) nos proporcionam uma visão crítica que gera bastante 

questionamento, pois eles relatam que o problema da formação humana “não nasce nem se 

encerra no sistema educacional”, mas que  

Em decorrência da divisão social e técnica do trabalho constitui-se estratégia 

fundamental do modo de produção capitalista, fazendo com que seu metabolismo 

requeira um sistema educacional classista e que, assim, separe trabalho intelectual e 

trabalho manual, trabalho simples e trabalho complexo, cultura geral e cultura técnica, 

ou seja, uma escola que forma seres humanos unilaterais, mutilados, tanto das classes 

dirigentes como das subalternizadas (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, p. 

1059). 

Essa mutilação de áreas faz com que ocorra a disparidade, o preconceito, a rejeição a 

determinadas áreas, uma vez que tal pensamento é nutrido por uma ideia distorcida advinda do 

capitalismo extremamente competitivo e consumista. É importante frisar que profissões e áreas 

de “mérito” são buscadas muitas vezes em prol da satisfação social, uma vez que é mais “digno” 

fazer parte de profissões mais elitistas (áreas que trabalham com o exercer intelectual e não com 

o trabalho manual). Esses fatores supracitados são mencionados por Moura, Lima Filho e Silva 

(2015), com indagações sobre que possibilidades há de, com essas condições, implementar um 

ensino integral, omnilateral e como confrontar essa realidade, permeando-a com essa ideia 

politécnica.   

Os autores descrevem a importância da formação humana baseados em uma leitura dos 

pensamentos de Karl Marx, na perspectiva de que  

A educação da classe trabalhadora deve compreender: Primeiramente: Educação 

Mental [intelectual]. Segundo: Educação física, tal como é dada em escolas de 

ginástica e pelo exercício militar. Terceiro: Instrução tecnológica, que transmite os 

princípios gerais de todos os processos de produção e, simultaneamente, inicia a 

criança e o jovem no uso prático e manejo dos instrumentos elementares de todos os 

ofícios (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, p. 1060, grifo do autor).  

Tratando-se desses três pontos destacados, Moura, Lima Filho e Silva (2015) relatam 

que essa sinalização de Marx aponta para a formação integral, proporcionando um ser 

subsidiado por um ensino omnilateral. Esses autores destacam que “essa concepção foi 

incorporada à tradição marxiana sob a denominação de politecnia ou educação politécnica, em 
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virtude das próprias referências do autor ao termo, assim como de grandes estudiosos de sua 

obra” (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, p. 1060).  

Apesar desses pontos elencados na obra de Marx, Moura, Lima Filho e Silva (2015) 

descrevem que, para esse pensador, a politecnia é uma parte da formação integral e não 

sinônimo desta, e que, posteriormente, segundo consta em sua obra O Capital, é relatado que 

aos indivíduos que tiveram uma educação fragmentada e mutilada seja proporcionada uma 

formação integral, de modo que “isso sugere, portanto, que Marx associa educação politécnica 

à ideia de indivíduo integralmente desenvolvido” (MOURA; LIMA FILHO; SILVA, 2015, p. 

1061).  

A partir da história, percebemos que a Educação Profissional veio se desenvolvendo e 

passando por diversas mudanças. É necessário que abordemos algumas características que 

foram primordiais para que a ideia de formação integrada fosse pensada. Haja vista a forte 

distinção social, podemos perceber o quanto é difícil a implementação dessa nova proposta 

educacional, que busca potencializar o homem de forma integral. 

Abordando as ideias de Saviani (2007) sobre a relação do homem para com os seus 

meios de produção nas antigas comunidades primitivas, destacamos o aspecto da coletividade, 

exercida de maneira igualitária, visando à obtenção de conhecimento por meio de uma formação 

em grupo, em sociedade. Um dos pontos destacados por esse autor refere-se à necessidade de 

o homem aprender a partir do trabalho que era realizado nesses contextos sociais primitivos, 

que já demonstravam um certo tipo de formação, que detinha um conhecimento atrelado ao 

exercício laboral.  

A partir da realização de diversas atividades com o objetivo de assegurar a 

sobrevivência, podemos perceber que padrões de produções da humanidade foram traduzidos 

em aprendizado para as novas gerações, fazendo com que todo esse processo se tornasse 

educativo. A matriz do trabalho desses homens estava fundamentada em seu legado, assim 

como o de sua posteridade. Saviani (2007) relata esse tipo de produção como: “comunismo 

primitivo”, baseando-se em um modo de produção comum a todos, sem divisão de classe ou de 

patamares distintos na comunidade.  

Podemos perceber que o trabalho, nesse contexto primário, referia-se diretamente ao 

ensino-aprendizagem, e a prática do exercício laboral fundamentava-se em valores de 

conhecimento de uma geração para a seguinte. “Nessas condições, a educação identificava-se 

com a vida. A expressão ‘educação é vida’, e não preparação para a vida, reivindicava muitos 

séculos mais tarde, já na nossa época, era, nessas origens remotas, verdade prática” (SAVIANI, 

2007, p. 154-155).  
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Entretanto, a partir do desenvolvimento tecnológico, os meios de produção acabam 

indo além do suprimento da sobrevivência, de modo que, a partir da produção em massa, surge 

um meio para potencialização do mercado. A divisão das classes começa a criar forma, 

intensificando os patamares entre as classes, pois  

O desenvolvimento da produção conduziu à divisão do trabalho e, daí, à apropriação 

privada da terra, então o principal meio de produção, gerou a divisão dos homens em 

classes. Configuram-se, em consequência, duas classes sociais fundamentais: a 

classes dos proprietários e a dos não-proprietários [...] No entanto, o advento da 

propriedade privada tornou possível à classe dos proprietários viver sem trabalhar [...] 

O controle privado de terra onde os homens vivem coletivamente tornou possível aos 

proprietários viver do trabalho alheio; do trabalho dos não-proprietários que passaram 

a ter obrigação de, com o trabalho, manterem-se a si mesmos e ao dono da terra, 

convertido em seu senhor (SAVIANI, 2007, p. 155).  

Esse pensamento expresso acima nos mostra quão forte é esse fato histórico, pois 

podemos perceber um processo que nos faz lembrar um tipo de subversão do trabalho, que, 

atrelado à classe não proprietária, exerce sua força de trabalho em troca de muito pouco para 

sobreviver e ainda trazer o acréscimo da riqueza do seu senhor. Saviani (2007) relata que, desde 

as antigas civilizações, as elites dominantes, detentoras dos bens e das propriedades, viviam o 

seu reinado mediante a força de trabalho da classe dominada: os escravos.  

Pensando esse contexto na educação, percebemos que o processo de formação também 

foi algo intensamente modificado, uma vez que, para a classe subserviente, o processo 

formativo tomou outros caminhos, distintos daqueles percorridos pela educação da classe 

dominante. Dessa forma, o conhecimento com que a classe menos favorecida agora tinha de se 

preocupar seria a realização de tarefas que otimizassem somente o seu trabalho. Já a classe 

favorecida poderia, com o seu tempo livre, pautar a formação de sua geração em “atividades 

intelectuais, na arte da palavra e nos exercícios físicos de caráter lúdico ou militar” (SAVIANI, 

2007, p. 155).  

 Aspectos dessa natureza marcaram a transformação dos espaços escolares no decorrer 

da história. A partir do século XVIII, com o advento da Revolução Industrial, surge uma nova 

concepção que 

[...] modifica a função da escola de uma perspectiva de socialização para uma 

função econômica-produtiva. A Revolução Industrial, expressão do uso de ciência 

como força produtiva, fez surgir o trabalho abstrato por meio da divisão social e 

técnica do trabalho, e por meio da redução do processo de produção a um conjunto de 

tarefas simples. Sendo assim, a escola, para os trabalhadores, também, não era, a 

princípio, uma necessidade da produção, pois os trabalhadores poderiam aprender as 

operações [de onde vem o nome operário] diretamente no trabalho (RAMOS, 2017, 

p. 23, grifo nosso).  
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Em meio à evolução tecnológica desenvolvida no século XVIII, observamos que a 

necessidade de um aprimoramento na formação dos trabalhadores da classe operária fez com 

que essa necessidade manual e técnica fosse mais relevante que uma formação social, histórica, 

cultural e política. Por meio das reformas educacionais ocorridas durante o século XX, 

percebemos que a distinção entre as classes era fortalecida mediante várias medidas legislativas 

e mudanças nas perspectivas de formação.  

Dentre essas mudanças, um fato histórico marcante foi a do Governo Militar, o qual, 

por meio da Lei n° 5.692/1971, tornou a “formação profissional compulsória no 2° grau”. 

Posteriormente, essa lei foi revogada pela Lei n° 7.044/1982” (RAMOS, 2017, p. 24).  As 

propostas de Ensino Médio Integrado se originaram no início da década de 1980, com a Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB, que passou a conter aspectos elaborados por 

intermédio de discussões com a sociedade, uma vez que “os educadores brasileiros estavam 

mobilizados com a possibilidade de se orientar a educação nacional na perspectiva da escola 

unitária” (RAMOS, 2017, p. 29).  

Posteriormente, após a Lei n° 9.394/1996, o atual presidente nessa época Fernando 

Henrique Cardoso implementou o Decreto n° 2.208/1997, que separava a formação profissional 

do Ensino Médio (RAMOS, 2017). A partir daí, foram surgindo cursos e até escolas que 

primavam pelo ensino profissional, que estava em ascensão na época, dentre as quais podemos 

destacar a origem de uma rede de ensino que foi custeada tanto pelo Estado quanto pelos 

empresários, donos de grandes empresas que abrigavam grande parte do operariado. Essa rede 

de ensino que objetiva a formação técnica ficou conhecida como o Sistema S5 (RAMOS, 2017).  

A proposta de unificação das modalidades de formação geral e técnica só viria a ser 

retomada no governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, com o Decreto n° 5.154/2004, 

mediante o qual é retomada a discussão da formação integrada, que se fundamentava na 

concepção politécnica, a qual fora debatida em 1980 (RAMOS, 2017).  Essa modalidade 

buscava os aspectos que foram discutidos na década de 1980, entretanto, objetivando agora a 

formação integrada. 

A formação integrada busca o rompimento com a ideia de educação formal dual, que 

fomentava a distinção entre o trabalho manual e o intelectual daquela época, o que contribuiu 

para o grande contraste entre as classes, uma vez que à menos favorecida era destinada apenas 

                                                 
5 Serviço Nacional de Aprendizagem – SENAI; Serviço Social do Comércio – Sesc; Serviço Social da Indústria – 

SESI; Serviço Nacional de Aprendizagem do Comércio – Senac; Serviço Nacional da Aprendizagem Rural – 

Senar; Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo – Sescoop; Serviço Social de Transporte – Sest; 

Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte – Senat.  
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a formação para o mercado, direcionando um caminho oposto às classes mais elevadas, que 

objetivavam a formação propedêutica para o ensino superior. Ramos (2017) afirma que 

[...] a compreensão dos fundamentos da produção, pelos estudantes, implica 

compreender, também, seu lugar na divisão social do trabalho; isto é, as 

determinações históricas de suas condições econômicas, sociais e culturais, as quais, 

sendo questionadas pela mediação de conhecimento, podem ser transformadas não 

apenas subjetivamente, mas politicamente, mediante o reconhecimento de sua 

identidade de classe (RAMOS, 2017, p. 29).  

A ideia de compreender o trabalho além de sua mecanicidade e tua técnica é um 

aspecto importante para que o exercício crítico e reflexivo da ação do homem em seu meio 

torne a sua produção de trabalho mais significativa. Entretanto, essa reflexão só pode ser gerada 

a partir de uma compreensão ontológica do trabalho, como fonte científica e cultural, gerando 

assim a estruturação para novos conhecimentos.  

A formação que Ramos (2017) afirma ser relevante para o ser humano fundamenta-se 

em três pilares, que fazem parte da construção de mundo: o trabalho, a ciência e a cultura. Para 

que essa formação seja eficaz, é preciso ir além da instrumentalidade dos conteúdos de cada 

área científica, seja ela das ciências humanas, naturais ou exatas, pois  

[...] é preciso que esses conteúdos adquiram concreticidade pela relação com as 

necessidades e os problemas que a sociedade reconheceu e/ou se colocou, os quais 

levaram ao desenvolvimento das ciências em um determinado sentido, produzindo-

se, assim, novos modos de vida e nova cultura (RAMOS, 2017, p. 31).  

Para que possamos conceber melhor de que forma se estrutura a visão de formação de 

ser humano neste trabalho, é preciso inicialmente abarcar uma proposta que objetiva subsidiar 

esse ser humano em construção, fazendo com que ele obtenha conhecimentos básicos 

suficientes para que conquistar sua cidadania de forma emancipada, culta, educada, científica e 

com atributos de conhecimento tecnológicos.  

Essa discussão teórica tratou de conceitos e aspectos que estruturam a formação 

integrada no ensino médio, envolvendo a educação profissional. Para que possamos 

compreender, de maneira mais delimitada, o foco do nosso trabalho, mostraremos 

posteriormente na próxima seção como o ensino de Arte/Música tem se desenvolvido nas 

produções científicas elencadas na parte vindoura. 
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2.1 ARTES NO ENSINO MÉDIO INTEGRADO 

 

Mediante buscas em repositórios de teses e dissertações da CAPES, assim como em 

periódicos e anais de eventos da área de educação musical (Revistas da ABEM, Revista Opus, 

Revista Música Hódie, Revista Per Musi – Revista Acadêmica de Música, Publicações da 

ABEM – Congressos Nacionais e Regionais, Anais dos Congressos da ANPPOM) traremos 

agora alguns trabalhos encontrados que demonstram como tem sido a produção do 

conhecimento sobre o ensino de Arte/Música no contexto de educação profissional. 

Batista (2012) traz a sua ótica acerca do ensino de Artes no Ensino Médio Integrado do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo - IFES, buscando 

compreender como ocorre o ensino de arte nesse espaço, discutindo a respeito da necessidade 

desse conhecimento para a formação profissional e humana.  

A autora aborda características do corpo docente daquele Instituto, assim também como 

dos que formam o corpo discente. Ela efetuou um levantamento sobre o ensino de Artes no 

Brasil, realizando um trajeto panorâmico do ensino de artes do macro (ensino de artes nos 

âmbitos de escolas especializadas, escolas de ensino básico) até o contexto do IF’s.  

Em relação à maneira como está instituída a disciplina de arte no IF’s, Batista (2012) 

explica que  

A arte como disciplina se concentra nos cursos técnicos integrados com o Ensino 

Médio e nos cursos do Proeja. Ela é constituída de uma carga horária ínfima e 

lecionada somente no primeiro ano dos cursos, com duas aulas semanais, cujo 

conteúdo é estabelecido pelas matrizes curriculares que compreendem, em sua 

maioria, o ensino de História da Arte (BATISTA, 2012, p. 11). 

A autora relata que, além dessa distribuição de carga horária por disciplina, a 

complementação prática do ensino de arte está organizada em atividades de extensão ou em 

oficinas. Relata também que arte em um âmbito tecnicista é, muitas vezes, tido como uma 

disciplina de poucas contribuições para a formação do técnico. Em contrapartida a essa ideia 

estereotipada, ela menciona a importância da arte na formação do trabalhador, uma vez que,  

[...] no estudo das legislações vigentes sobre o ensino profissional brasileiro, verifica-

se um coro uníssono em torno da necessidade de associar, na educação técnica, o 

pensar ao fazer, a teoria à prática, a mão que executa à cabeça que pensa. E, em meio 

a essas alianças, a sensibilidade do ser que trabalha também estaria acompanhada de 

um fazer e pensar. Nesses documentos estruturantes, sempre estão aparentes menções 

da formação de um profissional criativo, ético, estético e político, que saiba se 

relacionar consigo e com o outro, que tenha habilidades e competências referentes a 

flexibilidade, inventividade e autonomia (BATISTA, 2012, p. 11).  
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As reflexões referentes a essa formação profissional, destituída dos atributos 

supracitados, nos leva a questionar se, porventura, tais aspectos elencados nessa formação não 

estariam ligados à arte. Tal componente curricular serve como base para se fazer intercâmbios 

e ligações de prestígio entre as diversas outras áreas do conhecimento.  

Ao buscar a matriz curricular que fundamenta o ensino de arte do IF’s, Batista (2012) 

afirma que 

[...] observa-se que a pretendida educação integrada e a valorização do ensino de arte 

não conseguem ser contempladas no currículo proposto. Não está prevista a 

integração dos conteúdos por meio das disciplinas nem se apresenta relação alguma 

entre o que será ensinado em artes e o contexto do educando, futuro técnico que o 

instituto pretende formar. Pouco é proposto para trabalhar a questão da estética da 

sensibilidade previstas nas DCN’s e quase não vemos a valorização dos conteúdos de 

Artes (BATISTA, 2012, p. 103).  

A autora relata que o ensino das artes muitas vezes está atrelado a conceitos históricos, 

artistas e suas principais obras, conhecimentos que, por si sós, não têm tanta força a ponto de 

exercer uma integração com outras áreas. Muitas vezes, essa perspectiva sentencia o olhar para 

as artes de maneira separada e distante, longe de vir a ser um ponto de partida para integrar 

conhecimentos. A disciplina de Arte, mediante a instituição da obrigatoriedade no currículo do 

ensino médio,  

[...] possibilita maior acesso dos alunos às linguagens da arte: compreender, valorizar 

e poder realizar, experimentar a arte. Contudo, o que se verifica nas escolas médias 

regulares é uma não compreensão do porquê de ensinar arte para jovens. Cabe 

ressaltar que, mesmo havendo um parâmetro que normaliza a condução do ensino da 

arte nas escolas, este ainda não foi assimilado e transposto para os espaços escolares 

(BATISTA, 2012, p. 146). 

Percebe-se que, enquanto, na escola regular, o ensino de arte ainda é algo meio confuso 

e com dificuldades de se instaurar,  

No âmbito da educação integrada proposta pelos institutos federais, o ensino de arte 

possui um viés ainda mais obscuro, pois, além de não haver uma normativa, cada 

instituto, cada gestor, cada professor elabora suas propostas de acordo com as 

necessidades da escola ou com os saberes prévios do professor. No espaço pesquisado 

existem poucas teses, dissertações, artigos publicados que elucidam as especificidades 

e as possibilidades de práticas serem aplicadas nos institutos federais para o ensino de 

arte (BATISTA, 2012, p. 146-147). 

A partir dessa perspectiva, percebemos o quanto é necessário pesquisar, explorar e 

compreender como se tem trabalhado o ensino de arte nessas instituições. Assim, esta pesquisa 

tem o intuito de compreender concepções e ações desse âmbito, de como ocorre essa integração, 
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como são trabalhadas essas propostas elaboradas pelos professores e gestores. A necessidade 

de pesquisas sobre essa temática é de grande importância, pois  

O debate sobre a arte no ensino médio é pouco suscitado, haja vista a escassez de 

referências bibliográficas que referendam experimentações executadas na etapa final 

da educação básica. O desafio se torna ainda maior quando se põe em discussão o 

ensino de arte nos espaços de formação profissional. Em alguns debates, verifica-se 

que até os professores não sabem que, nos espaços dos institutos, existe a disciplina 

Artes, que é lecionada de forma obrigatória e compõe a grade curricular do Ensino 

Médio. Esse desconhecimento é revelado pela pouca produção investigativa acerca 

desses espaços. Consequentemente, ainda não se respondeu à pergunta sobre a 

importância do ensino da arte na educação de nível médio integrada ao ensino 

técnico. Ademais, menores são os mapeamentos sobre como fazer essa prática 

educativa contribuir para o desenvolvimento desse trabalhador/cidadão nesses 

espaços escolares (BATISTA, 2012, p. 147, grifo nosso). 

Observamos que, no contexto de educação integral, especificamente nos Institutos 

Federais, a falta dessa integração fica explícita quando se observa o desconhecimento dos 

docentes de outras áreas (muitas vezes da área técnica) em relação ao ensino de arte nessas 

instituições. A pergunta sobre a importância nos dá a insatisfação para motivar-nos a explorar 

mais esse âmbito em busca de respostas.  

Não tão diferente do espaço regular de ensino como é na educação básica, quando 

buscada ou fomentada, a interdisciplinaridade é, nesse caso, o exercício do professor de Arte 

em realizar ilustrações ou promover cartazes, pinturas e ilustrações com a mera ideia de 

decoração, quesito esse de interdisciplinaridade totalmente distorcido do que deveria vir a ser 

tal concepção (BATISTA, 2012).  

Batista (2012) relata que o ensino de Arte está longe de vir a ocorrer, na prática, como 

está instituído nos documentos que regem sua obrigatoriedade, pois  

No Brasil, são poucas as escolas de Ensino Médio regular ou técnica que 

disponibilizam, em seu quadro de pessoal, a efetivação de professores de dança, teatro 

ou música. A maioria dos docentes de Artes nas escolas pertence à área das artes 

visuais, os quais não possuem a formação polivalente para poder lecionar todas as 

linguagens. A oneração da folha de pagamento, a falta de espaços nas escolas, de 

estrutura e também de profissionais formados são fatores que agravam ainda mais a 

questão do ensinar todas linguagens da arte nas escolas do Ensino Médio. Mesmo com 

um documento que delimita parâmetros para inserção delas nas escolas, longe se está 

da concretude dessa normativa (BATISTA, 2012, p. 152).  

Refletindo sobre essa citação, podemos perceber que o ensino de artes visuais, por 

exemplo, muitas vezes não é realizado da forma como deveria ser, com materiais propícios e 

básicos para a execução de tais atividades. Ainda assim, é mais “barato” ou mais “fácil” de se 

trabalhar, pois, haja vista as outras áreas que demandam espaço, materiais e profissionais 

capacitados para trabalhar –  algo que é financeiramente “desvantajoso” –, o ensino de “artes 
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visuais” se torna mais barato e prático. Realçamos a expressão com aspas, pois o que se constata 

é uma distorção do ensino de artes visuais como realmente deveria ser.  

O desenhar, colar, cortar e pintar muitas vezes é considerado como uma aula de 

descontração, de recreação, de “fuga” das matérias que necessitam de atenção, exercícios, 

explicações e ações, coisas mais “concentradas”. Essa falta de seriedade no trato com o 

componente curricular de Arte é algo que, infelizmente, é bem presente em quase todos os 

âmbitos da educação básica, pois é o componente curricular em que só se precisa pintar, colorir, 

colar, cortar, dançar ou cantar.  

Do mesmo modo, compreender a dimensão da música como proposta somente de 

atividades de cantar ou tocar algum instrumento é limitar o conhecimento musical a apenas um 

viés: o técnico. Entretanto, há um universo a ser explorado, como: aspectos culturais musicais 

diversos, estéticos, históricos, literários e tantos outros pontos que excedem a compreensão 

muitas vezes superficial que se tem sobre música. 

Werlang (2016) nos mostra as práticas de ensino de música em uma turma de segundo 

ano do curso técnico em Agropecuária integrado ao Ensino Médio, do Instituto Federal 

Catarinense – Campus Videira, sua primeira experiência com o ensino formal de música em 

uma instituição de educação básica. A partir de uma pesquisa-ação, realizada no biênio 2014-

2015, a qual fora motivada por questionamentos sobre a aprendizagem dos alunos em relação 

aos conteúdos expostos, de que forma ocorriam mudanças na rotina dos alunos mediante a 

apreciação musical diária e se o repertório abordado em sala de aula era similar àquele com que 

os alunos estavam familiarizados.  

Uma das características destacadas por esse autor em suas aulas foi o exercício da 

composição com os alunos, oportunidade em que estes tinham momentos de práticas musicais 

em forma de recitais, de performances, com a presença também de recursos audiovisuais.  

O autor relatou que, em seus primeiros contatos com os alunos da turma selecionada 

para a pesquisa, constatou que alguns sabiam um pouco sobre nomeação das notas e outros 

executavam um pouco o instrumento. Percebemos que esse trabalho objetivava aprimorar a 

capacidade de aprendizagem dos alunos relacionados a conteúdos musicais, de modo que 

Werlang (2016) aborda que houve um avanço dos alunos quanto à compreensão dos 

fundamentos básicos que estruturam a iniciação musical. 

Afirmou também que há espaços questionáveis nas Leis de Diretrizes e Bases a respeito 

de uma polivalência indireta da atuação do docente em Artes, pois, embora atualmente haja a 

obrigatoriedade de conteúdos para as quatro linguagens especificadas por lei (Artes Visuais, 
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Dança, Música e Teatro), há mais interesse em contratação de profissionais que transitem em 

mais de uma linguagem, pois não há impedimento legal para esse tipo de situação. 

Já no trabalho de Rêgo (2013), foi relacionada a abordagem sociocultural dos jovens 

com a música. Essa professora selecionou um total de 49 estudantes de duas turmas do terceiro 

ano do Ensino Médio Integrado ao Ensino Técnico do IFMA-CMC (Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – Campus Monte Castelo), na cidade de São 

Luís-MA, dentre os quais selecionou dois grupos focais com seis estudantes cada um, formando 

um total de 12 alunos selecionados para esse aprofundamento.  

Esse trabalho também se destacou por trazer a música como um conhecimento isolado 

e específico, porque, apesar de ter ocorrido em uma escola de educação profissional, não houve 

uma relação da música para com as outras áreas que consolidam o currículo da instituição. Os 

seus resultados discorreram a respeito das interações dos jovens com música, por meio das 

TIC’s (mídias digitais ou portáteis).  

Rêgo (2013) abordou um conceito do termo interação, fundamentado em pontos que se 

estruturam nas características sociais, cognitivas, emocionais e corporais do ser humano. 

Dissertou sobre a importância da música para os alunos, de forma a vir a colaborar para a 

produção dos sentimentos de conforto, recordação histórica e cultural. A autora afirmou que os 

alunos demonstraram que, mediante a aprendizagem musical, puderam aprimorar o poder de 

concentração em outras atividades.  

Já Figuerêdo (2014) traz a importância do aprendizado sobre arte em sua pesquisa com 

alunos do ensino médio integrado do IFBAIANO – Campus Santa Inês. A pesquisadora traz 

reflexões sobre o a educação e a presença do ensino de Arte em seu currículo, elencando 

aspectos fundamentais que justificam a necessidade do pensamento crítico e estético na 

formação de cada ser humano: 

A educação pela arte e para a arte, portanto, poderia oferecer meios para uma visão 

artística e de mundo mais aprofundada e consciente. Independente de como se mostre 

frente aos ideais de beleza de sua época, a obra de arte apresenta um tratamento 

técnico artístico intencional, organizado por seu executor. Detém elementos estéticos 

que revelam a imaginação e espiritualidade do artista bem como o externar de seus 

pensamentos ou emoções de revolta ou crítica diante do mundo em que vive 

(FIGUERÊDO, 2014, p. 37).  

Figuerêdo (2014) relata que a sensibilidade artística é intrínseca a cada indivíduo e que 

muitas vezes não é aguçada para que este venha a poder exercitar o pensamento crítico e estético 

mediante aquilo que o rodeia. Também menciona a relevância de potencializar os caminhos de 
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expressão para que cada ser possa compreender e exprimir melhor aquilo que sente e o que 

acha.  

Um ponto interessante em uma das partes da tese de Figuerêdo (2014) refere-se também 

às percepções de professores de Artes atuantes em outros campi do IFBAIANO, uma vez que 

a autora objetivava a compreensão do funcionamento das disciplinas e as concepções dos 

professores investigados, abordagem similar à do nosso trabalho. Dos noves campi, houve a 

colaboração de seis professores que se dispuseram a participar. Esses seis docentes possuem 

nível superior em Arte (quatro em curso de licenciatura e dois em graduação/bacharelado).  

As áreas nas quais esses atores pesquisados tinham formação eram: Artes Visuais (três 

professores), Teatro (dois) e Música (um). A autora relatou que não havia nenhum professor 

com formação em Dança. O questionário foi estruturado de modo a investigar também sobre os 

níveis de satisfação dos professores para com a estrutura e os recursos de que dispunham para 

a realização das aulas. Figuerêdo (2014) afirmou que a estrutura disciplinar da área de Artes no 

quesito de currículo e conteúdos era variável, uma vez que não havia um padrão curricular 

estabelecido, de modo que, consequentemente, a diversidade de formações docentes resultava 

em diferentes metodologias e em conhecimentos distintos.  

Assim como as diversidades didáticas se mostraram no trabalho da autora supracitada, 

o mesmo ocorreu em relação às concepções sobre o ensino de Arte que esses docentes 

evidenciaram, ficando perceptível para Figuerêdo (2014) que 

A maioria dos profissionais acreditava que se deve ensinar estritamente a linguagem 

específica da própria formação. No entanto, dois deles ressaltaram que ensinavam as 

outras linguagens na sala de aula porque ‘o aluno merece conhecer todas as 

linguagens’ [...] O ensino polivalente na área de artes tem permeado as concepções e 

as práticas dos profissionais polarizando algumas posturas e opiniões. Cabe aqui 

refletir que, apesar de alguns professores possuírem certo conhecimento e experiência 

em outras linguagens, talvez não o seja de maneira tão aprofundada como o adquirido 

na linguagem específica de sua formação, o que poderia produzir um direcionamento 

superficial das atividades e dos conteúdos das outras linguagens artísticas 

(FIGUERÊDO, 2014, p. 67).  

Essa característica abordada pela autora nos traz reflexões acerca de como tem se 

estruturado o ensino das linguagens artísticas em um ambiente de formação integral. 

Percebemos que, quando ocorre uma comunicação entre as artes, isso se realiza a partir de uma 

experiência superficial de um especialista em uma delas, o que pode gerar um desequilíbrio 

para o alunado ao assimilar os conceitos de uma linguagem a partir de um profissional com 

formação em outra.  

Devemos chamar a atenção para esse fato, uma vez que a importância de romper a ideia 

de disciplinas solitárias deve ser algo vigente, pois a perpetuação dessa forma de aprendizado 
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acaba gerando lacunas nocivas para um aprendizado íntegro na formação do ser humano. 

Reflexões e questionamentos críticos sobre a nossa área de atuação na educação profissional, 

temática deste trabalho, precisam ser repensados para que venhamos a compreender a 

necessidade de renovação na formação dos futuros professores que atuarão no ensino das 

linguagens artísticas nesse âmbito, bem como nos demais.  

A educação básica pretende trazer subsídios básicos concisos para que, após essa fase, 

o aluno venha a buscar a sua especialidade, sem deixar, portanto, de adquirir o conhecimento 

básico das áreas que fazem parte da história social, cultural, econômica e tecnológica de 

humanidade.  

Trazendo mais autores que dissertam sobre o ensino de música na educação profissional, 

Carmona (2012) disserta acerca da educação profissional técnica de nível médio em música 

abordando o perfil dos egressos. Em seu texto, ela discorre que  

Para os cursos técnicos de música, a legislação coloca às escolas de música e 

conservatórios a responsabilidade de formar um músico que extrapole a performance 

considerando que existe nos dias atuais um campo de trabalho em expansão para o 

músico que vai além da performance. A produção cultural, o turismo cultural, o lazer 

e o entretenimento no Brasil são colocados como setores emergente no século XXI. 

Para um campo que se mostra em expansão, os egressos dos cursos técnicos de música 

devem apresentar competências que lhes permitam explorar o campo de atuação 

profissional sem limitar à performance (CARMONA, 2012, p. 544).  

Carmona (2012) levanta dados sobre a formação técnica musical de conservatórios e 

cursos técnicos, que difere da relação de formação integral apresentada por autores citados 

anteriormente, uma vez que ela afirma que “o perfil proposto para os cursos de formação 

profissional técnica da área de artes, subárea ‘música’, foi o de ‘artista músico’. Esse perfil faz 

menção ao rompimento das amarras da tradição, cujo foco é o músico instrumentista com uma 

formação tecnicista” (CARMONA, 2012, p. 545). 

É interessante refletir que, embora a tradição tecnicista de apenas “tocar” tenha sido 

superada, já que, atualmente, o músico se torna um artista que difunde seu trabalho por meio 

das mídias e dos meios de comunicação, é evidente que essa formação musical está atrelada ao 

interesse do mercado de trabalho, fazendo com que indagações sejam levantadas, com base em 

leituras realizadas anteriormente, levando-nos a pensar sobre essa formação delimitada, 

baseada na demanda do mercado. 

Embora haja reconhecimento na legislação de que o ‘artista músico’ já se faz presente 

entre muitos profissionais que atuam como autônomos, ou freelancers, uma vez que 

eles já utilizaram equipamentos tecnológicos em suas atividades profissionais, criam 

novas formas e espaços de atuação, demonstram diversidade, fica claro que esse perfil 

de músico precisa ser trabalhado na formação profissional técnica. Diante de diversos 

veículos midiáticos atuais como o rádio, a televisão, o cinema, a internet, entendeu-se 
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como imprescindível que os cursos de formação profissional técnica atentassem para 

essa realidade e procurassem aproximar as propostas pedagógicas às demandas no 

mercado de trabalho na atualidade (CARMONA, 2012, p. 545).  

É perceptível que o viés apresentado pela autora difere do que a formação integral 

defende, uma vez que a integração de conhecimentos relacionados com a bagagem do indivíduo 

e suas criticidade e reflexão sobre o mundo que o rodeia anda em contramão com aquilo de que 

o sistema capitalista necessita. Vale salientar que esse trabalho objetivou abordar somente as 

concepções técnicas e profissionais musicais, o qual reconhecemos que não tem ligação 

propriamente dita com a formação integral.  

Já Maltauro (2016) relata, em seu texto, ao tratar da música na educação profissional, 

que se “tratando da formação básica integrada à formação profissional, o currículo integrado 

vai além dos interesses do mercado, possibilitando que o aluno tenha acesso aos conhecimentos 

científicos e culturais ao mesmo tempo em que realiza sua formação profissional” 

(MALTAURO, 2016, p. 407). Essa autora reforça que a educação musical, diferentemente da 

tecnicista, “deve contribuir para que o aluno se desenvolva em diferentes áreas, como 

intelectual, emocional, sensório-motor e social, indo além da estética e da alfabetização 

musical” (MALTAURO, 2016, p. 408).  

No entanto, Carmona (2012) ressalta que  

O empreendedorismo também tem sido questão mencionada por pesquisadores da 

educação musical como importante para a formação do músico profissional e na 

atualidade. Técnicas de inserção no mercado de trabalho, bem como o gerenciamento 

e visão ampla de cadeia produtiva da música, por exemplo, viabilizaram a ampliação 

das oportunidades de trabalho para o músico (CARMONA, 2012, p. 547). 

O nosso trabalho propõe-se pesquisar a música na educação profissional, buscando 

“compreender a educação musical dentro da educação formal como ferramenta de construção 

do ser humano, para além da esfera da indústria cultural e de seus interesses mercadológicos 

enfatizando a importância da reflexão sobre o currículo dos cursos técnicos integrados ao 

Ensino Médio” (MALTAURO, 2016, p. 409).  

Outro trabalho pertinente sobre essa temática é o de Gomes e Melo (2013), que traz 

discussões sobre o ensino de Arte/Música nos Cursos Técnicos Integrados do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), contemplando desde a 

organização educacional até o Projeto Político-Pedagógico dessa instituição. Um aspecto 

interessante destacado no trabalho de Gomes e Melo diz respeito às modificações no currículo 

do IFRN, instituição que 
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[...] passou por um processo de reestruturação de seu currículo e projeto político-

pedagógico. Através de uma construção coletiva em que estiveram presentes 

professores, técnicos e comunidade, tivemos como principais contribuições na área de 

Arte a definição clara das áreas da Música, Artes Visuais e Artes Cênicas, o 

direcionamento da atuação docente em sua área de habilitação, bem como a 

redefinição dos conteúdos de cada área considerando as novas diretrizes curriculares 

e os novos paradigmas para ensino de arte e currículo (GOMES; MELO, 2013, p. 3).  

É interessante observar esse aspecto discutido no âmbito de educação profissional e 

técnica, em que o ensino de arte toma características de ensino voltado para cada especialidade, 

sendo esse ponto bastante importante para o funcionamento das artes como um todo. Vale 

salientar que esse artigo, produzido em 2013, versou sobre o componente curricular Arte e suas 

especialidades, já apontava caminhos que atualmente tornaram-se leis para a execução dessa 

prática. Outrora, a Lei 11.769/08 obrigava a implementação do conteúdo de música no 

componente curricular do ensino de Artes, onde foi alterada posteriormente pela Lei 13.278/16, 

que inclui, de maneira obrigatória, não só música, mas artes visuais, dança e teatro como as 

linguagens constituintes desse componente. 

Uma característica importante elencada no trabalho de Gomes e Melo (2013) refere-se 

à Proposta de Trabalho e Disciplina de Arte nos Cursos Técnico de Nível Médio (PTDEM), a 

qual menciona que, em referência ao ensino de música, tende-se à apreciação como princípio 

educativo, trazendo ao alunado compreensão sócio-histórica, por meio de reflexões sobre a 

música e suas manifestações culturais oriundas de diferentes contextos regionais. Dessa 

maneira,  

[...] o IFRN reorganizou nesses documentos as diferentes linguagens artísticas de 

acordo com a formação do professor que se encontra no campus. Através desses 

documentos, o Instituto procura organizar suas concepções curriculares no que diz 

respeito ao ensino de Arte [Música, Artes Cênicas e Artes Visuais] na instituição, 

buscando coerência com as discussões atuais que são suscitadas pelas distintas áreas 

(GOMES; MELO, 2013, p. 4, grifo nosso).  

Essa coerência mencionada pelos autores refere-se, de certa forma, ao exercício da 

interdisciplinaridade. A importância do diálogo entre os conteúdos e as outras disciplinas de 

áreas distintas é primordial para contemplar o sentido de integração almejado pelo ensino médio 

integrado. Teoricamente, a busca por esse aspecto integral constitui norteamento valioso para 

uma prática embasada por fundamentos discutidos sobre a educação profissional.  

Desse modo, a elaboração de propostas de trabalho e gestão de ensino são realizadas 

por docentes e pedagogos que constituem esse espaço escolar, a fim de que eles possam ser 

ponto de partida para a interdisciplinaridade e a integração. Sobre a formação do professor e 

seu processo de atuação,  
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É importante ressaltar que o trabalho pedagógico a ser desenvolvido em cada uma das 

referidas áreas só poderá ser efetivado por um profissional com a formação específica 

naquela área de conhecimento, respeitando-se assim, a formação profissional de cada 

docente. Contudo, faz-se necessário a articulação entre as diferentes áreas de 

conhecimento para não haver a fragmentação dos conteúdos na disciplina de arte 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 8). 

Com essa citação, podemos perceber quão importante é, para o currículo do ensino 

médio integrado, o diálogo sobre as artes e a articulação com estas. Além desse contexto 

artístico, a necessidade de integração com as demais áreas é uma proposta bastante enfatizada 

pelo ensino médio integrado.  Gomes e Melo (2013) trazem aspectos mais detalhados sobre a 

área de música no componente curricular Arte, seus objetivos e sua disposição em carga horária 

no IFRN.  

O ponto crucial do trabalho de Gomes e Melo (2013) é a formação proporcionada pela 

música aos jovens do IFRN, trazendo reflexões e críticas histórico-culturais que expõem o 

cenário político, social e cultural expressos pelo fazer musical. Os autores mencionam que 

Tais elementos são de suma importância, pois o púbico que essa Instituição recebe, 

são de jovens e adolescentes que moram em um estado com forte expressão musical, 

com folguedos, manifestações culturais e cultura de bandas. Experiências essas que 

são identificadas nas discussões suscitadas em sala de aula. Esses alunos trazem 

consigo uma experiência anterior muito rica dentro da apreciação e estudo musical, 

visto que o movimento de bandas filarmônicas em nosso estado é muito forte. É 

comum a presença de discentes no Instituto que fazem parte desses grupos (GOMES; 

MELO, 2013, p. 5). 

Pude perceber esse aspecto de expressão musical atrelado a protestos e manifestações 

enquanto fui bolsista como instrutor musical no IFRN - Campus Mossoró, no ano de 2011 a 

2013. Essa característica levantada pelos autores supracitados é visível para quem convive 

naquele espaço por um tempo. Os festivais culturais realizados pelos discentes daquela 

instituição trazem um forte apelo de cidadãos se formando como reflexivos e autocríticos para 

com aspectos sociais, ideológicos, religiosos, políticos e culturais6 

Mediante as considerações de Gomes e Melo (2013), podemos destacar esses aspectos 

fundamentados sobre a nova estruturação do ensino médio, primando para o polimento e a 

manutenção do ensino de Artes. Esses autores relataram que 

A criação da Proposta de Trabalho da Disciplina de Arte nos Cursos Técnicos de Nível 

Médio, pensadas pelos docentes do IFRN, responsáveis pela disciplina Arte em seus 

respectivos Campus, é um retrato da preocupação em discutir, planejar e organizar 

concepções acerca das áreas específicas [Música, Artes Cênicas e Artes Visuais]. Tais 

profissionais apresentam no referido documento, diálogos e pensamentos coerentes 

com as discussões evidentes em cada área. Esse é um documento base bastante 

                                                 
6 Experiência pessoal do autor.  
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relevante para esse grupo de professores, pois são consideradas as realidades inerentes 

à instituição e ao seu campo de atuação (GOMES; MELO, 2013, p. 7). 

Esse documento apontado por Gomes e Melo (2013) também servirá de norteamento de 

investigação para a pesquisa que estamos objetivando realizar. Analisar e discutir esses 

norteamentos, relacionando-os com as concepções relatadas pelos docentes nos mostrará a 

harmonia que há entre o ensino de Artes/Música estabelecido na teoria e o discurso dos 

professores que serão investigados, docentes atuantes dessa pesquisa. Esse estudo, realizado 

por esses autores supracitados serve de ponto de partida para que possamos compreender 

melhor o nosso objeto de pesquisa, uma vez que, a partir de Gomes e Melo (2013),  

[...] percebe-se que há uma preocupação com a elaboração de uma prática que 

vislumbre a aproximação do educando com sua realidade, partindo de elementos 

sociais, estéticos, históricos, políticos e socioculturais. Buscam contemplar uma visão 

do currículo que promova interações musicais, que se descubram novas músicas, que 

o fazer em música emerja e parta para e de discussões sobre seu papel enquanto 

cidadão. Um currículo que pense teoria e prática, que seus conteúdos possam 

privilegiar ambos os aspectos (GOMES; MELO, 2013, p. 8-9). 

É importante fazer essa exploração de trabalhos que versem sobre o ensino de música 

nos âmbitos de educação profissional, mais ainda no ensino médio integrado. Pesquisas como 

essas servem para que possamos compreender melhor a visão de como vem sendo construído o 

arcabouço teórico dessa temática. 

Mediante a busca por trabalhos que versam sobre essa vertente, deparamo-nos também 

com o trabalho de Carneiro (2013), um artigo intitulado “Curso técnico Integrado ao Ensino 

Médio em Instrumento Musical do IFPB: reflexões a partir do perfil discente”. Nessa pesquisa, 

Carneiro (2013) utilizou da metodologia de Survey, com questionário de perguntas abertas e 

fechadas a fim de compreender as expectativas e pretensões profissionais dos discentes 

matriculados no curso técnico em instrumento musical do IFPB.  

A realização de análise sobre os documentos oriundos do Ministério da Educação, 

projetos político-pedagógicos, leis, decretos e até portarias foram parte dessa pesquisa, 

abordando primeiramente essa parte bibliográfica supracitada. Carneiro (2013) utilizou o corpo 

discente do curso técnico em Música integrado ao ensino médio do IFPB, formado por 76 

alunos, que se dividiam em 4 turmas. Utilizou questionário composto por 31 questões fechadas 

e 36 abertas.  

A construção desse questionário se deu a partir dos seguintes norteamentos organizados 

pelo autor: influências, relações musicais teóricas e práticas, relações com o curso, até 
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perspectivas de permanência no Instituto, anseio profissional, objetivos futuros, perfil 

socioeconômico e sugestões de melhorias para o curso.  

Antes da realização da pesquisa, houve um projeto piloto com 7 estudantes de diferentes 

anos do curso técnico, o qual teve como objetivo o aprimoramento do questionário, com o 

intuito de melhorar a abordagem investigativa, facilitando o entendimento das perguntas. Vale 

salientar que os estudantes que realizaram o piloto foram excluídos do questionário final, 

respondido por 69 alunos.  

Em suas considerações, Carneiro (2013) relata que 

A ênfase do questionário nas questões abertas proporcionou o surgimento de uma 

grande variedade de categoria de respostas dos itens, tendo sido abordadas questões 

como, por exemplo, a frequência de escuta musical; estilos preferidos; realizações 

musicais anteriores ao curso e durante o curso; remuneração através da música; rotina 

de estudo; relações entre a prática e teoria musical; motivos de escolha da instituição 

e do curso; expectativas prévias; influência do curso no gosto musical; pretensões 

universitárias; perfil socioeconômico; dentre outros (CARNEIRO, 2013, p. 7).  

Esses aspectos mencionados por Carneiro (2013) tornam-se pontos de partida para o que 

ele disserta sobre uma futura discussão fomentada por uma abordagem qualitativa, o que 

transcenderá os resultados numéricos obtidos, que servirão de panorama inicial para uma 

análise mais aprofundada sobre o curso técnico integrado ao ensino médio em instrumento 

musical no IFPB.  

Além desta, encontramos pesquisas de Carneiro (2015), trazendo reflexões sobre o 

ensino da música no Curso Técnico Integrado ao Ensino Médio, relatando que tal modalidade 

de ensino e música (técnico) foi implantado simultaneamente com a mudança do CEFETs-PB 

para Instituto Federal da Paraíba, no ano de 2009.  

Segundo Carneiro (2015), o nascimento desse curso ocorreu em um contexto de críticas 

advindos da concepção de educação profissionalizante, o qual entra em concordância com 

modelos tecnicistas similares a concepções conservatoriais de ensino de música. Carneiro 

(2015) relata que o ensino de música é muitas vezes referenciado pelo padrão tecnicista advindo 

das escolas especializadas em música, o que rompe com o sentido de formação no âmbito da 

educação promovida pelo ensino médio integrado. Dessa forma, no ensino médio integrado, 

[...] o objetivo e os conteúdos do curso integrado ao Ensino Médio – além da condição 

de ampliar criticamente o universo musical do estudante – assemelham-se aos das 

escolas especializadas, voltando-se para a formação dos instrumentistas: o técnico em 

instrumento musical [...] Apesar em termos de objetivos e conteúdos acima destacada 

entre os Institutos Federais e as escolas especializadas em música, ressaltamos, acerca 

da diferenciação entre os dois espaços, características como a quantidade de 

estudantes em sala de aula e a composição da turma, fatores que exercem influência 
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direta nas estratégias metodológicas a serem desenvolvidas em sala de aula 

(CARNEIRO, 2015, p. 5-6). 

Um fator bastante distinto relatado por Carneiro (2015) é a seleção de alunos para o 

curso técnico integrado ao ensino médio. Essa diferença é bastante forte se considerarmos a 

seleção das escolas especializadas, pois a homogeneidade entre os discentes em uma escola 

especializada tende a ser mais presente. Já na “triagem” dos alunos selecionados para o curso 

técnico em Música, uma vez que não é cobrado o arcabouço musical do aluno ou sua 

experiência prévia com música, acaba gerando heterogeneidades. 

Essa distinção também se dá por meio dos objetivos que cada âmbito educacional almeja 

alcançar, uma vez que as escolas especializadas focam em formar instrumentistas, músicos 

profissionais; já no ensino médio integrado, essa formação está mais atrelada ao conhecimento 

musical baseado na formação do ser crítico e não de um músico profissional performance 

(CARNEIRO, 2015).  

Esses trabalhos supracitados são frutos de buscas em repositórios de teses e dissertações, 

assim como em periódicos e revistas indexadas, sendo também elencados alguns artigos de 

anais de eventos para que pudéssemos compreender a temática por meio de um crivo mais 

amplo. Esse levantamento nos mostrou uma quantidade pequena, podendo haver mais trabalhos 

de que talvez ainda não tenhamos obtido ciência.  

No próximo capítulo, abordaremos os fundamentos metodológicos que guiaram o 

desenvolvimento desta pesquisa, assim como as técnicas de coleta de dados e os aspectos de 

análise.  
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3  METODOLOGIA   

 

3.1 DEFINIÇÃO DO MÉTODO 

 

Esta pesquisa caracteriza-se como um estudo qualitativo, pois, mediante leituras e 

conhecimentos adquiridos na literatura que fundamenta a educação profissional, mais 

propriamente a formação integral que o IFRN busca, foi que indagações e questionamentos 

foram suscitados.  

Yin (2015) disserta sobre a importância de realizar estudos de casos, objetivando 

respostas fundamentadas cientificamente, as quais partem de desejos de conhecer algum 

problema de determinados lócus, suas características e até mesmo as certezas e concepções 

sobre determinado fenômeno. O autor relata que o estudo de caso pode ser baseado em até seis 

fontes de evidências: documentos, registros de arquivos, entrevistas, observação direta, 

observação participante e artefatos físicos. A nossa pesquisa está usando algumas dessas 

evidências, como documentos, entrevista, registros em áudio, observação direta e observação 

participante.   

A fim de conhecer, de maneira mais profunda, nosso objeto de estudo, optamos pelo 

método do Estudo de Multicaso, triangulando diversas fontes para os dados da pesquisa, com o 

intuito de compreender cientificamente de que forma se caracteriza e se concebe o ensino de 

Arte/Música em dois campi do IFRN (Campus Pau dos Ferros e Campus Ipanguaçu).  

Apesar de existirem diferentes tipos de estudo de caso, esta pesquisa caracteriza-se 

também como o Estudo de Caso Histórico-Institucional, em que são levantados arquivos e 

documentos oriundos de uma instituição, e o Estudo de Caso Observacional, o qual se 

fundamenta em coleta de dados por meio de anotações de uma observação participante de um 

fenômeno que está sendo estudado - prática docente de dois professores de Música - 

(TRIVIÑOS, 1987).  

Além dessas duas características, a nossa pesquisa, por investigar mais de um caso, está 

também situada no tipo Estudos Multicasos ou de Múltiplos Casos, por estar investigando mais 

de uma prática docente, mais de um campus e mais de um fenômeno (TRIVIÑOS, 1987). 

A proposta da pesquisa de estudo multicaso ou de casos múltiplos, como também é 

denominado, fundamentando-se nos pressupostos teórico-metodológicos abordados por Yin 

(2015), o qual afirma a importância dessa metodologia de pesquisa, que tem se expandido cada 

vez mais.  “Um exemplo comum é o estudo das inovações escolares [como o uso de novos 
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currículos, horários escolares reorganizados ou uma nova tecnologia educacional], em que as 

escolas individuais adotam alguma inovação” (p. 59, grifo nosso).  

Mediante o que pudemos realizar em nosso levantamento bibliográficos a respeito do 

ensino de Arte/Música no Ensino Médio Integrado, compreendemos que essa temática mostrou-

se ainda em estruturação, pois encontramos poucos trabalhos abordando esse contexto mais 

específico. Como nosso foco se delimita nas propostas curriculares do IFRN, apesar de 

norteamentos padrões a respeito do ensino de Arte/Música, percebemos o quanto é singular e 

significativa cada experiência observada dos atores desta pesquisa. 

 Dessa forma, redimensionamos a nossa abordagem para o viés metodológico múltiplo, 

uma vez que “cada escola pode ser o sujeito de um estudo de caso individual, mas o estudo 

como um todo cobre várias escolas e, desse modo, usa um projeto de casos múltiplos” (YIN, 

2015, p. 59). A nossa escolha teve o intuito de compreender dois universos distintos da prática 

docente em uma mesma instituição (com dois campi do IFRN), haja vista que são norteadas por 

um só regimento político-pedagógico. É imprescindível destacar que 

Os projetos de casos múltiplos têm vantagens e desvantagens distintas em comparação 

com os projetos de caso único. A evidência dos casos múltiplos é, muitas vezes, 

considerada mais vigorosa e o estudo em geral, é, por essa razão, visto como mais 

robusto. Ao mesmo tempo, a justificativa para os projetos de caso único não pode ser 

satisfeita, geralmente, por casos múltiplos. Por definição, o caso incomum ou 

extremo, o caso crítico e o caso revelador envolvem provavelmente apenas casos 

únicos (YIN, 2015, p. 60).  

Apesar de o autor afirmar a necessidade de justificar os casos múltiplos como um passo 

mais aprofundado, que os casos únicos não compreenderiam, a escolha por essa metodologia 

objetiva buscar similaridades ou contrastes entre os processos didáticos, objetivando conceitos 

e óticas docentes cruzadas a uma matriz curricular regente, pois  

A lógica subjacente ao uso de estudos de casos múltiplos é a mesma. Cada caso deve 

ser selecionado cuidadosamente para que [a] possa predizer resultados similares [uma 

replicação literal] ou [b] possa produzir resultados contrastantes, mas para razões 

previsíveis [uma replicação teórica] (YIN, 2015, p. 60). 

Esse cruzamento entre as concepções docentes nos mostrará se há grau comparativo ou 

não nessas práticas de ensino, além também do desvelamento sobre essas em relação aos 

princípios norteadores expostos nos documentos que fundamentam a base pedagógica da 

instituição selecionada para este trabalho.  

Norteando-nos em três fontes de evidências, as quais foram selecionadas a fim de 

obtermos os dados, o caminho metodológico que realizamos partiu de fontes documentais que 
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norteiam a prática pedagógica no IFRN, passando pela observação direta das aulas dos docentes 

selecionados, bem como pela realização de entrevista semiestruturada com estes. 

 

3.2 UNIVERSO DA PESQUISA 

 

3.2.1 Identificação e atributos das unidades do IFRN 

 

Para compreendermos melhor os campi selecionados para esta pesquisa, obtivemos 

informações no site7 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

Norte. Atualmente, o IFRN está composto por vinte e um campi, localizados em diferentes 

regiões do Estado do Rio Grande do Norte. Esses campi são localizados nas cidades de: Apodi, 

Caicó, Canguaretama, Ceará-Mirim, Currais Novos, Ipanguaçu, João Câmara, Lajes, Macau, 

Mossoró, Natal (onde estão localizados os campi Central, Cidade Alta, Zona Norte e de 

Educação a Distância), Nova Cruz, Parelhas, Parnamirim, Pau dos Ferros, Santa Cruz, São 

Gonçalo do Amarante e São Paulo do Potengi8. Para esta pesquisa, foram selecionados apenas 

dois campi da região Oeste Potiguar.  

 

3.2.2 Campus Ipanguaçu 

 

Este campus é oriundo da antiga Fazenda-Escola Cenecista Professor Arnaldo Arsênio 

de Azevedo, instituída pela Campanha Nacional das Escolas da Comunidade – CNEC em 1988, 

em parceria com o Departamento Nacional de Obras contra a Seca. Em 1999, após um 

diagnóstico a  respeito das perspectivas acerca da continuidade e funcionamento da Fazenda-

Escola, o Polo de Desenvolvimento Integrado Açu-Mossoró e a Ong DESENVALE sugeriu  a 

transformação dessa escola em um Centro de Tecnologias em Agronegócios do Vale do Assu 

(CETANVALE), sob a gerência do CEFET-RN.  

Em 2006, o MEC utilizou o CETANVALE para instalar a Unidade de Ensino de 

Ipanguaçu, integrando a 1ª fase de expansão da Rede Federal de Educação, Profissional e 

Tecnológica, posteriormente transformado no Campus Ipanguaçu – IFRN. 

A oferta educacional desse Campus objetiva alcançar e sanar os problemas situados na 

região, gerando capacitação profissional na modalidade de cursos técnicos, superiores e de 

formação inicial e continuada. As áreas contempladas por essas formações são as de Meio 

                                                 
7 http://portal.ifrn.edu.br/ 
8 Ver http://portal.ifrn.edu.br/ seção Campi. 

http://portal.ifrn.edu.br/
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Ambiente e Informática, expandido possibilidades para a área da Pesca, Construção Civil e 

Seguranças do Trabalho. 

 

3.2.3 Campus Pau dos Ferros 

 

O campus Pau dos Ferros foi inaugurado no ano de 2009 e integra a II Fase do Plano de 

Expansão da Rede Federal de Educação, Profissional, Científica e Tecnológica do Ministério 

da Educação, iniciada em 2007. Instalado em Pau dos Ferros, obteve da prefeitura do município 

a cessão do terreno em que está instalado. Cerca de 30 municípios são atendidos pelas atividades 

acadêmicas desse campus, incluindo municípios de estados vizinhos, como Ceará e Paraíba.  

A economia dessa região estrutura-se a partir do comércio e de serviços de apoio urbano, 

além do desenvolvimento do turismo e de arranjos produtivos locais nas áreas de 

beneficiamento de leite e mel, industrialização de carne, alimentação e hospedagem, construção 

civil, confecções e comércio varejista.  

Os objetivos desse campus estão fundamentados na educação científica, técnica e 

humanística, compreendendo também a formação integral do profissional-cidadão crítico-

reflexivo, além de atributos concernentes à atuação no mercado de trabalho.  

A atuação desse campus busca atender a: formação inicial e continuada de 

trabalhadores, educação profissional de nível médio, educação profissional tecnológica de 

graduação e pós-graduação e formação de professores. Os eixos tecnológicos desse campus 

contemplam atividades fundamentados nas tecnologias de informação e comunicação e na 

produção alimentícia. 

 

3.3 PESQUISA DOCUMENTAL  

 

Yin (2015) relata a importância das fontes documentais devido à relevância que essas 

evidências podem atribuir à pesquisa, haja vista que elas contêm informações que podem 

aprimorar os demais outros passos para a realização do trabalho investigativo. Marconi e 

Lakatos (2017) afirmam que o recolhimento prévio de dados constitui aspecto inicial 

fundamental para qualquer pesquisa científica, podendo esses dados ser fontes primárias 

(documentais) ou secundárias (bibliográficas).  

Sobre a análise documental, Bogdan e Biklen (1994) ressaltam que 

Estes materiais têm sido encarados por muitos investigadores como extremamente 

subjectivos, representando um retrato brilhante e irrealista de como funciona a 
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organização. Por esta razão, muitos investigadores não os consideram importantes, 

excluindo-os da categoria de ‘dados’. É exactamente por estas propriedades [e outras] 

que os investigadores qualitativos os vêem de forma favorável [...] O seu interesse na 

compreensão de como a escola é definida por várias pessoas impele-os para a 

literatura oficial. Nesses documentos os investigadores podem ter acesso à 

‘perspectiva oficial’, bem como várias maneiras como o pessoal da escola comunica 

(BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 180). 

O apelo pela literatura “oficial” retratada por Bogdan e Biklen (1994) nos remete à ideia 

de averiguar o que está posto nos regimentos que norteiam o ensino do IFRN, a fim de 

compreender os atributos nele elencados para que o ensino médio integrado funcione de acordo 

com o que foi regimentado. Vale salientar que tal documento foi construído, fundamentado em 

vários pensadores que versam sobre omnilateralidade, politecnia, integração, formação humana 

baseada nos eixos Trabalho, Ciências, Cultura e Tecnologia. Com base nesse documento, 

podemos partir de indagações sobre como está sendo executada a prática docente em um âmbito 

educacional referenciado por propostas estipuladas e instituídas. 

Com o intuito de elucidar aspectos referentes às concepções e ações do ensino de 

Arte/Música no Ensino Médio Integrado, focamos em compreender como se estruturavam os 

documentos que basilam as concepções didáticas no IFRN. Por meio do Projeto Político-

Pedagógico, compreendemos as características regimentares da instituição, bem como as 

concepções que fundamentam as propostas educativas.  

Além do Projeto Político-Pedagógico, obtivemos também as Propostas de Trabalhos das 

Disciplinas nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado Regular e na modalidade Educação 

de Jovens e Adultos (EJA). No entanto, detivemo-nos, mais especificamente, à parte das 

propostas específicas de Arte no que tangem às diretrizes correspondentes à Música.  

Para um detalhamento mais preciso de como se estruturavam os conteúdos, assim como 

as ementas que norteiam essa disciplina, obtivemos acesso aos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

Técnicos de Nível Médio na Forma Integrada Presencial, assim como na Forma Integrada na 

modalidade de Educação de Jovens e Adultos Presencial.  

Para essa parte, delimitamo-nos somente a cursos que são ofertados nos campi 

selecionados para a pesquisa, compreendendo assim cinco cursos no total. No Campus Pau dos 

Ferros, esses cursos são: Técnico Integrado em Alimentos (Modalidade Regular e EJA), 

Técnico Integrado em Informática (Modalidade Regular e EJA) e Técnico Integrado em 

Apicultura (Somente na Modalidade Regular).  

No Campus Ipanguaçu, os cursos são estruturados da seguinte forma: Técnico Integrado 

em Agroecologia (Modalidade Regular e EJA), Técnico Integrado em Informática (Modalidade 

Regular e EJA) e Técnico Integrado em Meio Ambiente (Modalidade Regular e EJA). 
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Observamos como, em cada um dos cursos supracitados, se estrutura a disciplina de 

Arte/Música, a fim de compreender convergências ou divergências nessa prática didática em 

relação a cada curso.  

Percebemos que, em todos os cursos técnicos integrados na forma regular ofertados por 

cada campi, a disciplina Arte/Música se estrutura da mesma forma: mesma ementa, mesmo 

programa (objetivos), mesmas bases científica-tecnológicas (conteúdos), mesmos 

procedimentos metodológicos, mesmos recursos tecnológicos, mesmos critérios de avaliação e 

mesma bibliografia básica. Na modalidade EJA, os conteúdos de música são estruturados junto 

aos conteúdos das outras linguagens (Artes Visuais e Artes Cênicas), o que se mostra igual para 

todos os outros cursos dessa natureza, compreendendo, assim, de forma documental, uma 

estrutura unânime para a disciplina de Música.  

Na próxima seção, abordaremos os documentos que embasam a estruturação político-

pedagógica da Educação Profissional, assim como os regimentos que norteiam sua execução 

na educação básica de nível médio.  

 

3.3.1 Regulamentos para Educação Profissional e Tecnológica  

 

Segundo o documento do Ministério da Educação – Secretaria de Educação Profissional 

e Tecnológica, no ano de 2003, foram realizados seminários e discussões sobre o Ensino Médio 

e sua construção política. As discussões decorrentes da primeira reunião acabaram sendo 

reunidas em um livro: Ensino Médio: Ciência, Cultura e Trabalho. Houve um segundo 

seminário, abordando a Educação Profissional, abarcando ideias e propostas pontualmente 

organizadas em: concepções, experiências, problemas e propostas, gerando-se, ao final desse 

seminário, um documento intitulado Políticas Públicas para a Educação Profissional e 

Tecnológica. 

Tais discussões realizadas nesses seminários tinham o intuito de aprimorar essa 

modalidade de educação, superando as perspectivas do mercado de trabalho sobre um 

trabalhador. Partindo desse aspecto, a necessidade de romper com a ideia de dualidade teve 

início nesses documentos. Dessa maneira,  

A SEMTEC/MEC assumiu, portanto, a responsabilidade e o desafio de elaborar uma 

política que superasse a dicotomia entre conhecimentos específicos e gerais, entre o 

Ensino Médio e educação profissional. Muitas reuniões foram realizadas com todos 

os segmentos da sociedade com o intuito de discutir a proposta de uma política que 

recuperasse o que o Decreto n°. 2.208/97 coibia, isso é, a possibilidade da integração 

da formação básica e profissional de forma orgânica num mesmo currículo (BRASIL, 

2007, p. 7).  
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 Mediante esse impasse, o Decreto n° 5.154/04 trouxe discussões para a sociedade, com 

o intuito de sanar esse problema presente no Decreto mencionado anteriormente. A inerência 

da educação profissional atrelada a uma educação baseada no eixo: trabalho, ciência e 

tecnologia afirma que tal concepção visa ao desenvolvimento de habilidades para uma vida que 

culmina em uma melhor produção. Tal documento relata que, sendo assim, “vê-se, portanto, 

que a integração da educação profissional com o processo produtivo, com a produção de 

conhecimentos e com o desenvolvimento científico-tecnológico é, antes de tudo, um princípio 

a ser seguido” (BRASIL, 2007, p. 7). 

É importante ressaltar que, teoricamente, é algo de grande valia para a educação 

brasileira o Ensino Médio Integrado. A importância de poder solidificar a formação básica na 

escola antes da formação superior é um aspecto bastante discutido para autores que versam 

sobre politecnia, formação integrada e educação profissional. O que educadores da área 

indagam é a ideia de formação básica dividida em mercado de trabalho e ingresso na 

universidade, pois, seguindo essa vertente, a implementação da educação abrangendo a 

politecnia denota uma discussão que, se 

[...] retomada produz reflexões importantes quanto à possibilidade material de 

implementação, hoje em dia, da politecnia na educação básica brasileira na 

perspectiva aqui mencionada. Tais reflexões e análises permitiram concluir que as 

características atuais da sociedade brasileira dificultam a implementação da 

politecnia ou educação tecnológica em seu sentido pleno, uma vez que, dentre outros 

aspectos, a extrema desigualdade socioeconômica obriga grande parte dos filhos da 

classe trabalhadora a buscar a inserção no mundo do trabalho visando complementar 

o rendimento familiar ou mesmo auto-sustentação muito antes dos 18 anos de idade. 

Assim, a tentativa de implementar a politecnia de forma universal e unitária não 

encontraria uma base material concreta de sustentação na sociedade brasileira atual 

(BRASIL, 2007, p. 23-24, grifo nosso).  

As características mencionadas no texto e por nós destacadas revelam uma perspectiva 

árdua para a implementação de tal modalidade de educação. A necessidade de ingressar o 

quanto antes no mercado de trabalho, aspecto discutido por diversos autores da educação 

profissional, acaba direcionando o interesse dos jovens para aquilo que é mais rápido e objetivo 

para o seu “sucesso profissional”.  

Muitos deles ingressam no mercado de trabalho e conseguem seu salário-base, que, ano 

após ano, mesmo com aumento/reajuste, acaba mostrando o quão pouco é para uma 

sobrevivência de qualidade, o que faz com que muitos desses recém trabalhadores sentenciem 

seu futuro em uma tarefa que, muitas vezes, não proporciona ascensão na carreira. 

Por outro lado, a educação privada muitas vezes não prepara o estudante de classe média 

para o mercado de trabalho, tendo como objetivo principal sua preparação propedêutica para o 
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ingresso na universidade. Muitos setores educacionais da esfera privada investem nessa 

demanda de preparação para o ENEM, oferecendo um Ensino Médio baseado em simulados e 

provas, com o intuito de treinar o aluno para aprimorar sua nota, avaliando-o conforme a 

referência das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, ou “cursinhos” intensivos com a 

mesma finalidade.  

A missão de implementação de uma educação integral objetiva que a formação 

profissional também seja subsidiada pela formação geral, muitas vezes destinada a uma classe 

que não necessita de que seus filhos trabalhem o quanto antes para somar com a renda familiar, 

custando a esses apenas o esforço de estudar e ingressar no ensino superior.  

A formação é um bem preciosíssimo, mas, não raro, por conta da cultura contextual 

familiar, não é tida como algo a ser obtido, pois as necessidades “falam mais alto”. Quantas 

vezes, na história do Brasil, em diferentes épocas e regiões, a educação era tida como um 

privilégio de quem era rico, sobrando para os pobres somente a alternativa de trabalhar para 

que sua família não perecesse.  

A implementação dessa nova modalidade de ensino é um fruto a ser colhido no futuro, 

pois uma sociedade educada, politizada, crítica e com acesso ao conhecimento gera um nível 

social satisfatório para todos, uma vez que uma sociedade qualificada potencializa 

qualitativamente seu contexto local. O Ensino Médio Integrado ao ensino técnico cria uma base 

solidificada em uma formação geral e técnica, gerando assim subsídios para o trabalho, sem 

que possa ser perdida a capacidade de formação geral (social, humanística, cultural, científica 

e tecnológica).  

Nessa vertente, é imprescindível que essa integração capacite os estudantes, oferecendo-

lhes uma formação amparada por uma visão ampla, para que esses possam atuar como 

“cidadãos capazes de compreender a realidade social, econômica, política, cultural e do mundo 

do trabalho para nela inserir-se e atuar de forma ética e competente, técnica e politicamente, 

visando contribuir para a transformação da sociedade” [...] (BRASIL, 2007, p. 25). 

Com o intuito de abarcar essa classe trabalhadora, muitas vezes sem condições de 

investir na educação nos seus filhos, a Rede Federal de Educação, e Tecnologia acaba sendo 

um viés de oportunidade valiosa para essa classe.  

O Ensino Médio Integrado  

[...] expressa uma concepção de formação humana, com base na integração de todas 

as dimensões da vida no processo educativo, com base na integração de todas as 

dimensões da vida no processo educativo, visando à formação omnilateral dos 

sujeitos. Essas dimensões são o trabalho, a ciência e a cultura. O trabalho 

compreendido como realização humana inerente ao ser [sentido ontológico] e como 
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prática econômica [sentido histórico associado ao modo de produção]; a ciência 

compreendida como os conhecimentos produzidos pela humanidade que possibilita o 

contraditório avanço das forças produtivas; e a cultura, que corresponde aos valores 

éticos que orientam as normas de conduta de uma sociedade (BRASIL, 2007, p. 40-

41). 

É interessante ressaltar esse aspecto de concepção, pois nosso objetivo de trabalho é 

discutir, investigar, analisar, compreender como se estrutura esse ponto de vista nos docentes 

que atuam no ensino de Arte/Música. No próximo tópico, elucidaremos algumas características 

que permeiam o Ensino Médio integrado no Projeto Político-Pedagógico do IFRN. 

 

3.3.2 Características do Projeto Político-Pedagógico do IFRN 

 

O Projeto Político-Pedagógico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte, além de 

apresentar aspectos relacionados a concepções, infraestrutura, objetivos, metas, áreas de 

atuação, regiões de atuação, também evidencia as características e finalidades da instituição, 

sendo estas norteadas pelos Artigos 6° e 7° da Lei 11.892/08. Tais características formulam-se 

desta maneira:  

a) ofertar educação profissional e tecnológica, em todos os níveis e em todas as 

modalidades, formando e qualificando cidadãos para atuação profissional nos 

diversos setores da economia, com ênfase no desenvolvimento humano e 

socioeconômico;  

b) desenvolver a educação profissional e tecnológica como processo educativo e 

investigativo de geração e adaptação de soluções técnicas e tecnológicas que atendam 

às demandas sociais e às peculiaridades regionais;  

c) promover a integração e a verticalização em todos os níveis de ensino (da educação 

básica à educação profissional e à educação superior), otimizando a infraestrutura 

física e valorizando os recursos humanos;  

d) orientar a oferta formativa em benefício da consolidação, do desenvolvimento e do 

fortalecimento dos arranjos produtivos sociais e culturais, identificados com base no 

mapeamento das potencialidades locais e regionais;  

e) constituir-se em centro de excelência na oferta do ensino de ciências, em geral, e 

de ciências aplicadas, em particular, estimulando o desenvolvimento de espírito 

crítico, reflexivo e voltado à pesquisa;  

f) qualificar-se como centro de referência no apoio à oferta do ensino de ciências nas 

instituições públicas de ensino, oferecendo formação inicial e continuada aos docentes 

das redes públicas de ensino;  

g) desenvolver programas de extensão e de divulgação científica e tecnológica;  

h) realizar e estimular a pesquisa científica e tecnológica, a produção cultural e a 

inovação tecnológica;  

i) estimular o cooperativismo e o desenvolvimento científico e tecnológico; e j) 

promover a produção, o desenvolvimento e a transferência de tecnologias, 

notadamente as voltadas à sustentabilidade ambiental e às demandas da sociedade 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p 22).  

As características elencadas no documento que norteia o ensino do IFRN acentuam a 

formação do trabalho qualificado, mas desenvolvido humanamente, socialmente e 
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economicamente. Além dessa característica, que vem sido discutida no decorrer deste texto, 

vale salientar, no documento citado, um aspecto importante, que diz respeito ao 

desenvolvimento da educação profissional e tecnológica visando à produção tecnológica com 

vista ao aprimoramento social. 

O documento pontua a necessidade de investigar soluções para que a coletividade social 

tenha seus problemas sanados. Visa-se, portanto, a um ser formado com o pensamento moldado 

para trabalhar em coletividade e em prol da potencialização do meio no qual ele se encontra, 

fazendo do seu trabalho um viés de criação, recriação, modelagem, exploração, pesquisa e 

criticidade em relação ao contexto em que se encontra. 

Esse aspecto relativo ao contexto em que o cidadão está situado é referenciado também 

nessas características elencadas, mostrando a necessidade de apontar perspectivas para a 

explorar a região em que se encontra, a qual apresentará potencialidades diferente das 

constatadas em outras regiões. É interessante observar que, no documento, estão registrados os 

campi do IFRN, distribuídos pelo Estado do Rio Grande do Norte, ressaltando-se que a 

formação profissional deve ser fundamentada nas necessidades dos locais em que esses campi 

estão implantados.  

Uma das metas que o IFRN objetiva alcançar é a de ser uma escola de excelência, 

atrelando a essa excelência outra característica importante (o que chama a atenção nesta 

pesquisa), que é o apoio a outras instituições públicas. A oferta de formação continuada, uma 

das metas acima listadas, inclui a formação para docentes das escolas públicas, contemplando 

não só os profissionais do próprio Instituto, mas também os de outras instituições públicas, o 

que está ancorado no cooperativismo e evidencia um aspecto nobre dessa instituição.  

Essa forma de conduzir a instituição está fundamentada nas ideias de Bordignon e 

Gracindo (2004), que relatam dois tipos de gestão consolidados historicamente: a do paradigma 

tradicional, que é aquela efetivada de forma autoritária, vertical, individualizada, autocrata e 

competitiva, e a do paradigma crítico-dialético, que objetiva trabalhar a gestão com base em 

princípios como coordenação coletiva, orientação em grupo, democracia, cooperativismo e 

autonomia.  

Para prover uma educação baseada nos princípios basilares da integridade, da 

emancipação do ser humano, da formação crítica e autorreflexiva, é importante que essa 

ideologia seja eixo estruturante de cada parte que forma o ambiente escolar que desenvolve essa 

proposta de integralidade. A integração, o diálogo, o cooperativismo, a democracia tem de partir 

primeiramente daqueles que exercem a função social pedagógica institucional, pois esse 

modelo 
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[...] possibilita a implementação de processos de gestão fundamentados numa 

perspectiva democrática e emancipatória, contribuindo para a qualidade social da 

educação. [...] está implícita, ainda, a visão de homem como um ser social e histórico, 

legitimando o respeito por sujeitos que convivem em contextos econômicos, políticos 

e culturais diferentes, com capacidade de adequação, ascensão e transformação da 

realidade, a partir de suas práticas sociais. Assume-se, ante o exposto, o modelo 

crítico-dialético como o mais indicado para fundamentar e implementar, sob suas 

bases, a gestão democrática no IFRN (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 54).  

Para um melhor funcionamento e participação ativa de todos que compõem o espaço 

educativo, esse modelo é bastante propício, pois articula e proporciona efetiva participação 

democrática gestora, administrativa, docente e discente da instituição. A centralização do poder 

acaba gerando dependência forte, uma vez que a coletividade e a descentralização de 

autoridades fortalecem a autonomia e a coletividade.  

Um dos aspectos bastante interessantes para discussão é como o Projeto Político-

Pedagógico disserta sobre a interdisciplinaridade, pois este aspecto  

Refere-se a um princípio basilar que visa estabelecer elos de complementaridade, de 

convergência, de interconexões, de aproximações e de intersecção entre saberes de 

diferentes áreas. Do ponto de vista da materialização na prática, implica uma 

organização curricular e didático-pedagógica pautada na integração e na 

contextualização de conhecimentos. A interdisciplinaridade utiliza-se de estratégias 

de ensino-aprendizagem que possibilitam, ao mesmo tempo, um diálogo com as bases 

científicas, com a vida em sociedade, com a atividade produtiva e com as experiências 

subjetivas, favorecendo, aos alunos, uma formação integral (INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2012, p. 67).  

A integração é ponto chave para que ocorra a interdisciplinaridade, pois as conexões e 

ligações que se relacionam nas diferentes áreas são pontes buscadas pela construção curricular 

integral. O diálogo entre bases científicas, vida e sociedade proporciona uma conexão de 

conhecimentos prévios dos alunos com novos aprendizados, constituindo essa formação 

integrada que aos poucos vai tomando amplitude.  

José (2008) traz, em seu texto, reflexões sobre a interdisciplinaridade didática, com o 

intuito de fomentar um currículo que tenha, em sua construção, conexões entre disciplinas. 

Nesse texto, a interdisciplinaridade está dividida em três níveis: “curricular, didático e 

pedagógico” (JOSÉ, 2008, p. 86). A autora disserta que o primeiro nível está baseado nas ideias 

sobre os pontos de ligações entre as áreas, construindo assim, um caminho ordenado.  

Quanto ao segundo nível, Moreira José relata que “A interdisciplinaridade didática tem 

como objetivo básico articular o que prescreve o currículo e sua inserção nas situações de 

aprendizagem” (JOSÉ, 2008, p. 86). O terceiro nível está relacionado ao campo pedagógico, 

que tem como foco a gestão, a administração contextual do âmbito escolar.  
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O modelo de currículo integrado fundamenta-se na globalização das aprendizagens e na 

interdisciplinaridade. Nessa proposta curricular, sobre a interpretação epistemológica de 

interdisciplinaridade, trazemos as ideias de Fazenda (2012) a fim de compreender melhor essa 

diretriz. Essa autora esclarece que, uma vez que a  

[...] interdisciplinaridade é definida como interação existente entre duas ou mais 

disciplinas, verificamos que tal definição pode nos encaminhar da simples 

comunicação das ideias até a integração mútua dos conceitos-chave da epistemologia 

[...] Tal definição, como se pode constatar, é muito ampla, portanto não é suficiente 

nem para fundamentar práticas interdisciplinares nem pensar-se uma formação 

interdisciplinar de professores (FAZENDA, 2012, p. 34-35).  

Tais aspectos de definição de interdisciplinaridade são relatados pela autora como algo 

muito amplo, levando-nos a ter várias perspectivas sobre tal assunto, que deve ser aprofundado 

para que possa ser mais bem compreendido, para que posteriormente comece a ser posto em 

prática. Para a realização de uma integração entre as disciplinas, o ponto importante a ser 

considerado é que a formação docente seja embasada na interdisciplinaridade, pois, uma vez 

que professores são ensinados de maneira segmentada, a dificuldade de integrar as áreas fica 

visível e contrastante.  

Fazenda (2012) esclarece que a interdisciplinaridade, estudada desde a década de 1960, 

distingue-se em duas vertentes: a científica e a escolar. O alvo da interdisciplinaridade escolar 

está atrelado à valorização de um aprendizado íntegro. A autora relata que o aprimoramento 

dessa prática é algo que tem sido buscado pelos pesquisadores, trazendo novas compreensões 

e potencialidades dessa prática omnilateral.  

Uma definição simples, mas precisa e objetiva, é que “A pesquisa interdisciplinar 

somente torna-se possível onde várias disciplinas se reúnem a partir de um mesmo objeto” 

(FAZENDA, 2012, p. 38). A visualização de um objeto, ou problema, que é analisado por 

diferentes óticas, traz-nos a ideia de integração baseada em diferentes olhares, mostrando que 

cada assunto pode ser plural, haja vista que a percepção interdisciplinar é motivada e fomentada, 

fazendo com que o aluno venha a construir uma concepção holística de vários saberes e 

conhecimentos.  

Já Trindade (2007) disserta sobre a ideia da interdisciplinaridade, mostrando-nos uma 

perspectiva a somar com os conceitos supracitados, a partir de seu trabalho advindo da área das 

ciências da natureza:   

Adotando uma nova visão, que reconheço como interdisciplinar, da área de ciências 

da natureza, percebi que a história da ciência pode ser uma disciplina aglutinadora. A 

contextualização sociocultural e histórica da ciência e tecnologia associa-se às 

ciências humanas e cria importantes interfaces com outras áreas do conhecimento. O 
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caráter interdisciplinar da história da ciência não aniquila o caráter necessariamente 

disciplinar do conhecimento científico, mas completa-o, estimulando a percepção 

entre os fenômenos, fundamental para grande parte das tecnologias e desenvolvimento 

de uma visão articulada do ser humano em seu meio natural, como construtor e 

transformador desse meio (TRINDADE, 2007, p. 45).  

É importante trazer ao nosso texto essa afirmação de um professor-pesquisador de outra 

área para que possamos compreender quão importante é a conexão e a interação entre áreas 

diversas, a fim de podermos potencializar a ótica e a perspectiva da formação humana completa. 

Definir ou descrever a interdisciplinaridade é algo complexo, pois “a dificuldade na sua 

conceituação surge porque ela está pontuada de atitudes, e não simplesmente em um fazer” 

(TRINDADE, 2007, p. 46).  

Na próxima seção, abordaremos as concepções que fundamentam o Projeto Político-

Pedagógico do Instituto Federal do Rio Grande do Norte.  

 

3.3.3 Concepções do Projeto Político-Pedagógico do IFRN 

 

Para que possamos entender melhor como ocorre a proposta de formação integrada no 

IFRN, é preciso consultar os documentos norteadores que fundamentam o currículo da 

instituição, bem como o Projeto Político-Pedagógico. Ao consultar esse último documento, 

percebemos que  

O IFRN assume o currículo como um conjunto integrado e articulado de atividades 

intencionadas, pedagogicamente concebidas a partir da visão crítica do ser humano, 

de mundo, de sociedade, de trabalho, de cultura e de educação, organizadas para 

promover a construção, a reconstrução, a socialização e a difusão do conhecimento. 

Essas atividades intencionadas, sob sustentação de um aporte histórico-crítico, visam 

à formação integral dos educandos, objetivando, também, torná-los cidadãos aptos a 

contribuir com o desenvolvimento socioeconômico local, regional, nacional e global, 

na perspectiva da edificação de uma sociedade democrática e solidária (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012, p. 49).  

É importante frisar essa parte do documento, pois essa construção curricular diverge de 

uma formação apenas tecnicista, de manuseio, de mecanicismo etc. A construção de um 

indivíduo dotado de conhecimentos, hábitos, práticas, tradições, cultura, conhecimento, 

tecnologia, criticidade e tantos outros atributos que esse currículo busca alcançar vai além de 

apenas formar o trabalhador para o mercado de trabalho. Esse Projeto Político-Pedagógico  

Remete-se a concepção de currículo integrado à de completude, à compreensão das 

partes em relação ao todo ou da unidade dentro da diversidade. Historicamente, a 

concepção referida tem por base conceitos de politecnia e de formação integrada. Essa 

última prevista na consolidação da LDB, por meio da Lei 11.741/08. Trata-se da 
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compreensão da educação como uma totalidade social nas múltiplas mediações que 

caracterizam os processos educativos. Significa formar para a superação do ser 

humano segmentado, historicamente, pela divisão social do trabalho (entre as ações 

do pensar e do executar, do dirigir e do planejar). Significa superar a preparação para 

o trabalho na forma simplificada e operacional, buscando-se a formação voltada para 

o domínio do conhecimento em sua gênese científico-tecnológica e histórico-social 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 49).  

Essa educação está pautada na proposta de formação integral do aluno, de modo a 

superar a perspectiva de partes, de segmentos. Trata-se da construção de um conhecimento que 

esteja pautado em conectar todas as áreas (humanas/sociais, biológicas, exatas, letras/artes). 

Essa relação de um conhecimento como uma rede de fios que estão conectados constitui ponto 

importante para que a integralidade entre em vigor.  

Em relação à politecnia e sua fundamentação, percebemos que este documento remete 

às concepções de educação baseada na politecnia, onde o texto relata que, 

A educação politécnica significa o domínio dos fundamentos científicos das diferentes 

técnicas que caracterizam o processo do trabalho produtivo moderno. Para tanto, 

necessita-se da reflexão sobre o trabalho, a ciência e a cultura e sobre suas relações 

com o currículo, porque a educação profissional e tecnológica, além do compromisso 

com a formação humana, procura, também, responder às necessidades do mundo do 

trabalho, permeado pela presença da ciência e da tecnologia como forças produtivas 

que geram valores, riquezas e relações sociais (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, 

p. 50).  

Entre esses dois aspectos, a formação humana e a preparação para o mercado de 

trabalho, percebemos que há certos conflitos. A formação humana gera um ser crítico, reflexivo, 

emancipado, dotado de conhecimento político e sociológico, que vai contra aos preceitos 

mercadológicos de produção exacerbada e ilimitada contemporânea.  

O Projeto Político-Pedagógico traz conceitos fundamentais sobre o currículo médio 

integrado, destacando que este  

[...] fundamenta-se na globalização das aprendizagens e na interdisciplinaridade. 

Nessa proposta curricular, destacam-se duas ideias centrais norteadoras: a primeira 

evidencia a necessidade da busca do diálogo entre os conhecimentos e as experiências 

que viabilizem a compreensão crítica e reflexiva da realidade; e a segunda ressalta, 

além dos conteúdos culturais, a necessidade do domínio dos processos de acesso ao 

conhecimento e, paralelamente, a necessidade da compreensão de como se produzem, 

se elaboram e se transformam esses conhecimentos – princípio básico da politecnia 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 50).  

Essa conceituação de abarcar o conhecimento de forma a fazer relação com a realidade 

do alunado é algo bem freiriano, ponto de vista bastante importante para a assimilação da 
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aprendizagem. O aspecto da politecnia é bastante relevante para se compreender a produção do 

conhecimento e sua criação, fazendo com que o aluno venha a enxergar esses processos e que 

tome para si essas concepções.  

Reiterando a ideia de concepção, fica claro o posicionamento do IFRN sobre a 

concepção de Ensino Médio Integrado, a qual 

[...] articula várias práticas educativas que contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem. Orienta-se por uma postura interdisciplinar e crítica frente ao 

conhecimento, adotando a pesquisa como princípio educativo. Em consonância com 

tal princípio, a escola passa a ser um espaço de [re]construção e de socialização das 

experiências entre o conhecimento sistematizado, relacionado com o mundo vivido, e 

o contexto social (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 50).   

Essa relação dos conteúdos com a realidade do discente rompe com a ideia de escola 

que se fundamenta na ideia doutrinária, fatigante, mecânica, repetitiva e sem relação alguma 

com a linguagem que o aluno compreende. Acaba por tolher uma grande massa, ceifando o 

interesse, o aprendizado lúdico e a correlação da ligação do conhecimento prévio com o novo 

conhecimento.  

Segundo Blengini (2012, p. 42, grifo do autor), “a concepção de Ensino Médio 

Integrado pretende a integração curricular dos conteúdos da formação geral e da profissional, 

conferindo-lhes a unidade possível dentro dos limites impostos pela divisão do trabalho 

vigente”. A autora traz essas concepções, baseada em propostas de autores como Marx, Gramsci 

e Saviani, adotando-os como referências para essa temática. Esses autores abordam a politecnia, 

a escola unitária e a formação omnilateral.  

Há oito tipos de concepções que fundamentam a ideia constitucional de ser humano para 

o IFRN: concepção de ser humano, concepção de sociedade, concepção de cultura, concepção 

de ciência, concepção de tecnologia, concepção de trabalho, concepção de educação e 

concepção de currículo integrado.  

Esses eixos embasam os conceitos que estruturam as partes que formam o aluno. Para 

que venhamos a compreender, de forma mais clara, sobre cada uma delas, abordaremos como 

estão elencados esses fundamentos no Projeto Político-Pedagógico. A seguir, pontuaremos as 

fomentações que embasam essas concepções.  
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3.3.3.1 Concepção de ser humano 

 

A concepção de ser humano no Projeto Político-Pedagógico do IFRN está baseada nas 

ideias de filósofos como Aristóteles e sua definição de homem racional e político, em Platão e 

em outros filósofos gregos, com a compreensão do homem como ser dual, possuindo a 

dimensão de “medida e da ordem, da desordem e da desmedida, do apolíneo e do dionisíaco, 

da vida e da morte, da juventude e da velhice” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 34).  

Está atrelada também à ideia de homem definida por Platão, segundo o qual o homem 

está divido em três partes: racional, irascível e concupiscível. O documento referencia essa linha 

de pensamento, estipulando que, 

Nesse sentido, a afetividade está associada à racionalidade. Está presente nas diversas 

manifestações da razão e nos processos ditos racionais. As maiores e mais 

extraordinárias invenções do homem são fruto do trabalho conjunto da inteligência 

racional e da inteligência afetiva. A arte, a poesia, a literatura, o mito, a religião, a 

ciência e a filosofia nasceram de uma experiência humana que funde emoção, desejo 

de conhecer, espanto, medo, exaltação estética e necessidade de domínio sobre o 

inquietante mistério psicoafetivo, mistério criador de angústia, inquietude, esperança 

e consolação (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 34).  

 

É perceptível que o documento abrange a ideia de concepção de ser humano baseado na 

pluralidade de que o homem é composto, trazendo a ideia de que, exercitando somente alguns 

aspectos de sua constituição como ser, torna seu aspecto constituinte delimitado, podando e 

lapidando conforme moldes que não explorem o máximo de sua capacidade cognitiva, afetiva, 

intelectual, emocional, dentre tantos atributos de que o ser humano é formado. 

Além de estar referenciada nos pensadores da história, a ideia de concepção de ser 

humano do projeto político-pedagógico também está pautada nas perspectivas e abordagens do 

ser homem, conforme o pensamento de Edgar Morin, que defende a ideia da complexidade da 

qual o homem está formado. Ao referenciar este autor, o documento disserta que 

 

O ser humano é extraordinariamente complexo, unindo, em si, dialógica e 

recursivamente, vários componentes mantenedores sempre de contradição, de 

ambiguidade e de incerteza. A dificuldade em compreender esse ser reside, portanto, 

na inadequação de metodologias que o reduzem a um só componente, a uma só 

dimensão. A insistência em tentar pensar o humano de maneira disjuntiva a partir de 

uma lógica binária do tudo ou do nada acaba por inviabilizar uma apreensão mais 

ampla da própria ideia de humanidade. O ser humano é, simultaneamente, tudo o que 

se pode afirmar e negar sobre ele, sempre de modo antagonicamente complementar 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 34).  
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Pensamentos como esse reforçam e discriminam como está posto o nosso padrão de 

educação brasileira, de maneira cartesiana, sentenciando-nos a uma formação desmembrada e 

limitada a aspectos constituintes das exigências do mercado de trabalho, para cuja satisfação 

apenas alguns atributos desse ser incompleto já são de grande suficiência, visando àquilo de 

que o contexto de trabalho contemporâneo necessita. 

Outra ideia expressa no texto refere-se ao homem como um ser inacabado, estando esse 

em constante mudança. Dessa forma, o Projeto Político-Pedagógico - IFRN afirma que 

[...] O ser humano é, intrinsecamente, inacabado, um ser que não está concluído e que 

se encontra aberto a ininterruptas substituições de imagens e de sentidos. Esse 

processo de substituições é construído de acordo com as experiências decorrentes das 

diversas dimensões socioexistenciais definidoras da condição humana e do espaço em 

que o ser humano emerge (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 34-35).  

As mudanças constantemente verificadas no homem nos mostram como a formação é 

algo importante, pois não há um padrão ou um objetivo final, nem há a ideia de fim ou de 

acabado. A humanidade está em constante movimento, constante aprendizado, em 

desenvolvimento e em busca de experiências novas. A definição de um modelo de formação 

ortodoxo, tradicional, estável, acaba cerceando o desenvolvimento ilimitado do ser humano. 

Padrões outrora estabelecidos se mostraram e ainda mostram obsoletismo. Com o 

desenvolvimento intelectual e cognitivo, o homem, a cada dia, rompe seus limites, mostrando 

quão complexos somos e podemos nos tornar.  

  Ao analisar o documento, compreendemos que a ideia de humanidade se estrutura por 

meio de ideias de pensadores que visualizam a capacidade humana de exceder dogmas 

estabelecidos por um sistema castrador, limitado, escasso e pobre. Devemos nos ater a uma 

educação que liberte, que potencialize nossas capacidades, que aprimore nossas ações, a fim de 

que possamos nos estabelecer como seres que cooperem para uma sociedade melhor. 

Portanto, as práticas educativas devem vislumbrar o ser humano em sua 

omnilateralidade e multidimensionalidade, contemplando-o física, emocional e 

racionalmente. Essas práticas devem estar associadas, permanentemente, às relações 

estabelecidas na família, nos segmentos sociais e no mundo do trabalho. Devem 

incorporar a participação política e cultural. Devem, por fim, ser decisivas na tessitura 

de um vir-a-ser social e individual (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 35).  

Essa participação efetiva exercida pelo ser social traz intrinsecamente uma visão mais 

estabelecida em reconhecer o próximo não mais como um rival ou competidor, mas como um 

assim como eu, partes fundamentais para uma coletividade referenciada na ação para todos, 
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distante da ideia individual, coerente com o crescimento de grupos e mais grupos que se 

interligam, constituindo a assim chamada humanidade. 

 

3.3.3.2 Concepção de sociedade  

 

Sobre a concepção de sociedade, o projeto político-pedagógico trata inicialmente de 

duas vertentes sobre essa temática. A primeira relaciona a definição de sociedade com o 

“estágio de desenvolvimento em que ela se encontra”. A segunda, por sua vez, ao definir 

sociedade, ressalta que, nesta, “identifica-se um conjunto de traços, como complexidade, 

racionalidade, divisão exacerbada do trabalho, extensão, estabelecimento de relações 

formalizadas e contratuais, vigência de um espaço profano e segmentação em classes sociais” 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012, p. 36).  

Um fato interessante identificado no texto é a descrição que faz menção à sociedade 

atual, baseada nos autores supracitados e trazendo a ideia de uma sociedade com concepções 

clássicas, de modo que a solidariedade dos durkheiminianos e o autoritarismo weberianos são 

mencionados nesta parte do documento. Um ponto chave é a perspectiva analítica de tal âmbito 

(social), segundo o qual  

Importa considerar também que a sociedade, em conformidade com a repartição 

desigual dos recursos, é dividida em classes sociais. A divisão do trabalho separa os 

grupos, atribuindo-lhes tarefas específicas. Nos modos de organização social, em 

particular no modo de organização industrial, o lugar de cada um é definido pela sua 

utilidade social, de maneira que essa utilidade não deixa de ter ligações com uma 

determinada visão organicista e funcionalista de toda a sociedade. A relação com a 

produção e com a natureza sustenta essa divisão de classes. Estabelece hierarquia 

social e faz, dessa última, uma ordem funcional, opondo os detentores dos recursos e 

das decisões econômicas àqueles que vendem a força de trabalho. Nem a nova 

mobilidade social impede essa hierarquização ordenada (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, 

p. 36).  

A concepção de uma sociedade subdividida é algo perceptível no texto. Ao fazer 

referência a essa divisão de classes, percebemos que o fator que alimenta essa disparidade entre 

as classes é a produção. Essa é determinada por classes sociais com padrões elevados de 

subsistência, subsidiados pela mão de obra vendida em forma de baixos salários por uma grande 

massa da classe menos favorecida, trabalhadora, muitas vezes sentenciada a esse âmbito 

hierárquico de submissão.  

Apesar desse reconhecimento sobre essa pirâmide em que se encontra nossa sociedade, 

o texto expressa ,que, embora a sociedade tenha essas características, elas são naturais, pois 
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São esses conflitos que conduzem a novos ajustamentos e acabam por fortalecer a 

integração do sistema e dos atores sociais, reforçando as normas e estabelecendo 

fronteiras mais nítidas entre os diversos grupos sociais. Institucionaliza-se, assim, um 

processo que aumenta a intensidade da integração da sociedade (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012, p. 36).  

Em meio a esses conflitos e diferenças, a concepção de sociedade relatada pelo Projeto 

Político-Pedagógico remete à ideia de que esses trâmites entre as classes sociais devem ser 

repensados, buscando-se reformulações dos processos educacionais. O documento relata que  

A educação, portanto, pode ser situada paradoxalmente: é um diferencial importante 

distribuído de forma desigual na sociedade e, ao mesmo tempo, um meio pelo qual os 

sujeitos também podem ascender. É também responsável, direta e formalmente, pelos 

processos de racionalização e de burocratização, típicos de todos os sistemas 

econômicos e sociais modernos (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 37).  

É interessante vislumbrar que, apesar da distinção social que sentencia gerações a 

conviver de uma forma precária, essa educação, muitas vezes excludente e meritocrata, ainda 

assim pode proporcionar ascensão social a um sujeito advindo da classe trabalhadora. 

Entretanto, esse processo ocorre de forma demorada, pois muitas vezes esse indivíduo é mão-

de-obra subserviente aos padrões de produção excessiva do mercado. Apesar de sua atuação 

nesse contexto que consome a maioria do seu tempo, alguns ainda conseguem, de forma árdua, 

ascender socialmente.  

O educar no “sentido da racionalização”, tida como aquela educação que objetiva 

abarcar uma formação significativa para a “economia globalizada”, é proveniente de um Estado 

que corrobora com leis trabalhistas que muitas vezes não suprem as necessidades básicas dos 

trabalhadores. Essa formação, provida de aspectos ilógicos e mecânicos, visa gerar uma força 

trabalhista do homem como uma máquina. Dessa forma, é importante observar que 

A sociedade, ao se racionalizar, opta por uma escola que pratique a pedagogia do 

treinamento, modelo que não preza pela emancipação e pela formação omnilateral do 

ser humano, mas pela preparação racionalizada para viver em sociedade, reforçando 

a divisão social da educação e dos processos educacionais (INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2012, p. 37).  

O texto traz referência acerca dessa reflexão, onde a origem social de baixa renda 

interfere diretamente no futuro dos processos de ensino e aprendizagem das gerações vindouras, 

uma vez que 

[...] aqueles que possuem maior capital cultural têm mais chance de obter sucesso 

escolar, pois aquilo que aprendem é uma extensão dos conhecimentos vivenciados em 
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casa. Sendo assim, a escolha do destino escolar dos estudantes depende das estratégias 

objetivas que a família formula de acordo com sua classe social (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012, p. 37).  

Uma família de classe trabalhadora, dependendo das condições, dificilmente pode 

proporcionar uma cultura de estudos ou de formação para seus filhos. O ambiente no qual o 

indivíduo nasce o estimula aos valores definidos pelas necessidades que o rodeia, o que muitas 

vezes limita suas condições para uma formação qualificada, seja de nível superior, por exemplo, 

seja por meio de outras capacitações. Muitos acabam tendo que ingressar o quanto antes no 

mercado de trabalho, a fim de se somarem aos provedores de recursos para sua família.  

 

3.3.3.3 Concepção de cultura 

 

O documento aborda a ideia de cultura, trazendo conceitos que são estudados pela 

antropologia, que aborda os aspectos estruturantes da filosofia, da história e da sociologia. A 

observação e a análise das diversas formas de vida humana no globo terrestre nos mostram o 

quanto somos diversificados e que essa variação remonta a instituições e valores que outrora 

foram estabelecidos na história.  

Os valores atribuídos à cultura nesse texto se contrapõem à concepção de cultura 

clássica, que relacionava cultura a aspectos de civilidade, excluindo assim a visão cultural 

plural, pondo-a em uma ótica limitada e elitista. É importante destacar que:  

[...] a essa visão clássica, a concepção antropológica que norteia este PPP enfoca a 

cultura como forma de vida ou como modo de vida. Afasta-se, pois, da concepção de 

cultura como civilidade ou como intelectualidade, entendimento que, para Eagleton 

[2005] é rigorosamente discriminatório (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 39).  

Essa discriminação é expressa historicamente desde a época das colonizações, na qual 

percebemos que, para essa ideia de civilização, o termo cultura era atrelado a rompimento com 

o modo de vida que não se adequava ao padrão instituído pelas sociedades colonialistas. Desse 

modo, no Brasil, conforme aprendemos ao estudarmos História, houve uma “enculturação”, 

marcada por graves e violentos métodos que dizimaram a cultura local que aqui se encontrava.  

O documento aborda as ideias de outro autor, que expressam o conceito de cultura. 

Desse modo, 

[...] entende-se cultura, em conformidade com Souza Filho [2007], como uma 

construção – humana, social e histórica – de caráter arbitrário, particular, 

convencional e mutável [e não de perfil divino, natural, imutável e inevitável]. 
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Entende-se também cultura como um constitutivo social em processo de 

transformação permanente, uma atividade constante atrelada aos movimentos e às 

mudanças da história e da sociedade (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012,p. 39, grifo 

nosso).  

Esse processo de transformação deve ser um aspecto importante a se considerar quando 

se observam os discursos que prezam pela conservação de atributos, costumes e padrões. Não 

estamos aqui a confrontar ideologias sociais. Entretanto, é salutar refletirmos sobre a 

necessidade de crítica sobre nossa cultura, a fim de buscar melhorias e até mesmo identificar, 

em certos preceitos, outrora estabelecidos, a necessidade de mudança.   

As concepções de cultura do Projeto Político-Pedagógico remetem à necessidade de 

abordar as diversidades socioculturais, trazendo a compreensão de que cada uma delas deve ser 

respeitada, pois “nessa articulação, inter-relacionam-se o local e o global, como forma de 

garantir uma formação ampla diversificada e integral do sujeito” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 39-40). 

Dessa forma,   

A concepção de cultura que subsidia esse PPP implica a implementação de 

determinadas ações no âmbito da educação, da ciência e da tecnologia. Considere-se 

que a cultura é composta de conceitos e de práticas que conferem ordem, significação 

e valor à totalidade social. Considere-se também que é uma realidade de caráter 

particular, convencional e arbitrária, sujeita a mudanças no curso da vida social e 

individual, uma vez que é condicionada pela idade, pela classe social, pelo grau de 

instrução, pelo gênero, pela condição econômica e pela religião, entre outras 

possibilidades dos sujeitos sociais. Considere-se, por fim, que a cultura condiciona a 

visão do mundo do homem, pois o sujeito aprende a ver o mundo por meio da cultura 

da qual ele próprio faz parte (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 40).  

O Projeto Político-Pedagógico enfatiza também a necessidade de compreendermos as 

transformações, podendo estas serem questionadas pelos sujeitos, considerando sua própria 

cultura. Também estimula a expansão do conhecimento desses sujeitos em relação aos demais 

contextos culturais que estão além daquele de que estes fazem parte. As concepções dos seres 

em formação devem ser exercitadas a ver a cultura do próximo (distinta da sua) com respeito, 

fazendo com que o atributo da preservação da história das culturas seja exercitado, a fim de 

obtermos compreensão mais significativa das culturas contemporâneas, pois é com base no que 

observamos no passado que otimizamos o nosso futuro.  

 

3.3.3.4 Concepção de ciência 
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As ideias que, na contemporaneidade, são consideradas, ultrapassadas e que 

configuram [...] o velho paradigma do Ocidente foram, apesar de tudo, necessárias, 

em certas épocas, para fazer avançar os conhecimentos. Elas mantêm até validade 

relativa para um estudo aproximativo de determinados fenômenos. Mas a obstinação 

em preservar, a qualquer preço, essas ideias, considerando-as fundamento de uma 

visão de mundo exclusiva e autoritária, equivale a uma das piores cegueiras do 

pensamento. Assim, a necessidade indispensável de laços entre as diferentes 

disciplinas traduziu-se pela emergência da compreensão multidimensional do 

mundo e omnilateral dos seres humanos (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, 

p. 42, grifo nosso).  

O IFRN compreende as ciências na perspectiva do que o fator que promove o 

desenvolvimento científico se fundamenta nos questionamentos, na falseabilidade. O contexto 

anterior aborda um conceito de renovação, a fim de compreender que verdades científicas não 

devem ser tomadas como fundamentos finitos e muito menos absolutos.  

A ciência como modelo de interesses apenas de alguns ao invés de toda a sociedade é 

algo problematizado pelo IFRN, pois a busca por abranger o desenvolvimento científico em 

prol de todos é um aspecto objetivado na ideologia científica dessa instituição. Para isso, são 

considerados fatores históricos e científicos abordados quanto à evolução da ciência, que vem 

ocorrendo ao longo dos séculos XVII, XVIII e XIX. 

Desde esses séculos citados, a fundamentação do saber científico partia de uma ideia 

finita, a busca por uma verdade final, obtida por valores que podiam controlar as variáveis de 

experimentos científicos, antes estabelecidos apenas pelas ciências exatas e naturais. 

Entretanto, a partir do século XX, a partir de reflexões críticas dos conceitos desse rigor 

científico, “Karl Popper, Thomas Kuhn, Paul Feyerabend e Gaston Bachelard, problematizam 

o entendimento da produção do saber científico” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 41).  

A compreensão de valores científicos se expande para as ciências sociais e humanas, 

abordando as áreas de conhecimento que estruturam o homem como um ser além das 

perspectivas científicas da Biologia, da Matemática, da Física e da Química. Fundamenta-se, 

assim, um entendimento que rompe com a validação de ciência somente das áreas anteriormente 

citadas, o que nos mostra a importância das áreas de linguagens, sociais, históricas, filosóficas 

e estéticas. 

A concepção científica do IFRN buscar apregoar o saber científico sem distinção de 

classe social, gênero ou pessoa. É importante que esse conhecimento possa “[...] promover 

processos educacionais de qualidade social, estabelecer fluência entre a geração de 

conhecimento e a sua transformação em bens com valor econômico e manter interdependência 
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entre as sustentabilidades ambiental, econômica e político-social” (INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 42).  

 

3.3.3.5 Concepção de tecnologia  

 

A concepção de tecnologia adotada pelo IFRN busca compreender o desenvolvimento 

tecnológico como inerente ao desenvolvimento humano, assim como à sociedade e à cultura. 

Isso porque as capacidades técnicas do ser humano quanto a poder reter do ambiente em que o 

rodeia o seu modo de sobrevivência faz jus a inúmeras técnicas que acompanham o homem 

durante sua evolução. Para essa instituição, a tecnologia promove uma assimilação das ideias 

desenvolvidas entre os conhecimentos das humanidades e de técnicas de aprimoramento dos 

saberes práticos e científicos. 

Os aspectos que imbricam a concepção de tecnologia estão fundamentados em uma teia 

de inter-relações estruturadas a partir da “técnica, a tecnologia, a ciência, o mundo do trabalho 

e as expressões da cultura” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 43). O Projeto Político-Pedagógico 

do IFRN constrói seus conceitos, baseado na ideia de uma “civilização da técnica”, expressando 

que 

Isso evidencia que a humanidade, atualmente, configura sua experiência e seu 

contexto de eclosão a partir do uso de uma metodologia científica determinada, cuja 

meta fundamental é potencializar e desenvolver tecnologias possibilitadoras da 

previsão e do controle de fenômenos naturais. Nesse sentido, a tecnologia não se 

dissocia do humano e é, na verdade, a mais pura expressão da humanidade 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 43).  

O texto do documento revela uma associação entre a produção humana e a evolução 

tecnológica, haja vista, que, observando o desenvolvimento cultural e social, percebemos o 

surgimento de novos métodos e ferramentas potencializadoras para a civilização. É importante 

observar que a concepção tecnológica aqui refere-se a tudo o que o ser humano produz, indo 

além da ideia científica das áreas exatas e naturais, pois “as artes, a linguagem e os ritos sociais, 

ao lado das técnicas de produção de vida social e da organização da economia, são também 

expressões tecnológicas humana” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 44). Dessa forma,  

[...] a compreensão do tipo de educação tecnológica a ser oferecida pelo IFRN deve 

levar em consideração a busca por uma associação natural entre o homem e meio 

ambiente, uma associação que reconfigure e redimensione as relações dos homens 
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entre si e com o meio ao qual pertencem. Deve buscar uma associação que possa 

também oferecer, em conformidade com paradigmas científicos capazes de atender às 

demandas da contemporaneidade, um modelo alternativo de produção de tecnologia. 

Além disso, a educação tecnológica a ser oferecida pelo IFRN não deve deixar de 

levar em consideração a contribuição das ciências ditas ‘teóricas’ e das humanidades 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 44).  

O modelo de produção do IFRN busca aprimorar essa relação entre homem e meio 

ambiente, de modo que essa interação não possa ser subvertida a uma exploração deste segundo 

de maneira exorbitante, o que acaba gerando efeitos colaterais muitas vezes irreversíveis, 

constatados, por exemplo, quando a necessidade de lucro mercantil consumista extrapola os 

limites do meio ambiente.  

A busca por tecnologias sustentáveis constitui aspecto pelo qual o IFRN prima ao 

exercer sua produção tecnológica, e esta objetiva “redimensionar os modos de produção 

tecnológica na perspectiva de buscar a isonomia social e a emancipação dos sujeitos ante 

relações autoritárias e alienantes de trabalho e da subsistência” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 44).  

Esse anseio visa “contribuir para a constituição de uma sociedade ambientalmente sustentável”, 

além de “articular paradigmas científicos que concebam o ser humano em sua omnilateralidade, 

sua complexidade e sua pluralidade multifacetada” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 44).  

 

3.3.3.6 Concepção de trabalho 

 

A concepção de trabalho destacada no Projeto Político-Pedagógico sinaliza duas 

vertentes contemporâneas para o significado dessa ação que, desde os primórdios da 

humanidade, está presente na rotina do homem. O surgimento de diversas áreas do 

conhecimento fez com que o leque profissional expandisse significativamente com o passar dos 

séculos. Entretanto, percebemos, na história da educação profissional, uma distinção intensa 

entre áreas de manuseio físico e intelectual.  

Primeiramente, o valor atribuído ao trabalho pelo IFRN é tido como processo educativo, 

destacado nos conceitos que fundamentam o processo de aprendizado do homem, de modo que 

o exercício de ações categoriza de maneira potencial o conhecimento humano. O texto afirma 

que esse processo “compreende o trabalho como uma categoria constitutiva do ser humano. 

Entende que esse último é capaz de produzir sua própria existência, visto sua condição 
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ontológica e sua capacidade de construir conhecimentos e saberes” (INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 45).  

Por outro lado, o trabalho teve seu sentido ontológico distorcido pelo homem, pois, a 

partir do momento em que a busca por riquezas torna o labor apenas fonte de produção 

demasiada, inicia-se um processo de exploração do homem de forma desumana. Esse ponto de 

vista “entende o trabalho como um elemento propulsor da riqueza material, em função de 

interesses que garantem a manutenção e a reprodução do sistema capitalista, alienadoras do 

trabalhador, reduzindo-o à mera força de trabalho” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 45).  

Uma vez que o processo de significação do trabalho for reduzido a padrões de produção 

em massa para o mercado, a força de trabalho destina-se somente à potencialização de lucros, 

não se considerando que preço tenha de ser pago para o alcance desse objetivo. Essa força de 

trabalho exploratória acaba sendo uma característica forte entre outros tipos de trabalho que 

não exigem tal esforço, o intelectual.  

A intelectualidade está aqui contextualizada como uma formação que se fundamenta no 

ato de pensar, sendo essa uma regalia restrita somente à classe dominante, pois, uma vez que o 

seu trabalho estava sendo exercido por trabalhadores braçais, o tempo para esses que não 

estavam no trabalho era destinado à sua formação intelectual, que, portanto, constituía um 

“esforço” empreendido somente por esses privilegiados.  

Entretanto, o trabalho braçal veio a ser substituído, com o tempo, pelas máquinas 

surgidas com a Revolução Industrial. Desse modo, o homem que outrora exercia sua força em 

variadas tarefas laborais agora tinha de obter o conhecimento de como manusear máquinas para 

a realização de sua tarefa. Assim, o trabalhador teria de obter subsídios técnicos formativos para 

o exercimento de sua função.  

De certa, forma, houve um melhoramento de qualidade de trabalho, especificado em 

uma formação técnica para os trabalhadores. Todavia, o documento afirma que, mesmo com 

essa evolução tecnológica, que trouxe uma formação técnica para o homem, o trabalho não 

estava em consonância com o sentido ontológico, pois 

Percebe-se que a concepção de trabalho, particularmente sob a égide do sistema 

capitalista, se traduz no exercício do poder dominante sobre os trabalhadores, 

tomados, redutivamente, como força de trabalho ou ‘recursos humanos’. O trabalho 

alienado, inserido em um sistema de produção baseado em uma lógica reducionista 

capitalista, apresenta-se como uma atividade que não se associa às práticas educativas 

ou criativas, as quais ampliam a capacidade do ser humano (INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 

2012, p. 46).  
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Essa alienação faz com que o desenvolvimento do pensamento desses trabalhadores 

acabe sendo minado, uma vez que sua formação se destina estritamente à realização de ações 

técnicas e repetitivas. Não há, nesse caso, uma reflexão ou exercício acerca de conceitos e 

teorias que fazem parte do universo do conhecimento humano. O ato do trabalho deve estar 

atrelado ao significado de desenvolvimento científico e tecnológico, sendo necessária a 

compreensão da necessidade de estímulos às capacidades humanas, indo além de mera 

formação para a atividade somente mecânica.  

No IFRN, a proposta de educação atrelado ao trabalho objetiva o desenvolvimento 

integral que estrutura o ser humano. Dessa forma, 

[...] para a educação profissional e tecnológica ofertada no IFRN, é imprescindível 

que o conteúdo acadêmico curricular esteja associado e integrado à temática do 

trabalho, na perspectiva da formação humana integral, constituindo-se nos 

fundamentos das ações da educação, da cultura, da ciência e tecnologia. [...] A 

educação, no IFRN, deve primar por relações de trabalho que possam ser mais 

humanizadas, pelo trabalho como princípio educativo nas práticas pedagógicas e pela 

superação da dicotomia entre intelectual e manual. Assim, pode incluir, socialmente, 

os sujeitos nos processos vitais à emancipação desses mesmos sujeitos (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012, p. 46).  

Observamos que a ideia expressa nas concepções de trabalho do IFRN não apresenta 

dicotomia, de forma que a valorização do conceito do trabalho manual deva ser superior ao do 

intelectual ou vice-versa. Quer seja uma profissão que exija esforço físico ou uma que exija 

esforço intelectual, deve-se objetivar a formação humana e profissional, sendo esta um direito 

de todo ser humano, independentemente de carreira profissional a ser seguida.  

Devemos compreender a necessidade de cada um e o seu valor para o coletivo, 

respeitando as escolhas de trabalho, indo contra essa ideia de classificação de carreiras 

profissionais. Um sujeito emancipado, dotado de uma formação básica, poderá assumir 

qualquer profissão que escolher. Entretanto, saberá o valor do seu trabalho e de sua cidadania, 

exercida em meio à sociedade.  

 

3.3.3.7 Concepção de educação  

Numa sociedade marcada pela hegemonia do capital, a oferta e a qualidade da 

educação não são as mesmas para todas as classes, diferenciando-se segundo as 

condições socioeconômicas e culturais. Desse modo, a divisão social do saber é 

diferenciada. E os valores que estão imbricados no processo de construção desse saber 

também são diferenciados, conforme a classe ou o grupo, produzindo, historicamente, 

espaços e conflitos (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 46).  
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Mediante o que vimos sobre a distinção de classes, percebemos, de maneira mais 

alarmante, o processo que culmina nessa perpétua hierarquização que se estrutura a partir de 

uma ideologia consumista e escravocrata. Essa divisão de classes acaba se caracterizando de 

forma desigual, pois a classe detentora de poder é minoritária em relação à grande massa da 

classe oprimida. Não há distinções apenas na área econômica e social, mas o que mais agrava 

essa dualidade injusta é a educação distinta de ambas as classes.  

Um fato marcante a ser pontuado refere-se às reformas na educação, que “têm se 

pautado na lógica do mercado e sob os preceitos neoliberais”, sendo perceptível que “a tônica 

dessa orientação é educar para que os sujeitos atuem no mercado – cada vez mais dinâmico, 

competitivo e avançado” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 47). Um dos aspectos liberalistas 

disseminados na educação baseia-se na ideia de competitividade, na meritocracia e na 

individualidade, além de uma necessidade nociva de que o sujeito venha a produzir cada vez 

mais em menos tempo. Essas características apontam para o rompimento de coletividade e para 

a quebra da estrutura das relações interpessoais, gerando uma sociedade subdividida.  

A seletividade imposta pelo mercado acaba gerando um padrão hegemônico que segrega 

as singularidades do ser, e uma educação estruturada com esses ideais acaba produzindo sujeitos 

com a criatividade limitada e de identidade indefinida. Uma vez regido o formato para o sucesso 

de carreira profissional, o pensamento individual, o olhar, a perspectiva individualista acabam 

sendo disseminados, o que ocorre de maneira nociva, objetivando apenas potencializar a 

produção capitalista consumista em escalas cada vez maiores.   

A formação social, cultural, científica e tecnológica destoa intensamente dessa proposta 

profissional, que, regida por ideais consumistas, faz com que a educação deixe de “ser um 

processo de formação para a cidadania, emancipação e transformação dos sujeitos” e “insere-

se uma lógica cujo alvo é reduzir o sujeito à categoria de força de trabalho ou de recurso humano 

a ser apropriado em função das demandas econômicas” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 47). O 

Projeto Político-Pedagógico do IFRN afirma que  

A ideia de que a falta de empregos e a impossibilidade de mobilidade social estão, 

diretamente, relacionadas às deficiências na formação do cidadão [como se a escola 

fosse capaz de criar empregos e de garantir a ascensão social] contribui para que os 

processos educacionais acentuem as desigualdades sociais e inviabilizem a relação 

com o trabalho, numa perspectiva emancipatória (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, 

p. 47).  
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Dessa forma, percebemos o quanto é necessário repensar esse tipo de educação, que terá 

efeitos colaterais para futuras gerações. É preciso romper com essa ideologia rica em aspectos 

nocivos, para que possamos resgatar ideais que foram distorcidos, a fim de obter uma sociedade 

mais saudável.  

A concepção de educação, defendida pelo IFRN, está pautada na perspectiva da 

politecnia, devendo esta ser “entendida como elemento associado ao desenvolvimento 

intelectual, psicológico, científico e cultural [multilateral ou omnilateral] dos sujeitos” 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012, p.47). O texto que compõe essa concepção afirma que a educação 

politécnica “requer uma visão social completamente distinta daquela que, hegemonicamente, 

se configura em uma sociedade marcada pela lógica do mercado” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 47).  

A proposta educacional dessa instituição remete a educação como uma etapa para  

[...] constituir-se em um processo de ampliação e de desenvolvimento humano. Deve 

se encaminhar para o exercício de uma identidade crítica e emancipada, calcada nas 

ideais de liberdade e de autonomia. O pensamento e a prática pedagógica devem 

superar [...] processos pedagógicos reprodutores, alienantes e bancários, capazes de 

impedirem as possibilidades da formação numa perspectiva emancipatória e 

transformadora (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 48).  

Acreditamos que essa formação possui a capacidade de estimular as singularidades de 

cada pessoa, permitindo que, mediante reflexões, discussões, troca de ideias e pensamentos, 

possamos estar sempre evoluindo e nos tornando cada vez mais desenvolvidos. Essa perspectiva 

aponta para que venhamos a compreender o valor do coletivo, o valor de uma sociedade unida, 

na qual, por meio do ponto de vista do próximo, possamos potencializar novas ideias para uma 

transformação significativa de mundo.  

 

3.3.3.8 Concepção de currículo integrado  

 

A concepção de currículo fundamenta-se sobre a pluralidade de que o homem é 

formado, compreendendo-o como um ser complexo, que tem sua estrutura (física, intelectual e 

filosófica) permeada por diversos significados que transitam entre todas as áreas do 

conhecimento. Para atingir essas multifacetas que tecem o ser humano, esse ser tão constituído 

de valores universais, é preciso que ocorra uma formação a fim de otimizar suas capacidades 

de ser.  Dessa forma,  
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O IFRN assume o currículo como um conjunto integrado e articulado de atividades 

intencionadas, pedagogicamente concebidas a partir da visão crítica de ser humano, 

de mundo, de sociedade, de trabalho, de cultura e de educação, organizadas para 

promover a construção, a reconstrução, a socialização e a difusão do conhecimento. 

Essas atividades intencionadas, sob sustentação de um aporte histórico-crítico, visam 

à formação integral dos educandos, objetivando, também, torna-los cidadãos aptos a 

contribuir com o desenvolvimento socioeconômico local, regional, nacional e global, 

na perspectiva da edificação de uma sociedade democrática e solidária (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012, p. 49).  

Essa formação objetiva solidificar a educação em uma perspectiva distinta da concepção 

fragmentada, a qual aborda os conhecimentos de modo unilateral, de maneira solitária em 

relação às outras áreas. A disciplinaridade solidificada na educação brasileira se estruturou de 

modo a não haver interação entre as áreas, o que nos remete a questionamentos e indagações, 

pois o sujeito estudante era seccionado intelectualmente, aprendendo as ciências de maneira 

compartimentada e indiferentes umas das outras.  

A formação integral se valida, além dos conceitos de integração, nos pilares da 

politecnia, alicerçados nos princípios previstos da LDB, implementados a partir da Lei n° 

11.741/08. Assim, pois, 

Trata-se da compreensão da educação como uma totalidade social nas múltiplas 

mediações que caracterizam os processos educativos. Significa formar para a 

superação do ser humano segmentado, historicamente, pela divisão social do trabalho 

[entre as ações do pensar e do executar, do dirigir e do planejar]. Significa superar a 

preparação para o trabalho na forma simplificada e operacional, buscando-se a 

formação voltada para o domínio do conhecimento em sua gênese científico-

tecnológica e histórico-social (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 49).  

Aqui percebemos pontos de convergência entre a formação integral e a compreensão do 

trabalho além do aprendizado somente técnico, trazendo a reflexão acerca do labor, da razão 

dessa ação e de sua preparação, assim como do valor dessa ação para a sociedade. De maneira 

mais detalhada, indo além do fim dos subsídios formativos para o exercer profissional, 

percebemos que, durante essa formação, é importante que esta seja compreendida de maneira 

omnilateral, abarcando as áreas do conhecimento a partir de um só cerne e não de maneira 

isolada. Essa ideia de currículo  

[...] articula várias práticas educativas que contribuem para o processo de ensino e 

aprendizagem. Orienta-se por uma postura interdisciplinar e crítica frente ao 

conhecimento, adotando a pesquisa como princípio educativo. Em consonância como 

tal princípio, a escola passa a ser um espaço de [re]construção e de socialização das 

experiências entre o conhecimento sistematizado, relacionado com o mundo vivido, e 

o contexto social (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 50).  
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A pesquisa como método educativo busca abordar o mundo por meio de 

questionamentos, a fim de que a visão crítica do mundo passe a ser analisada a partir de várias 

óticas e em cada área do conhecimento. É expressa mediante a fatos e casos, trazendo 

compreensão desses conhecimentos “distintos” (se considerarmos as especificidades de cada 

área), mas que fazem parte de um só universo, os quais se relacionam de maneira orquestral e 

harmônica. A busca por uma sociedade melhor está vitalmente ligada aos sujeitos que estão 

sendo formados, pois, se há tanto potencial para exercer, acreditamos que é de suma 

importância que essa formação ocorra da maneira como ela se propõe.  

 

3.3.4 Proposta de Trabalho das Disciplinas nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado 

Regular e na modalidade EJA -  PTDEM -  Arte/Música 

 

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) 

oferta, em sua grade curricular, o componente curricular Arte/Música, focando conceitos 

musicais teóricos, sociais, políticos e históricos. Mediante a construção organizacional das 

Propostas de Trabalho da Disciplina Arte IFRN, 

[...] é importante resgatarmos a trajetória desta disciplina na instituição, 

especificamente no período do CEFET. A disciplina de Arte, na Unidade da Sede do 

CEFET-RN, com a implantação do Decreto nº 5.154, de julho de 2004, que instituiu 

os cursos de nível médio técnico integrado passou, a partir de 2005, a ser organizada 

em três projetos: música, artes cênicas e artes visuais (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, 

p. 96).  

Esses três projetos compõem a estruturação do currículo de Arte, estando o foco desta 

pesquisa direcionado ao Ensino Médio Integrado. Para a compreensão de como Arte está 

disposta no programa curricular, considerando esses três projetos: música, artes cênicas e artes 

visuais,  

[...] o ensino da referida disciplina será ofertado em três semestres consecutivos, de 

modo que, em cada semestre, o aluno possa trabalhar com uma área do conhecimento. 

Os conteúdos que fundamentam as concepções gerais de arte, cultura e sociedade 

serão ministrados no 1º semestre da disciplina, independente da linguagem artística 

que venha a ser ofertada. Não há pré-requisito entre as linguagens a serem trabalhadas. 

A sequência será definida de acordo com a disponibilidade e formação do[s] 

professor[es] dos distintos Câmpus (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 97). 

A organização se constrói em referência às especificidades e características da formação 

dos docentes. Sendo assim, esse profissional terá liberdade para atuar mediante a sua 
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experiência prático-teórica. Por exemplo, o profissional docente de música trabalha de acordo 

com sua bagagem musical, uma vez que este pode ter experiência em variadas vertentes 

performáticas musicais (canto; sopro; cordas; percussão; educação musical) e tem a liberdade 

de nortear sua prática para essa experiência construída no decorrer de sua formação. 

Com o intuito de compreender como as concepções de dois docentes estão sendo 

desenvolvidas, esta pesquisa objetiva averiguar como está sendo desenvolvida o ensino de 

música na componente Arte/Música em dois campi. De acordo com a Proposta de Trabalhos 

nas Disciplinas nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado,  

A concepção de ensino e referencial teórico para o ensino de música aqui apresentada 

está ancorada na Abordagem Triangular de Ana Mae Barbosa (1998) e nos estudos de 

Maura Penna (2008), Luís Ricardo Queiroz (2004), Marisa Fonterrada (1998) e 

Jusamara Souza (2008), entre outros (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 100). 

É importante ressaltar a presença de autores da área de educação musical que são 

referências tanto em discussões e formações conceituais para o ensino de música na educação 

básica, quanto para a estruturação do componente curricular de Arte/Música na educação 

profissional. Para o aprendizado em música nesse contexto, o documento afirma que é 

importante compreender que 

Essa concepção de ensino toma como princípio educativo a apreciação, a produção e 

a análise musical, sempre na perspectiva de propiciar aos alunos a compreensão e a 

reflexão da música como conhecimento construído numa perspectiva sócio-histórica 

e cultural, possibilitando aos mesmos reconhecer as manifestações artísticas e 

musicais produzidas em seu contexto sociocultural no sentido de valorizá-las como 

bens representativos para a comunidade e para o campo da arte (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012a, p. 100).  

Em relação à proposta para a disciplina de Arte, o Projeto Político-Pedagógico prevê 

“em sua abordagem a criação, a leitura e a contextualização para o desenvolvimento de 

conteúdos de arte” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 106). Além disso, reitera que 

Essa proposição harmoniza-se com a perspectiva apontada no Projeto Político-

Pedagógico/PPP do IFRN ao invocar procedimentos de ensino que contemplem a 

interdisciplinaridade e a contextualização, respeitando-se os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos estudantes, bem como suas bagagens culturais para viabilizar a 

formação integral destes (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 106).  

Essa formação integral é o ponto chave das discussões dos autores anteriormente 

citados, uma vez que se deve atribuir a construção do currículo de qualquer componente 
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curricular que compõe o Ensino Médio Integrado à colaboração efetiva desta para a formação 

omnilateral do indivíduo.  

Sobre conteúdos que deverão ser trabalhados no Ensino Médio Integrado, estes “devem 

ser sistematizados de modo a contemplar as linguagens visuais, a música e as artes cênicas, 

numa abordagem multicultural, situando a arte na história, abordando suas dimensões estéticas, 

econômicas, políticas e sócio-culturais” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 107). 

É importante ressaltar que, tendo em vista a implementação da Lei 11.769/08 no que se 

refere à obrigatoriedade do conteúdo de música como componente curricular Arte, esta foi 

substituída pela Lei nº 13.278, de 2 de maio de 2016, que dispõe da seguinte redação no §6º: 

“As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens que constituirão o componente 

curricular de que trata o §2ºdeste artigo” (BRASIL, 2016). A Lei sobre a obrigatoriedade do 

ensino de música foi alterada por essa nova Lei, que reforça a presença dessas quatro linguagens 

referentes ao ensino de Arte, o que percebemos que o IFRN aborda somente três dessas 

linguagens em seus documentos: Música, Artes Visuais e Artes Cênicas (Teatro).  

Na próxima seção abordaremos o programa do componente curricular que norteiam o 

ensino de Arte/Música, assim como seus objetivos, conteúdos e metodologias.   

 

3.3.5 Programa da disciplina no núcleo estruturante – Arte/Música9 

 

O programa10 do componente curricular Arte/Música dispõe de uma ementa que abarca 

“Compreensão da música como conhecimento estético, histórico e sociocultural. Estudo de 

produções artísticas em música. Processos de produção em música” (INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011a, p. 

55). Os objetivos estão elencados da seguinte forma:  

 Compreender e refletir sobre a arte como conhecimento construído numa 

perspectiva sócio-histórica e cultural.  

 Reconhecer as manifestações artísticas e musicais produzidas em seu 

contexto sociocultural no sentido de valorizá-las como bens representativos 

para a comunidade e para o campo da arte. 

 Compreender que cada sociedade constrói social e historicamente códigos 

artísticos, estéticos e musicais singulares que orientam a produção, a 

apreciação e a difusão da arte.  

                                                 
9 Projeto Pedagógico do Curso de Nível Médio na forma Integrada Presencial. 
10 O documento escolhido advém da página do IFRN, que dispõe o Projeto Pedagógico em diferentes cursos. O 

componente curricular Arte/Música, que tem seu programa curricular (ementa, objetivos, conteúdos, 

procedimentos), se estrutura de forma unânime nos demais cursos de nível médio integrado. Disponível em:  

<http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-tecnicos-de-nivel-medio/tecnico-integrado/>.  

http://portal.ifrn.edu.br/ensino/cursos/cursos-tecnicos-de-nivel-medio/tecnico-integrado/
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 Vivenciar diferentes técnicas e materiais sonoros, a partir do seu corpo e de 

sua relação com o espaço e com os demais instrumentos sonoros e musicais, 

no sentido de possibilitar a apreciação, a contextualização e a produção nas 

diferentes linguagens artísticas. 

 Estimular reflexões críticas sobre o discurso deterministas, homogeneizadas 

e excludente no campo da arte.  

 Pesquisar e analisar as produções musicais locais, nacionais e internacionais, 

a fim de compreender suas especificidades (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2011a, p. 55).   

Esses eixos são responsáveis por fundamentar a concepção de Ensino Médio Integrado 

disposto nos documentos que norteiam a prática pedagógica do IFRN. Constatamos, no 

programa curricular da disciplina de Arte/Música, a disposição de um fazer artístico atrelada à 

compreensão dos valores sociais e históricos.  

A compreensão das diversas expressões de produção artística como um objeto de 

reflexão e crítica, rompe com o tradicionalismo elitista do campo das artes, uma vez que 

desenvolver a concepção artística não deve ser apenas de acesso para alguns, mas sim para 

todos, fazendo com que o sentido de omnilateralidade seja aprimorado em todo e qualquer 

indivíduo em processo de formação. 

Os conteúdos são tratados como bases científico-tecnológicas, trazendo indagações que 

permitem pontos de partida para o desenvolvimento da arte como linguagem, como um objeto 

de “conhecimento, funções e produto” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011a, p. 55). É importante trazer esses 

aspectos, pois estes nos mostram, de maneira bem categorizada, como é instituída a formação 

por meio do ensino de Arte/Música. Em sua construção, temos:  

 O que é arte: linguagem, objeto de conhecimento, funções e produto. 

 Arte e suas dimensões sob uma perspectiva multicultural: sociais, culturais, 

estéticas, históricas, econômicas e políticas. 

 Arte na sociedade contemporânea: arte e cotidiano; arte como patrimônio 

cultural. 

 Música, o que é e porque existe: Por que ouvimos música? A existência da 

música no cotidiano. Por que fazemos a música e a cultivamos?  

 A música como objeto de conhecimento: Contexto sociais, culturais, 

estéticos, históricos, econômicos, políticos e individuais. 

 Aspectos históricos da música: Ocidental e povos ágrafos.  

 Música e seus estilos e gêneros musicais: Movimentos musicais urbanos; A 

música eletrônica, hip-hop; A música de tradição oral, A música erudita; A 

música popular.  

 A música como objeto de mercado: A massificação da arte.  

 Como funciona a música: Grupos orquestrais e seu funcionamento; 

Orquestras e bandas, processo de leitura por partitura; Processo de 

composição da música eletrônica DJ;  

 Como acontece a música de tradição oral e sua transmissão?  

 Elementos estruturais da música: Componentes fundamentais da música, 

ritmos melodia, harmonia, forma e textura; Linguagem e estruturação 
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musical: Figuras musicais, compasso, pautas notas e claves, dinâmica, 

andamento, leitura e apreciação musical.  

 Organologia: Classificação dos instrumentos musicais.  

 Produção musical: Leitura [descrição, interpretação, análise e 

contextualização];  

 Elaboração de uma obra, peça musical ou estruturação sonora (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2011a, p. 55).   

Observamos que, além da formação social e crítica do ser, os aspectos técnicos 

instrumentais são elencados nas bases científico-tecnológicas de forma bem específica, o que 

nos remete a uma não interação com áreas de conhecimento de outros componentes 

curriculares. Por outro lado, é importante destacar que a ideia de interdisciplinaridade se mostra 

ainda distante, sutil e tímida.  

Entretanto, compreendemos que os aspectos didático-musicais excedem a 

especificidades históricas e teórico-prática, mostrando que a música precisa ser vista como 

linguagem e expressão a ser excitada na formação do homem, a fim de ser também uma 

ferramenta de reflexão e construção social deste. Embora ocorra, nos conteúdos, a presença de 

abordagens culturais, sociais, estéticas e históricas, tais aspectos se estruturam de maneira muito 

abstrata e não expressam a integração de forma mais latente com as outras ciências. 

 

3.3.6 Programa da disciplina no núcleo estruturante – Arte/Música Modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos, presencial  

 

A modalidade de Educação de Jovens e Adultos, apesar de ser um curso Técnico de 

Nível Médio na Forma Integrada, assim como está disposto no Nível Médio Integrado Regular, 

tem algumas características distintas da regular. No programa curricular da modalidade EJA, já 

percebemos que os três componentes curriculares são trabalhados na mesma disciplina, pois, 

em sua ementa, está descrito: “Compreensão da arte como conhecimento estético, histórico e 

sociocultural. Estudo de produções artísticas em artes visuais, músicas e artes cênicas. 

Processos de produção em artes visuais música e arte cênicas” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011b, p. 61).  

Esse aspecto nos chama a atenção, pois, no Ensino Médio Integrado Regular, cada 

componente curricular tem seu programa de conteúdos organizado de acordo com a disposição 

semestral nos anos da formação do Ensino Médio, sendo cada linguagem artística contemplada 

durante os dois (e/ou três anos; campi que ofertam as três linguagens) primeiros anos com cada 

componente curricular (Artes Visuais, Música e Artes Cênicas). Já na Modalidade EJA, essas 
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linguagens são trabalhadas e contempladas em apenas 30h (40h) semanais, bem diferente do 

que é instituído na modalidade regular, pois vemos que o tempo destinado à compreensão das 

linguagens artísticas é bem mais curto do que ocorre nesta última modalidade.   

Os objetivos estão dispostos da mesma forma como o estão no Ensino Médio Integrado 

Regular. Entretanto, os conteúdos das Bases Científico-Tecnológicas na modalidade EJA estão 

construídos de maneira mais sucinta, sendo elencados da seguinte forma: 

 O que é arte  

 Linguagem, objeto de conhecimento e produto  

 Funções da Arte  

 Arte e suas dimensões sob uma perspectiva multicultural  

 Sociais, culturais, estéticas, históricas, econômicas e políticas  

 Arte na sociedade contemporânea  

 Arte e cotidiano  

 Arte como patrimônio cultural  

 As diversas manifestações e linguagens artísticas  

 A arte do Rio Grande do Norte 

 A diversidade das produções artísticas no Rio Grande do Norte 
(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA 

DO RIO GRANDE DO NORTE, 2011b, p. 61, grifo nosso). 

Apesar das similaridades, percebemos que, além de ser um programa mais sucinto, as 

especificidades de cada componente curricular estão diluídas nos conteúdos de maneira geral. 

O outro aspecto que observamos foi que, na modalidade EJA, os conteúdos dispostos no 

programa curricular da disciplina de Arte objetivam trabalhar com expressões e diversidades 

artísticas do Estado do Rio Grande do Norte, aspecto não descrito na modalidade de Ensino 

Médio Integrado Regular no programa curricular de Arte/Música.  

Nessa seção buscamos trazer informações acerca dos documentos e propostas que 

fundamentam o ensino de Arte/Música no ensino médio integrado. Aproveitamos até para 

elucidar alguns pontos para a futura discussão no capítulo 4, Discussão dos dados. Na próxima 

seção retornaremos para a nossa fundamentação metodológica onde trataremos sobre a 

observação.  

 

3.4 A OBSERVAÇÃO  

 

Após nos inteirarmos da parte documental, assim como do conhecimento das diretrizes 

político-pedagógicas, partimos para o segundo passo, que consistia em observar as aulas dos 

professores selecionados para esta pesquisa. A coleta das informações nos registros oficiais nos 

deu referências de como articular e estruturar a parte da observação, de forma que pudéssemos 
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compreender os processos em sala de aula que sintonizavam consonâncias para com os 

regimentos.  

Baseados nas ideias de Yin (2015), embasamo-nos para fundamentar a importância 

desse processo de observação direta, que essa foi uma parte vital para a elaboração mais 

fidedigna das concepções e ações dos professores, uma vez que 

A evidência observacional é frequentemente útil para proporcionar informação 

adicional sobre o tópico sendo estudado. Se o estudo de caso for sobre uma nova 

tecnologia ou currículo escolar, por exemplo, as observações da tecnologia ou do 

currículo em funcionamento são auxiliares valiosos para o entendimento dos seus 

verdadeiros usos e de qualquer problema encontrado (YIN, 2015, p. 119).  

Sendo assim, de acordo com o autor supracitado, o entendimento de como as aulas se 

estruturavam foi de extrema importância, uma vez que precisávamos desvelar os caminhos que 

os docentes seguiam em sua prática. Além disso, essa observação também nos proporcionou 

uma perspectiva do currículo posto em prática, assim como sua funcionalidade. Marconi; 

Lakatos (2017) reiteram o valor da observação, uma vez que esta 

[...] ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito dos objetivos sobre 

os quais os indivíduos não têm consciência, mas que orientam seu comportamento. 

Desempenha papel importante no contexto da descoberta e obriga o investigador a um 

contato mais direto com a realidade. É o ponto de partida da investigação social 

(MARCONI; LAKATOS, 2017, p. 83).  

O contato mais próximo com os atores e o contexto pesquisado nos mostra aspectos 

além do que documentos e regimentos podem nos proporcionar, uma vez que a interação mais 

intensa faz com que questionamentos e dúvidas sejam esclarecidos de maneira mais 

significativa. Como nosso trabalho objetiva compreender aspectos objetivos e abstratos 

(concepções e ações de ensino), presenciar o desenvolvimento da prática docente, a relação 

entre os processos didáticos e a postura dos professores nos remete a respostas significativas 

aos nossos objetivos.  

Após esse passo, pudemos criar laços com os atores investigados, de maneira que o 

relacionamento instituído pelos contatos presenciais foi de grande valor, o que nos conduziu 

posteriormente a nos preparar para nosso último passo metodológico investigativo nesta 

pesquisa: a entrevista. 
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3.5 A ENTREVISTA  

 

Para a realização dessa etapa, baseamo-nos em conceitos abordados por Bogdan e 

Biklen (1994, p. 134), segundo os quais, 

Em uma investigação qualitativa, as entrevistas podem ser utilizadas de duas formas. 

Podem contribuir a estratégia dominante para a recolha de dados ou podem ser 

utilizadas em conjunto com a observação participante, análise de documentos e outras 

técnicas. Em todas estas situações, a entrevista é utilizada para recolher dados 

descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador desenvolver 

intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam aspectos do 

mundo. 

A escolha por esse instrumento de coleta deu-se devido à nossa afinidade com essa 

ferramenta de pesquisa, pois “esse instrumento tem sido empregado em pesquisas qualitativas 

como uma solução para o estudo de significados subjetivos e de tópicos complexos demais para 

serem investigados por instrumentos fechados num formato padronizado” (SZYMANSKI, 

2002, p. 8).  

Trivinõs (1987) busca definir e caracterizar a Entrevista Semiestruturada, relatando que 

esta é “parte de certos questionamentos básicos, apoiados em teorias e hipóteses, que interessam 

à pesquisa, e que, em seguida, oferecem amplo campo de interrogativas, frutos de novas 

hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem respostas dos informantes” (TRIVIÑOS, 

1987, p. 146). 

Além disso, esse autor destaca que esse tipo de entrevista é muito importante para um 

aprofundamento da pesquisa, uma vez que a captação das informações é realizada de forma 

confortável para o informante, pois “ao mesmo tempo que valoriza a presença do investigador, 

oferece todas as perspectivas possíveis para que o informante alcance a liberdade e a 

espontaneidade necessárias, enriquecendo a investigação” (TRIVIÑOS, 1987p. 146). Dessa 

forma, compreender as concepções expressas pelos docentes, de forma que estes sintam-se à 

vontade para falar a respeito de sua prática, é bastante valoroso para nós.  

Mediante essas ideias, é importante, na realização da entrevista, a captação em áudio, a 

fim de ser transcrita para uma melhor visualização do discurso coletado. A elaboração dessas  

transcrições torna a pesquisa mais fundamentada e de melhor organização dos dados para uma 

triangulação mais eficaz.  

Acreditamos que é importante o uso de um gravador de áudio, pois essa abordagem 

denota uma melhor fidedignidade dos dados, uma vez que “Quando um estudo envolve 
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entrevistas extensas ou quando a entrevista é a técnica principal do estudo, recomendamos que 

use um gravador” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 172).  

Ao analisar a linguagem do sujeito, aspecto supracitado por Bogdan e Biklen (1994), 

partiremos dessa recolha de dados para triangular com a pesquisa documental realizada sobre 

o Projeto Político-Pedagógico que rege o ensino do IFRN. 

Entretanto, para que ocorra uma boa relação entre entrevistador e entrevistado, é 

importante que estruturemos o planejamento dessa ação de maneira que quem irá ceder 

informações não se sinta oprimido pela relação de poder que ocorre entre ambos, pois  

Quem entrevista tem informações e procura outras, assim como aquele que é 

entrevistado também processa um conjunto de conhecimentos e pré-conceitos sobre o 

entrevistador, organizando suas respostas para aquela situação. A intencionalidade do 

pesquisador vai além de mera busca de informações; pretender criar uma situação de 

confiabilidade para que o entrevistado se abra. Deseja instaurar credibilidade e quer 

que o interlocutor colabore, trazendo dados relevantes para seu trabalho 

(SZYMANSKI, 2002, p. 12) 

A credibilidade e a boa relação para com os entrevistados têm de ser honesta e 

respeitosa. Encontrar as informações que almejamos mediante as entrevistas com os professores 

e conseguir que estas venham ser cedidas da maneira mais fiel possível dependem 

intrinsecamente da relação prévia com esses atores. A importância de um encontro anterior, da 

troca de diálogos e conversas sem fins investigativos são pontos importantes elencados por 

Szymanski (2002).  

O pesquisador não deve ter uma postura opressora, impositiva e muito menos 

possessiva. O pesquisado deve sentir que suas experiências e seus conceitos são importantes e 

que tal material coletado nessa conversa (entrevista) será importante para a área pesquisada e 

de atuação do personagem investigado. Szymanski (2002) destaca, em seu trabalho, que “Uma 

forma de refletir sobre a questão da desigualdade de poder na situação de entrevista é aceitar o 

pressuposto de que todo saber vale um saber e a proposta de, pelo diálogo, buscar uma condição 

de horizontalidade ou igualdade de poder na relação” (SZYMANSKI, 2002, p. 13). 

As concepções dos professores, nesta pesquisa, serão construídas teoricamente a partir 

do nosso encontro para a entrevista. A partir do momento em que suas falas exprimem suas 

perspectivas, sua concepção toma forma na nossa discussão em pauta.  

Conforme a interação que se estabelece entre o entrevistador e entrevistado, tem-se 

um conhecimento organizado de forma específica; percebe-se, a partir daí, a 

participação de ambos no resultado final [...] Essas ideias estão de acordo com a 

concepção de que o significado é construído na interação (SZYMANSKI, 2002, p. 

14, grifo nosso). 
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Dessa forma, havendo trazido, para o corpo do texto, os conceitos, concepções e ações 

encontrados no Projeto Político-Pedagógico, objetivamos, mediante a interação resultante de 

nossa entrevista, elencar as concepções construídas pelos docentes que atuam como professores 

de Arte/Música no ensino médio integrado no IFRN.  

Sobre a construção dessa concepção, nossa perspectiva é tentar compreender, por meio 

dos ideais dos professores, como ocorre a prática destes em relação aos conceitos de 

omnilateralidade, politecnia, trabalho em seu sentido ontológico e formação humana integral. 

“Muitas vezes, esse conhecimento nunca foi exposto numa narrativa, nunca foi tematizado. O 

movimento reflexivo que a narração exige acaba por colocar o entrevistado diante de um 

pensamento organizado de uma forma inédita até para ele mesmo (SZYMANSKI, 2002, p. 15). 

A ideia da organização do pensamento e das concepções pode partir do estímulo 

realizado mediante questionamentos e indagações sobre as práticas dos docentes. A partir do 

momento em que são motivados a exprimir suas ideias, eles podem vir a refletir melhor ainda 

sobre sua ótica pedagógica. É importante ver a entrevista como ponto de construção, pois, dessa 

forma, acaba-se criando um momento de reflexão e auto avaliação tanto para quem entrevista 

quanto para quem está sendo entrevistado.  

Szymanski (2002) relata que o ato da entrevista pode ser rodeado de diferentes reações 

tanto por parte do entrevistador quanto de quem está sendo entrevistado. Os processos de 

investigação com pessoas podem tornar-se situações totalmente distintas, pois as reações de 

cada uma delas serão regadas de individualidades. A entrevista pode provocar reações positivas 

ou negativas em ambos os protagonistas dessa ação. 

Dependendo de como ocorre a execução de uma entrevista, no sentido negativo, ela 

pode provocar ameaça, invasão, provocação, opressão, dentre outros sentimentos. Quanto aos 

aspectos positivos, embora não devamos nos deixar levar pelo aspecto emocional, uma vez que 

se trata de uma pesquisa científica, a entrevista pode gerar sentimentos de dar voz ao 

entrevistado, desabafo, piedade, solidariedade, dentre outras reações.  

Conforme o grau de envolvimento do entrevistado, ás vezes a simples escuta, atenta 

e respeitosa, é interpretada como ‘ajuda’, ainda mais se ocorrer desenvolvimento de 

consciência do entrevistado a respeito de um tema importante na sua experiência. 

Obviamente, porém, essa não é um dos objetivos da entrevista científica, embora não 

possamos ficar alheios a essa possibilidade. Caso haja tal efeito, o entrevistado deve 

ser informado que esse não era o objetivo do encontro (SZYMANSKI, 2002, p. 18-

19). 

A autora nos remete à ideia de que, apesar da “complexidade” que ocorre na interação, 

isso é um aspecto que não traz inviabilidade para a pesquisa, uma vez que tais reações podem 
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vir regadas de fidedignidade e riqueza do conteúdo ali expresso na voz do entrevistado. A 

compreensão e a interpretação dessas diversas reações emitidas pelo ser investigado nos 

norteiam tanto na postura equilibrada que devemos ter ao entrevistar, quanto também na análise 

posterior dessas falas coletadas, primando para a compreensão mais apurada de sentimentos no 

discurso do entrevistado.  

Para a estruturação de uma entrevista bem organizada, Szymanski (2002) disserta que é 

importante fazermos o contato inicial de maneira a nos apresentar, mostrando qual o foco da 

pesquisa; buscar a permissão da gestão da escola e também do docente entrevistado; garantir 

consenso com o entrevistado quanto ao uso de equipamentos de gravação, zelando por seu 

anonimato e garantindo a ele acesso a todo o material coletado, respeitando o que pode ou não 

ser exposto nos resultados da pesquisa.  

A autora relata que a fase do “aquecimento” é um aspecto bastante considerável, pois a 

conversa, partindo de um modelo mais informal de apresentação, gerará um âmbito mais 

confortável. Esse momento é crucial, pois faz com que o entrevistado se sinta confortável, 

percebendo que a entrevista é uma conversa sobre sua prática, sua perspectiva ou sua concepção 

quanto ao objeto pesquisado.  

 

3.6 ESTRUTURA DA COLETA E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

Os instrumentos de coleta de dados utilizados nesta pesquisa foram o Projeto Político-

Pedagógico que rege o currículo dessa instituição, as Propostas de Trabalho da Disciplina de 

Arte nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado e na modalidade EJA e os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Nível Médio na forma integrada, presencial dos cursos do campus 

Ipanguaçu (Agroecologia, Informática e Meio Ambiente) e dos cursos do Campus Pau dos 

Ferros (Informática, Alimentos e Apicultura).  

Utilizamos também a observação da prática docente desses professores, visando 

compreender a relação entre o que os documentos norteiam e o que está sendo realizado em 

sala de aula. Além disso, realizamos entrevistas semiestruturadas com os professores, a fim de 

identificar sua formação, suas concepções e conceitos para o ensino musical, além dos objetivos 

e metas da sua prática.  

O uso de gravações em áudio nos remete a uma melhor análise e triangulação dos 

dados, com a finalidade de conceber de que maneira se compõe a prática docente dos sujeitos 

desta pesquisa. A observação das aulas dos professores de cada campi nos fez compreender 

melhor como ocorre o ensino de música no componente curricular Arte/Música. 
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Por meio dos documentos, percebemos que há norteamentos que orientam a prática 

docente de todos os componentes curriculares do IFRN. Esse material está disposto em forma 

de livro e em formatos digitais (PDF11). Partindo dessas propostas, o próximo passo que 

seguimos foi a observação das aulas, a fim de compreender de que forma se instituía o ensino 

mediante essas propostas e regimentos. A partir daí, realizamos as entrevistas, com o intuito de 

compreender melhor a razão das concepções e ações desses docentes.  

Com essas três vias de informações, triangulamos e traçamos as concepções e 

características dos documentos com a prática do professor e seu discurso, coletado na entrevista 

semiestruturada. Entre esses documentos, temos o Projeto Político-Pedagógico, que é uma 

compilação de informações a respeito do Instituto Federal do Rio Grande do Norte e seus dados 

geográficos, censitários, concepções de formação, características de sua estrutura e seu ensino. 

O outro documento são as Propostas de Trabalho das Disciplinas nos Cursos Técnicos 

de Nível Médio Integrado Regular e na modalidade EJA - PTDEM, que são fundamentos que 

direcionam o desenvolvimento desse componente curricular, assim como as concepções que 

formulam a formação em Arte dos discentes. E, por último, o Projeto Pedagógico do Curso 

Técnico de Nível Médio na Forma Integrada, presencial, que contém diretrizes pedagógicas 

para cada curso técnico integrado, que aborda os objetivos do curso, perfil profissional de 

conclusão, organização curricular, estrutura curricular, diretrizes curriculares e procedimentos 

pedagógicos, indicadores metodológicos e critérios de avaliação da aprendizagem.  

Com esse último documento, objetivamos compreender como se estrutura o 

componente curricular Arte/Música, assim como sua ementa, o programa do componente, os 

conteúdos, os procedimentos metodológicos, os recursos didáticos, a avaliação e a bibliografia 

usada.  

 

3.7 DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

Para a organização dos dados, serão realizadas transcrições textuais das entrevistas, 

além de gravações e diários de campo utilizados nas observações realizadas. Categorização e 

discussão dos dados serão utilizados conforme a triangulação de análise documental, entrevistas 

e gravações em áudio realizados com os docentes do campus supracitados, à luz dos estudos 

sobre o ensino de Artes/Música no ensino médio integrado, a partir das concepções que 

norteiam o ensino do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do 

                                                 
11 Portable Document Format – Formato Portátil de Documento.  



79 

 

Norte – IFRN. Essas concepções e perspectivas serão discutidas a partir do Projeto Político-

Pedagógico, das Propostas de Trabalho das Disciplinas nos Cursos Técnicos de Nível Médio 

Integrado Regular e na modalidade EJA e também dos Projetos Pedagógicos dos Cursos 

Técnicos de Nível Médio na forma integrada presencial e na modalidade de Educação de Jovens 

e Adultos.   

As nossas categorias se estruturam a partir das características do ensino de Arte/Música 

do IFRN, pretendendo compreender formação dos professores, abordagens metodológicas, 

carga horária, quantidade de alunos, conteúdos teóricos e práticos, diálogos com professores de 

outros componentes e os principais desafios de lecionar nessa instituição. 

Para a categoria das concepções de ensino, baseamo-nos nos norteamentos definidos no 

Projeto Político-Pedagógico (concepção de ser humano, concepção de sociedade, concepção de 

cultura, concepção de ciência, concepção de trabalho, concepção de educação e concepção de 

currículo integrado), atendo-nos a analisar como as concepções dos professores se intercruzam 

com as da instituição.  

 

3.8 TRIANGULAÇÃO DOS DADOS 

 

O cruzamento dos dados referentes às concepções e características dos documentos que 

norteiam o ensino do IFRN com as informações referentes às concepções e ações dos docentes 

de Arte/Música de dois campi desta instituição serão o nosso ponto de partida para a discussão 

minuciosa da formação dessa caracterização de ensino, uma vez que avaliaremos se há 

convergência ou divergência entre esses dados. Essa perspectiva é importante, pois Yin (2015) 

relata que, 

Naturalmente, você deve ser cuidadoso quanto à excessiva dependência do 

informante-chave, especialmente devido à influência reflexiva – com frequência sutil 

– que o informante pode exercer sobre você. Uma maneira razoável de lidar com essa 

cilada é contando outras fontes de evidência para corroborar os insigths desse 

informante e buscando a evidência contrária tão diligentemente quanto possível (YIN, 

2015, p. 115).  

À medida que nos apossamos do conhecimento que referencia as diretrizes pedagógicas 

do IFRN, podemos formular indagações e questionamentos de como isso está ocorrendo na 

prática, de forma mais focada no nosso objeto de pesquisa, o componente Arte/Música. Os 

aspectos elucidados pelos docentes dessa área irão nos revelar que nível de sintonia há entre a 

prática destes e as Propostas de Trabalho de Arte para o Ensino Médio Integrado e EJA, bem 
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como entre a prática docente e os objetivos e aspirações que o Projeto Político-Pedagógico da 

instituição almeja alcançar para o seu egresso. 

Para que possamos construir um acervo referente aos dados coletados das entrevistas 

com os professores, é importante que tenhamos arquivos organizados em mídia digital no 

computador (assim também como na nuvem digital). Para uma melhor visualização daquilo que 

foi obtido na entrevista, a transcrição é parte vital desse trabalho, uma vez que a organização 

das falas em forma de textos referencia, de maneira visual, as concepções e ações da prática 

docente dos entrevistados.  

Para que possamos ter norteamento de análise da entrevista, é fundamental que, a partir 

de autores que versem sobre metodologia (entrevista e análise), venhamos a imbricar 

conhecimentos de como realizar o processo de análise, pois  

O processo de transcrição de entrevista é também um momento de análise, quando 

realizado pelo próprio pesquisador. Ao transcrever, revive-se a cena da entrevista, e 

aspectos da interação são relembrados. Cada encontro com a fala do entrevistado é 

um novo momento de reviver e refletir (SZYMANSKI, 2002, p. 77).  

Esse exercício de “voltar” à cena da entrevista nos reforça a ideia do viver novamente 

aquela situação, quando muitas vezes podem surgir aspectos analíticos que não foram elencados 

anteriormente. Com a nova audição do material coletado em áudio em simultaneidade com a 

transcrição, podemos relembrar fatos, expressões, olhares e até entonações em determinadas 

respostas que nos permitem interpretar, de forma mais aprofundada, cada item da entrevista. 

Gibbs (2009) relata que  

Há várias estratégias que podem ser adotadas durante o ato de transcrever. Por 

exemplo, é possível transcrever apenas partes da gravação e, para o resto, fazer 

anotações e usá-las para codificação e análise, ou mesmo codificar diretamente da 

gravação ou das anotações feitas à mão. Em alguns casos, você pode descobrir que 

sua lembrança de uma entrevista ou seu diário de pesquisa informa que, em 

determinado momento, o respondente se desviou do tópico e que, portanto, essas 

partes podem ser ignoradas (GIBBS, 2009, p. 29). 

Os pontos destacados em anotações servem para que possamos fixar análises pautadas 

nos objetivos da entrevista. Para melhores assimilação e visualização das concepções 

elucidadas pelos entrevistados, devemos nos ater ao foco da pesquisa, uma vez que, no processo 

da entrevista, outros rumos podem ser tomados, distanciando-se das questões pesquisadas.  

Entretanto, rever o material diversas vezes gera um aprofundamento mais aplicado e 

conciso, o que acaba resultando em um processo de categorização. Szymanski (2002) discorre 

que 
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Leituras e releituras do texto completo das entrevistas, com anotações ás margens, 

permitem ao longo do tempo a elaboração de sínteses provisórias, de pequenos 

insigths, e a visualização das falas dos participantes, referindo-se aos mesmos 

assuntos. Estes, nomeados pelo aspecto do fenômeno a que se referem, constituem 

uma categoria. A categorização concretiza a imersão do pesquisador nos dados e a sua 

forma particular de agrupá-los segundo a sua compreensão. Podemos chamar este 

momento de ‘explicitação de significados’ (SZYMANSKI, 2002, p. 78). 

Além desse processo de categorização, um ponto muito importante para uma melhor 

consolidação dessa parte da pesquisa são anotações extra entrevista. Bogdan e Biklen (1994) 

referem-se a “Notas de Campo”, ferramenta importante para preenchimento de algumas lacunas 

ou ornamentos para uma melhor categorização dos dados obtidos. Os autores dissertam que 

notas de campos são “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa 

no decurso da recolha reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (BOGDAN; 

BIKLEN, 1994, p. 150).  

Essas notas de campo são importantes, pois “o gravador não capta a visão, os cheiros, 

as impressões e os comentários extra, ditos antes e depois da entrevista” (p. 150). Bogdan e 

Biklen (1994) reiteram que 

As notas de campo podem originar em cada estudo um diário pessoal que ajuda o 

investigador a acompanhar o desenvolvimento do projecto, a visualizar como é que o 

plano de investigação foi afectado pelos dados recolhidos, e a tornar-se consciente de 

como ele ou ela foram influenciados pelos dados (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p. 150-

151).  

Percebemos que a importância do hábito de anotar essas características em uma pesquisa 

é uma necessidade vigente no nosso trabalho. Os insights citados por Szymanski (2002) sobre 

a transcrição podem ser potencializados se acompanhados de anotações extras das entrevistas. 

O gravador tem a capacidade de captar os sons da entrevista, e as partes visuais e expressivas, 

que fazem parte de um âmbito conotativo, podem ser captadas mediante a interpretação do 

pesquisador.   

Com a coleta dos dados dessas diversas fontes, buscamos, então, basear-nos na técnica 

de triangulação na coleta de dados, cruzando esses materiais, a fim de obter maior riqueza da 

qualitativa, pois  

A técnica da triangulação tem por objetivo básico abranger a máxima amplitude na 

descrição, explicação e compreensão do foco em estudo. Parte dos princípios que 

sustentam que é impossível conceber a existência isolada de um fenômeno social, sem 

raízes históricas, sem significados culturais e sem vinculações estreitas e essenciais 

com uma macrorrealidade social. Tais suportes teóricos, complexos e amplos, não 

tornam fáceis os estudos qualitativos (TRIVIÑOS, 1987, p. 138).  
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É importante aderirmos a essa técnica, pois nosso trabalho se baseia em aspectos de base 

de dados distintas, mas que comportam uma mesma situação interligada, ou seja, o ensino de 

Arte/Música e como este ocorre, segundo as três fontes supracitadas. Assim, a visualização 

dessas matrizes ao serem cruzadas nos mostrará respostas mais aprofundadas quanto ao que 

buscamos, uma vez que a complexidade desse processo (ensino) é estruturada por uma teia de 

conceitos e fundamentos que se imbricam.  

Fundamentamos nossa perspectiva metodológica nas ideias de Yin (2015), que reitera 

essa técnica, uma vez que evidencia as fontes de dados de maneira mais minuciosa: 

A vantagem mais importante apresentada pelo uso de fontes múltiplas de evidências, 

no entanto, é o desenvolvimento de linhas convergentes de investigação [grifo do 

autor]. A triangulação inspira-se no princípio na navegação pelo qual a interseção de 

diferentes pontos de referência é usada para calcular a localização precisa de um 

objeto. Assim, qualquer achado ou conclusão do estudo de caso é, provavelmente, 

mais convincente e acurado se for baseado em diversas fontes diferentes de 

informação, seguindo uma convergência semelhante (YIN, 2015, p. 124).  

 A partir dessa base de fundamentação teórico-metodológica, estruturamos os dados 

nesse cruzamento, a fim de trazermos uma compreensão mais ampla a respeito do que se 

objetiva esta pesquisa.  

No próximo capítulo, apresentaremos a discussão sobre eles, a fim de alcançar esse 

entendimento do que almejamos encontrar na construção desse trabalho. 
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4 DISCUSSÃO DOS DADOS  

 

O principal objetivo desta pesquisa foi investigar as concepções e ações do ensino de 

Arte/Música em dois campi do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio 

Grande do Norte – IFRN, sob a perspectiva norteadora de educação profissional e de formação 

integral, bem como dos documentos (Projeto Político-Pedagógico, Proposta de Trabalho das 

Disciplinas nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado Regular e na Modalidade EJA – 

PTDEM, Programa da Disciplina no núcleo estruturante – Arte/Música; Programa da Disciplina 

no núcleo estruturante – Arte/Música Modalidade de Educação de Jovens e Adultos, presencial) 

que fundamentam o ensino desta instituição.  

Foram consideradas, como categorias de discussões, a ação dos docentes, bem como 

suas abordagens metodológicas e suas concepções de ensino. Os dados iniciais foram coletados 

a partir dos documentos supracitados, assim como também, diário de campo, observação das 

aulas dos dois professores selecionados para esta pesquisa e as entrevistas realizadas com 

ambos, que foram transcritas a partir de gravações em áudio.   

A realização dos primeiros contatos com os docentes escolhidos para a pesquisa deu-se 

por meio de aplicativos de web mensagens (whatsapp) e de contato via e-mail. O contato com 

um desses professores e o convite formulado a ele foi mais fácil, pelo fato de eu12 já haver tido 

um contato presencial prévio com docente. Inicialmente, fizemos o convite a esse professor, o 

atual professor de música do Campus Pau dos Ferros – IFRN, mantendo contato por meio de e-

mail e pelo WhatsApp, aplicativo multiplataforma de mensagens instantâneas e chamadas de 

voz para smarthphones.  

O contato com a outra docente, professora do Campus Ipanguaçu – IFRN, ocorreu a 

partir de mensagens também pelo whatsapp e por e-mail, de modo que o meu primeiro contato 

com ela ocorreu a distância. Para que nossa pesquisa ficasse mais esclarecida para essa docente 

convidada, enviamos a ela um resumo do nosso trabalho, para que a mesma tomasse ciência 

dos nossos objetivos ao querer investigar sua prática de ensino.  

Após os primeiros contatos com os professores, me programei para fazer a visita de 

campo primeiramente ao Campus Pau dos Ferros – IFRN, que fica a uma distância de 155,2km 

da cidade na qual resido, Mossoró-RN. A minha visita a esse campus realizou-se nos dias 16 e 

17 de novembro de 2017, oportunidade em que pude observar três aulas do professor daquela 

                                                 
12 Por se tratar de uma experiência pessoal, em algumas partes da nossa escrita trataremos como primeira pessoal 

do singular.  
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instituição. O professor deste campus, que doravante chamaremos de Jorge Aragão13, se 

mostrou bastante acessível a apoiar a realização da nossa pesquisa. Sua disposição em ter 

passado esses dois dias respondendo aos nossos questionamentos e dúvidas foi muito proveitosa 

para este trabalho.  

No dia 24 de novembro, viajei para o Campus Ipanguaçu – IFRN, que fica a uma 

distância média de 95,9km, a fim de poder realizar minha primeira visita e a observação das 

aulas da professora Diana Krall14. Após algumas trocas de mensagens por e-mail e whatsapp, 

naquele dia, pude conhecer pessoalmente a professora, que se mostrou bastante simpática e 

receptiva. Além dessa primeira data mencionada anteriormente, ainda visitei as aulas dessa 

docente entre os dias 30 de novembro e 1 de dezembro, quando pude observar quatro aulas 

naquele campus.  

Os docentes escolhidos para esta pesquisa estão relacionados aos campi selecionados 

para a investigação. Ambos são licenciados em Música e atuantes no Instituto Federal há cerca 

de dois anos e meio (a professora Diana Krall) e há três anos e meio (o professor Jorge Aragão).  

A professora Diana Krall é licenciada em Música pela Escola de Música de Belas Artes 

do Paraná, tem especialização em Educação Musical pela mesma instituição e mestrado em 

Música pela Universidade Federal da Paraíba – UFPB.  

Já o professor Jorge Aragão teve uma formação inicial em graduação em Educação 

Física pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, onde posteriormente 

concluiu a Licenciatura em Música. Também é especialista em Educação – UERN e mestre em 

Educação pela mesma instituição. 

Sobre a formação musical dos professores, pude perceber que, além da aprendizagem 

em espaços formais, a experiência informal foi algo presente no processo de musicalização 

desses docentes. Ao ser perguntado como se deu esse processo, Diana Krall afirmou:  

 
- Eu estudei piano. Como formação musical, estudei piano. Tive alguma experiência com violoncelo, com 

canto, com flauta doce. E essa experiência musical me levou a dar continuidade aos meus estudos. Que 

culminou em fazer licenciatura em Música, depois fiz uma especialização em educação musical e um 

tempo depois eu vim fazer o mestrado em educação musical (Diana Krall15). 
 

Já o professor Jorge Aragão relata que a formação inicial musical dele foi muito derivada 

da aprendizagem informal, o que pode ser comprovado com suas palavras:  

                                                 
13 Nome esse fictício a fim de resguardar a identidade do professor. A escolha desse pseudônimo remete-se ao 

cantor, sambista e compositor brasileiro Jorge Aragão da Cruz.  
14 Nome esse fictício a fim de resguardar a identidade do professor. A escolha desse pseudônimo  remete-se a uma 

cantora e pianista canadense de jazz Diana Jean Krall.  
15 Trechos coletados a partir das transcrições de entrevistas com os professores pesquisados. As questões que 

geraram as respostas estão no apêndice.  



85 

 

- [...] A minha formação musical é muito no âmbito do que a gente considera, a gente não, eu vou dizer 

eu. Eu vou falar por mim. Então eu considero a minha formação muito no meio popular. Através de 

experiências vivenciadas mesmo tocando em grupo, aprendendo com colega. Metido em ambientes onde 

tá sempre acontecendo um fazer musical. A minha formação é muito baseada nisso. Aliás, a maior parte 

dela. Do ponto de vista acadêmico, a minha formação musical é menor. Frequentei o Conservatório de 

Música, acho que três, quatro anos, não sei. Fiz a licenciatura em Música também em quatro anos. E 

alguns cursos assim, cursos extras. Mas a maior parte da minha formação musical é de fato em ambientes 

informais (Jorge Aragão). 

 

É interessante observar que os caminhos de aprendizado musical relatados pelos 

professores são um pouco diferentes, pois, apesar de o professor Jorge Aragão ter falado a 

respeito de sua formação musical em ambientes formais e de cunho até conservatorial, seu 

desenvolvimento musical ocorreu, na maior parte do tempo, em ambientes informais.  

Já a professora Diana Krall não relatou onde ocorreu sua formação inicial, mas os 

instrumentos que ela cita, como o piano, o violoncelo e até a flauta, bem como o canto, mostram 

que o aprendizado dela foi um pouco mais formal, no sentido conservatorial do aprendizado 

musical. A professora relatou que:  

- [...] Graduação e especialização foi feito no Paraná, e aí houve uma mudança, que eu me mudei pra 

Paraíba, aí no meio do caminho experimentei um bacharelado em Piano na UFPB, só que a vida exigia 

que eu trabalhasse e logo houve a oportunidade de fazer um mestrado e houve um momento que que eu 

fazia o mestrado, que eu fazia o bacharelado e ainda tinha mais dois trabalhos. Então, quando eu me dei 

conta que eu precisava de escolhas, então eu deixei o bacharelado e dei conta do mestrado (Diana Krall).  

 

A escolha por um bacharelado em Piano, mesmo após a licenciatura, revela um pouco 

mais sobre como essa professora teve seus estudos iniciais em música.  

Para uma melhor compreensão das práticas musicais desses dois profissionais como 

docentes, pudemos perceber que o arcabouço musical desses professores referencia o seu 

ensino. Ao ser questionado a respeito de abordagens metodológicas usadas em aula, Jorge 

Aragão respondeu:  

- Eu não utilizo método específico. Eu faço uma compilação. Eu integro vários métodos. Um deles é O 

Passo. Isso de fato é um método [...] Mas utilizo outros caminhos, não vou chamar de método porque o 

conceito de método e metodologia é muito complicado e ainda tá muito em discussão hoje em dia. Mas 

na minha metodologia eu utilizo outras formas de trabalho. Trabalho também na linha é, na proposta 

metodológica do grupo Barbatuques. De percussão corporal. Trabalho também dentro de uma proposta 

tradicional à medida que eu também tenho meus momentos de exposição. Trabalho também, é, dentro da 

proposta construtivista. Aquela que abre o espaço para o aluno se expressar, pra o aluno. Construir seu 

próprio conhecimento, trabalho então, eu faço uma mistura de pedagogias, de métodos. Dentro da minha 

metodologia (Jorge Aragão).  

 

 As abordagens metodológicas relatadas pelo professor mostram que ele abarca métodos 

musicais relacionados a ritmo, percussão corporal e conhecimento de pulso e corpo como 

instrumento. O Passo foi criado por Lucas Ciavatta em 1996, com o proposito inicial de 

trabalhar música como um fator de inclusão e aprimoramento da autonomia. A prática musical 

desse método consiste no uso do corpo como fonte sonora, assim como visa fortalecer, na 

formação humana, a imaginação, o corpo, o grupo e a cultura. Já o Barbatuques foi idealizado 
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por Fernando Barba que, em 1995, a partir de workshops, começou a solidificar sua ideia de 

música corporal, criando, posteriormente, criou o grupo e nominou-o com uma variação do seu 

próprio nome. O grupo usa também o corpo (palmas, percussão na boca, efeitos de vozes) e tem 

uma discografia desde 2002 até seu último disco, que foi lançando em 2015.  

Já a professora Diana Krall afirma que sua abordagem segue pelos norteamentos que 

adquiriu na licenciatura em Música e nos estudos realizados no mestrado:  

- Olha, eu procuro fazer é me orientar por todos estudos que a gente recebe na licenciatura. É uma 

fundamentação teórica muito extensa. E no mestrado também a gente tem um bom apanhado de métodos 

de estudos. Mas eu busco fazer, amparar o meu trabalho às diretrizes do Instituto. As propostas do Projeto 

Pedagógico, e adapto à realidade do local. Então, eu não tenho assim um método específico. O que eu 

percebo hoje é que a gente não pode mais viver num ambiente conservatorial. Porque essa passagem dos 

alunos no Instituto, nas aulas de música, ela é muito rápida. Eu tenho praticamente um semestre pra 

trabalhar com eles, então eu tenho que tornar esse semestre de bom proveito pros alunos. Então eu 

realmente procuro adequar o que se pede de conteúdos a práticas musicais na sala de aula (Diana Krall).  
 

Em relação as práticas dos professores, percebemos que o professor Jorge Aragão afirma 

que busca trazer conhecimentos musicais, partindo de usar o corpo como ferramenta de 

aprendizagem musical e que as metodologias que são utilizadas por ele são oriundas de alguns 

métodos e concepções pedagógicas diversas. Já a professora Diana Krall afirma que usa as 

diretrizes da escola para nortear sua prática didática, a fim de que os alunos compreendam a 

música de maneira proveitosa e respeitando as práticas musicais, assim como pedem os 

conteúdos.  

Ao observar as aulas de ambos, observamos que os dois professores têm uma prática 

didática distinta e bastante singular. Desse modo, alguns questionamentos nos foram surgindo, 

na tentativa de compreender se não deveria existir uma certa “similaridade” do que é ensinado, 

já que a instituição dispõe de propostas de trabalho para cada componente curricular instituído 

no Ensino Médio Integrado.  

Em observações das aulas do professor Jorge Aragão, pudemos comprovar – e nos 

certificamos em conversas informais com ele – que, naquele semestre, as aulas estavam 

ocorrendo em forma de projeto de musicais. Esses musicais são baseados na vida de 

compositores ou de atores da música popular brasileira, de modo que os alunos, juntamente 

com o professor, realizam uma pesquisa sobre a vida de um artista musical, abordando sua 

trajetória, seu estilo, o contexto da época, as vestimentas, os linguajares, suas obras mais 

conhecidas e outras características. Nesse projeto, cada turma16 do professor aborda um 

                                                 
16 O professor lecionava, à época da pesquisa, em quatro turmas do ensino médio integrado: 1° ano Informática, 

2° ano Informática, 2° ano Alimentos e 2° ano Apicultura. 
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compositor/intérprete diferente. Naquele semestre, as turmas estavam pesquisando sobre quatro 

artistas: Gonzaguinha, Tim Maia, Renato Russo e Raul Seixas.  

Nas turmas, o professor pedia que os alunos se dividissem entre eles para a composição 

do corpo do musical: equipe técnica, equipe de encenação, equipe da banda, equipe do figurino, 

equipe do roteiro e direção. Essas atribuições eram escolhidas pelos alunos de forma 

consensual, cada um buscando aquilo com que mais se identifica. O professor nos relatou que, 

geralmente, os mais tímidos ficam na parte técnica, de figurino ou de pesquisa do roteiro, e os 

mais desinibidos se integram nas encenações ou na banda de música.  

O diretor e o vice-diretor do musical são estudantes escolhidos de forma democrática, 

ficando responsáveis por se comunicarem diretamente com o professor para relatar quem está 

desempenhando seus deveres de forma satisfatória. Jorge Aragão afirmou que, a partir desses 

relatos, é que os alunos são avaliados. Disse ainda que a parte da construção e todos os ensaios 

são de responsabilidade deles, que vão montando o musical. O professor intervém algumas 

vezes para nortear, sugerir ou corrigir algo em relação a personagens, músicas, encenação e 

outras partes.  

A avaliação também é realizada a partir da frequência/presença dos alunos. Assim, 

quem falta perde pontos, a não ser que seja justificada a ausência. A outra parte da avaliação 

fica a cargo do aluno diretor do musical, que repassa para o professor, no final do semestre, 

como foi o desempenho de cada um em sua atribuição. Sobre os conteúdos práticos e teóricos, 

o professor relatou:  

- Bom, abordo alguma coisa dos parâmetros do som. Abordo muito ritmo. Abordo estudos relacionados 

a música popular brasileira. Tanto históricos, como práticos. Como também teóricos, não do ponto de 

vista históricos, mas teóricos específicos da área da música, como rítmicos, essas coisas. Já trabalhei 

pontos também da história da música ocidental. Abordando aqueles clássicos. Aqueles períodos da 

história desde a história medieval, da música medieval passando pela renascentista, já trabalhei alguns 

períodos. Agora a gente, eu sinto um problema muito grave inclusive que é uma proposta que eu fui estar 

levando quando o grupo, como do Núcleo Estruturante do Ensino de Artes, e eu reuni pra discutir 

propostas de ensino e é uma das que eu vou levar. Eu acho muito curto o período, a carga horária pra 

trabalhar. Muito curto. Considerando que o aluno só vê música durante um ano. Então, a gente vai e ele 

não vai ver mais, só vê durante um ano. Então a gente tem um período de uma carga horária muito limitada 

pra trabalhar a imensidão de coisa que a gente tem pra trabalhar, aí a gente infelizmente tem que escolher 

o que trabalhar. Então, eu trabalho isso que eu disse, mas não é todo ano e nem toda turma que vê isso, 

infelizmente (Jorge Aragão). 

  

Já nas aulas da Professora Diana Krall, bem como em conversas informais com ela, 

pudemos perceber que, naquele semestre, ela estava realizando, em cada turma, uma espécie de 

grupo de flauta do  de modo que, a partir da aprendizagem no instrumento, os alunos 

aprenderiam leitura de partitura. A professora, na época, lecionava em três turmas do ensino 
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médio integrado17 e, para complementar sua carga horária, ela lecionava Metodologia do 

Trabalho Científico nos cursos de graduação desse campus18.  

Para cada turma, a professora tem um conjunto de flautas doce para cada aluno. É 

realizada uma espécie de catalogação dos alunos com o nome de cada um para cada flauta. As 

turmas são formadas entre 33 alunos em média, as quais, juntas, formam 115 alunos do Ensino 

Médio Integrado nesse campus. A professora relatou que houve um aditivo de 15 alunos, que 

foram matriculados. Diana Krall disse que havia feito o pedido de 100 flautas doce para atender 

a todos os alunos das turmas, mas que esse pedido havia sido realizado antes de ela ter ciência 

desses 15 alunos que foram acrescidos a uma das turmas.  

Durante as observações, percebemos que ela teve de pegar flautas do projeto de extensão 

para poder distribuir para um desses quinze alunos, na turma do 2° ano de Agroecologia. Dessa 

forma, pudemos constatar que a professora atualmente está trabalhando música em suas turmas 

a partir da flauta doce e da leitura musical:  

- [...] o foco hoje é a prática musical via instrumento musical. A proposta desse semestre é que eles tenham 

aula de flauta doce. Que eles tenham a prática de tocar flauta do  aliado à compreensão da linguagem 

musical. Muitos alunos chegam aqui, e vem tocar flauta feliz da vida. E quando eu vejo eles tão lá com o 

caderninho com os nomes das notas escritos. Pra um ensino mais tradicional isso seria a morte. Pro 

professor de música, que quer que seu aluno leia na partitura. Eu confesso que muito tempo, eu assim, 

prefiro que fosse pela partitura. Mas, considerando esse tempo pequeno que eu passo com eles, eu não 

vou proibir que eles façam isso. Mas, eu quero que eles conheçam que existem outras possibilidades. A 

gente tá praticamente no início do semestre, quer dizer, já são quatro semanas no semestre e eles tão, já 

tão como você viu, aliando a leitura, uma leitura rítmica, uma leitura melódica. E a execução na flauta. 

São a passos pequenos. O progresso dessa turma vai depender da dedicação deles, eu explico isso pra eles 

também. É uma construção, eu vejo que o professor de música ele é um norteador. Eu vou trazer os 

conhecimentos que eles devem aprender, que eles devem reconhecer, mas eu vejo que na música a gente 

caminha pela nossa própria dedicação (Diana Krall). 

 

Sobre essas práticas dos professores, observamos que há o processo de ensino musical 

e que este tem mostrado resultados, ou seja, percebemos que a prática dos professores tem 

proporcionado aos alunos o aprendizado por meio da prática musical. O fazer musical, na 

concepção desses docentes, está relacionado a executar música.  

A prática do professor Jorge Aragão está mais baseada na construção de um espetáculo, 

a fim de que, a partir da construção dessa obra, os alunos possam compreender conceitos 

históricos, linguísticos e contextuais com base em obras de compositores selecionados pelo 

professor. É importante destacar que ele faz com que os alunos busquem informações em fontes 

acadêmicas a respeito de cada artista escolhido.  

A professora Diana Krall está abordando música de maneira mais musicológica, 

objetivando que, a partir de um instrumento de sopro, os alunos compreendam os valores de 

                                                 
17  2° ano Agroecologia, 2° ano Informática e 2° ano Meio Ambiente.  
18 Licenciatura em Química, Licenciatura em Informática e Tecnológo em Agroecologia.  
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escrita musical, exercitando-os na prática. São trabalhados aspectos de duração, volume, altura 

e até timbrísticas, que também nos remetem a parâmetros do som de forma indireta.  

No entanto, ao buscarmos as referências documentais que norteiam a prática de ensino 

do IFRN, percebemos que há propostas didáticas para cada componente curricular que constitui 

o ensino médio integrado, a exemplo da Proposta de Trabalho da Disciplina de Arte nos Cursos 

Técnicos de Nível Médio Integrado e Regular e na modalidade EJA. Esses documentos   

[...] têm por objetivo organizar e sistematizar o trabalho pedagógico desenvolvido, 

destacando-se as concepções de ensino e de aprendizagem ancoradas da prática 

docente, as bases teórico-metodológicas de cada disciplina, a seleção dos conteúdos, 

o acompanhamento e a avaliação da aprendizagem [...] Os PTDEM constituem-se 

como referenciais organizadores das disciplinas do ensino médio integrado, 

configurando-se, assim, em um planejamento macroinstituicional e o 

desenvolvimento curricular dos Cursos Técnicos Integrado. Além disso, possibilitam 

a [re]elaboração de projetos educacionais, a sistematização de novas propostas 

pedagógicas e a pesquisa reflexiva sobre a prática. Trata-se de um registro histórico 

da cultura acadêmica do IFRN (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 2).   

É importante o acesso a esse documento e a tantos outros que estão disponíveis no sítio 

virtual19 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Esses 

documentos esses divididos em sete volumes (Volume 1 – Documento Base, Volume 2 -  

Processo, Volume 3- Organização Didática, Volume 4 – Diretrizes orientadoras da revisão de 

ofertas, Volume 5 -  PTDEM, Volume 6 – Planos de cursos e Volume 7 – Cadernos Temáticos), 

que estão disponíveis de maneira pública e gratuita para consulta.  

Para cada componente curricular, existe uma série de propostas que buscam nortear a 

prática docente em cada área disposta no currículo do Ensino Médio Integrado, tanto na 

modalidade Regular quanto na modalidade EJA. No nosso trabalho, estamos focando 

fundamentalmente nas propostas que norteiam o componente curricular de Arte, estando esta 

subdividida em três linguagens que, atualmente, o IFRN oferta em seu currículo: Artes Visuais, 

Música e Artes Cênicas. 

Nas propostas para Arte, o documento aborda concepções, referenciais, propostas 

metodológicas, conteúdos e avaliação da aprendizagem. Sendo Música a temática do nosso 

trabalho, abordaremos apenas a discussão referente a essa linguagem. 

Essas propostas estão fundamentadas nos Parâmetros Curriculares Nacionais e, segundo 

elas, deve-se buscar trabalhar o ensino de arte baseado nos princípios de ampliação da 

“sensibilidade, a percepção, a reflexão e a imaginação” (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 96). 

                                                 
19 http://portal.ifrn.edu.br/institucional/projeto-politico-pedagogico-1  

http://portal.ifrn.edu.br/institucional/projeto-politico-pedagogico-1
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Esses aspectos estão inteiramente dedicados à construção de um cidadão dotado de 

conhecimentos culturais e estéticos.  

É importante destacar que esses norteamentos são diretrizes básicas e que estas devem 

ser refletidas pelos docentes, que devem sempre procurar inovar e buscar outros caminhos para 

potencializar sua prática e o aprendizado dos alunos. Pois,  

[...] pretende-se que esse documento amplie reflexões e subsidie discussões referentes 

à atualização e definição curricular, a elaboração de programas para formação 

continuada, a análise e produção de material didático-pedagógico para o ensino de 

Arte no IFRN, e, primordialmente, possibilite aos docentes refletirem sobre sua 

prática em sala de aula, a fim de buscar novas estratégias para intermediação do ensino 

e da aprendizagem na disciplina, trazendo-se orientações sobre as concepções de 

ensino, os conteúdos, a proposta metodológica da aprendizagem (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012a, p. 96).  

Como bem sabemos, existem inúmeras realidades de contexto social, histórico, cultural 

e econômico em todo o Rio Grande do Norte. Entre os 21 campi do IFRN que estão situados 

pelo RN, há diversos fatores que diferem de uma região para outra. Essa reflexão, pontuada nas 

propostas, abre uma flexibilização para que possamos entendê-las como um norteamento e não 

como um padrão. Entretanto, por ser uma só instituição – Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte –, alguns objetivos são relevantes para que o Instituto 

venha a ser categorizado como uma só instituição nesse estado.  

Percebemos que as características do ensino de Arte no IFRN são instituídas a partir de 

um padrão de oferta: “o ensino da referida disciplina será ofertado em três semestres 

consecutivos, de modo que, em cada semestre, o aluno possa trabalhar com uma área de 

conhecimento” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO 

RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 8). Além disso, os conteúdos serão ministrados, no 1° 

semestre do componente curricular, fundamentados nas concepções gerais de arte, cultura e 

sociedade.  

Essas concepções estão presentes em todas as linguagens (Artes Visuais, Música e Artes 

Cênicas), não havendo pré-requisito entre elas, que serão distribuídas a partir da formação e da 

disponibilidade dos professores de Arte que compõem cada campus. A única ressalva percebida 

no documento é referente à linguagem das Artes Cênicas, que, segundo o documento, deve ser 

ofertada no segundo ano letivo.   

A proposta de trabalho da disciplina Arte, na perspectiva do IFRN, não objetiva 

subsidiar uma formação técnica, performática nem muito menos artística nos alunos, mas uma 

formação artística baseada na “estrutura para entender, articular, problematizar, criticar e 
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transformar o mundo em que vivemos” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 97). Um aspecto no documento 

que nos chamou bastante atenção foi que: 

Acredita-se que um dos desdobramentos possível para a ampliação do gosto estético-

crítico dos alunos é a melhoria na qualidade de vida de uma população, na medida em 

que esta mesma população tornar-se esteticamente mais exigente. Isso provoca 

mudanças estruturais no nível das representações artísticas – que precisam de padrões 

mínimos de qualidade para atingir um público mais exigente – e também na própria 

formação estética da sua cidade, do seu bairro, da sua casa e da sua escola. A qualidade 

de vida surge quando vivemos em um lugar agradável, e estar em um lugar agradável 

é também uma questão de estética (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 98).   

Essa concepção pontuada no documento faz muito sentido e, na Educação Musical, há 

autores (PENNA, 2005; QUEIROZ; MARINHO, 2009) que fundamentam esse ponto de vista, 

uma vez que não devemos pensar música na educação básica como espaço para formar 

instrumentistas, performances, artistas, compositores e muito menos pesquisadores ou 

educadores musicais.  

Discussões como essas trazem reflexão para que possamos compreender a Educação 

Básica como uma matriz de conhecimentos iniciais para pontos de partidas para a busca 

especificações futuras (nível superior, técnico, profissional). Segundo essa discussão 

supracitada, podemos perceber que as propostas para o ensino de Arte no IFRN buscam abordar 

também o capital cultural do aluno. Assim, o documento afirma que  

A maioria dos nossos alunos já tem uma vivência artística e cultural fora das 

experiências escolares. São, comumente, manifestações da cultura popular de 

fundamental importância para a afirmação da identidade dos sujeitos e das 

comunidades, e, por isso mesmo, devem ser respeitadas e consideradas pelos 

professores de Arte comprometidos com o desenvolvimento de seus alunos 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 98).  

Além da evolução tecnológica, digital, econômica, entre tantas outras esferas da vida 

social, a cultura também é passível de alterações e mudanças. O que muitas vezes percebemos 

é que o “resgate” da cultura acaba sendo um fator dissonante para o contexto que rodeia a rotina 

do aluno. Por outro lado, como saber se a base cultural na qual ele está sendo formado faz parte 

de uma mutação ou se apenas o que está sendo “ofertado” não é algo impositivo e distinto do 

contexto deste indivíduo? Isso porque “os meios de comunicação em massa socializam 

determinados produtos da indústria cultural que medeiam as formas de pensar e agir de diversos 

segmentos sociais, inclusive, jovens e adultos que frequentam a escola” (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 
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2012a, p. 98).  Para a função dos docentes, as propostas afirmam que “[...] Compete a esses 

educadores contribuir para a problematização de tais manifestações, valorizando e 

ressignificando saberes prévios” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 98). 

O exercício do senso crítico não significa minar o conhecimento prévio do aluno, mas 

fazer com que ele reflita e obtenha norteamentos para problematizar o mundo à sua volta. Sobre 

o senso estético, é importante que, para a formação desse discente, seja trabalhado o conhecer 

novas culturas ou até o aprofundar-se na sua cultura e refletir sobre ela para compreender como 

tem se desenvolvido, analisando como se difundiu, como se originou, o que expressa, dentre 

tantos outros aspectos.  

Podemos perceber que, na fala de ambos os docentes entrevistados, não há um método 

específico que é usado, mas, sim, uma prática didática que está em constante mudança, a fim 

de buscar adequações ao longo de suas experiências com cada turma e em cada semestre. 

Apesar de os dois estarem usando uma abordagem musical prática, cada um tem sua 

particularidade, haja vista que o professor Jorge Aragão aborda um viés musical mais voltado 

para percussão corporal, o trabalho do ritmo e também várias utilizações de outros métodos, 

como ele mesmo afirmou.  

Já a professora Diana Krall busca trabalhar música de acordo com os conteúdos teóricos 

musicais, unindo a assimilação destes com a prática. Pudemos perceber que, embora ela tenha 

falado de seguir um caminho diferente do que é proposto em conservatórios de música, nas 

aulas observadas e na entrevista, os alunos estavam tendo aula de forma similar com o que 

ocorre nas escolas especializadas de música, uma vez que a professora estava trabalhando o 

ensino de música (leitura de partitura, elementos que constituem a teoria musical) intermediada 

pela flauta doce:  

- [...] esse semestre especialmente que você está nos visitando é que eu iniciei essas aulas de flauta doce. 

Então, para elaborar essas aulas, a ideia foi que os alunos tivessem uma prática do instrumento, uma 

prática musical, mas também que eles tivessem acesso à nossa linguagem musical. Que é um, eu considero 

assim, é um upgrade na nossa construção do conhecimento, não é pra ninguém sair daqui músico, é capaz 

que saia. Tem alguns alunos que você conheceu, tem alguns alunos inclusive da graduação que se 

interessam em fazer música. Então a ideia é tá unindo as propostas do IF, mas pra uma atividade prática. 

Música é isso. (Diana Krall).  

 

Mediante essa prática musical relatada pela professora, percebemos que, em parte, está 

em consonância com as diretrizes que norteiam o ensino de arte/música na instituição, pois as 

Propostas de Trabalho da Disciplina Arte estão fundamentadas na concepção da Abordagem 

Triangular (BARBOSA, 1998), bem como também nas perspectivas de alguns autores da 
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educação musical (PENNA, 2008; QUEIROZ, 2004; FONTERRADA, 2008; SOUZA, 2008). 

A concepção do ensino de música   

[...] toma como princípio educativo a apreciação, a produção e a análise musical, 

sempre na perspectiva de propiciar aos alunos a compreensão e a reflexão da música 

como conhecimento construído numa perspectiva sócio-histórica e cultural, 

possibilitando aos mesmos reconhecer as manifestações artísticas e musicais 

produzidas em seu contexto sociocultural no sentido de valorizá-las como bens 

representativos para a comunidade e para o campo da arte (INSTITUTO FEDERAL 

DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 
2012a, p. 100).  

Embora a prática musical e a produção musical hajam sido encontradas nas aulas de 

ambos os professores, os aspectos mencionados pelas propostas no que diz respeito à construção 

do aprendizado em música atrelado à perspectiva social, cultural e histórica, não foi 

contemplado nas aulas observadas. Ao ser questionado sobre essas diretrizes que norteiam o 

ensino de arte, o professor Jorge Aragão afirmou que:  

 

- Não, inclusive João20 [um colega] me passou esse documento acho que faz duas semanas ou três 

semanas. Eu nem sabia que tinha proposta, na verdade, alguns documentos do IF eu ainda nem li. A 

verdade é essa (Jorge Aragão).  

 

A professora Diana Krall, ante esse mesmo questionamento, mencionou:  

- [...] Eu tenho que consultar esse material, porque é um material que ampara as nossas aulas, que norteia 

as nossas aulas. Então, a partir daqueles conteúdos propostos eu construo as minhas aulas [...] quando 

entrei aqui, eu busquei. Eu não recebi isso de uma forma direta. Então eu busquei, aí sim eu tive uma 

orientação pedagógica em relação aos documentos que eu busquei. (Diana Krall). 

  

Mediante a prática desses professores, apenas a professora supracitada afirmou ter tido 

uma orientação pedagógica após ter ido em busca desses documentos norteadores. Por outro 

lado, o professor Jorge Aragão não mencionou haver recebido orientação a esse respeito dos 

pedagogos do campus em que atua.  

O Projeto Político-Pedagógico do IFRN afirma que é necessário que a construção 

pedagógica seja fundamentada em um planejamento coletivo, bem como que discussões e 

embates sobre essa construção devem ocorrer na semana pedagógica, nas reuniões pedagógicas 

e nas reuniões de grupos de professores e pedagogos.  

Se resgatarmos o plano de cada curso em que esses docentes atuam, perceberemos que 

tanto o Projeto Político-Pedagógico quanto as Propostas de Trabalho na Disciplina de Arte são 

consonantes. Arte/Música segue um mesmo padrão para cada curso técnico integrado ofertado 

no Campus Pau dos Ferros e no Campus Ipanguaçu. A propósito, os cursos que estamos 

                                                 
20 Nome fictício usado para resguardar a identidade do colega citado pelo professor.  
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mencionando são: Cursos Técnicos Integrados em Informática, Alimentos e Apicultura, no 

Campus Pau dos Ferros; e Cursos Técnicos Integrados em Informática, Agroecologia e Meio 

Ambiente, no Campus Ipanguaçu.  

De certa forma, há um norteamento padrão para o componente curricular Arte/Música, 

o que nos permite perceber através da ementa a “Compreensão da música como conhecimento 

estético, histórico e sociocultural. Estudo de produções artísticas em música. Processo de 

produção em música” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 119).  Os objetivos se estruturam 

da seguinte forma:  

 Compreender e refletir sobre a arte como um conhecimento construído numa 

perspectiva sócio-histórica e cultural;  

 Reconhecer as manifestações artísticas e musicais produzidas em seu 

contexto sociocultural no sentido de valorizá-las como bens representativos 

para a comunidade e para o campo da arte;  

 Compreender que cada sociedade constrói social e historicamente códigos 

artísticos, estéticos e musicais singulares que orientam a produção, a 

apreciação e a difusão da arte;  

 Vivenciar diferentes técnicas e materiais sonoros e musicais, no sentido de 

possibilitar a apreciação, a contextualização e a produção nas diferentes 

linguagens artísticas;  

 Estimular reflexões críticas sobre os discursos deterministas, 

homonogeizadores e excludentes no campo da arte;  

 Pesquisar e analisar as produções musicais locais, nacionais e internacionais, 

a fim de compreender suas especificidades (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012a, p. 119).  

Esses objetivos, se contemplados, dariam subsídios bastante interessantes, pois um dos 

fatores que nos chamaram bastante atenção foi como os professores participantes desta pesquisa 

se organizam por semestre em suas aulas de Arte/Música. Olhando para o documento, sentimos 

que são pontos plausíveis para uma formação artística básica bem fundamentada nos vários 

aspectos que compõem essa linguagem. Entretanto, ao serem questionados quanto às 

dificuldades que esses professores enfrentam no IFRN, percebemos que um deles mencionou a 

carga horária, a não valorização de Arte/Música e a dificuldade de realizar atividades extras.  

O professor Jorge Aragão relatou que suas dificuldades estão muito relacionadas a um 

certo desdém que os alunos expressam para com a música. Ele afirmou:  

- Bom, um primeiro desafio cruciante, que eu acho que isso não é só para música, artes, mas também pra 

educação física, deve acontecer esse mesmo desafio é a supervalorização das disciplinas técnicas [...] 

Quando você trabalha numa escola onde as disciplinas são colocadas de forma hierárquica, Matemática, 

Português e tal, e Artes fica lá e Educação Física tá lá no final. Imagine no ensino médio integrado onde 

tem uma formação técnica, que é ofertada também. Então essa hierarquização ela aparece mais forte 

ainda, e aí há uma preocupação dos alunos, do envolvimento, por pura talvez obrigação, não sei. Mas, um 

envolvimento dos alunos e a preocupação com as disciplinas técnicas são muito maiores do que com as 



95 

 

disciplinas específicas, no caso Artes/Música, Artes/Cênicas. Então esse é um primeiro desafio (Jorge 

Aragão).  

 

A valorização das disciplinas técnicas, bem como de Língua Portuguesa ou Matemática 

ocorre de maneira hierárquica, uma vez que, segundo a concepção desse professor, nesse 

campus, os alunos se importam mais em não tirarem notas baixas nessas disciplinas do que em 

Artes. E é perceptível que esse discurso vai além do comportamento dos alunos, pois os pais 

reagem da mesma forma:  

- O outro desafio, aí esse desafio aparece quando você percebe que é sempre colocado em segundo plano. 

Quando a gente organiza eventos lá, sempre colocando em segundo. O aluno deixa pra estudar música 

depois que ele estudar matemática, a disciplina técnica e tal. Aparece em depoimentos de pais. E de 

professores, por exemplo, já teve reunião lá pedagógica, onde, no primeiro ano que eu cheguei, eu trabalho 

O Passo, teve muita nota baixa em música. Então, a gente escuta depoimento de pais dizendo: ‘Mas 

professor ele tirou 10,0 em matemática, aí em música ele vai tirar isso’ [...] E o outro desafio é a carga 

horária, como eu já falei aí (Jorge Aragão).  

 

Além desses dois desafios, o aspecto também que justificou a concepção do professor 

em realizar as suas aulas conforme o faz, é o tempo, sobre o qual afirmou:  

- A gente sabe que a música, o aprendizado da música requer muito, muita atividade prática, eu vejo 

assim. Não concebo aprender música teoricamente, só teoricamente. Eu acho que é mais na prática do 

que na teoria. Então, como requer atividade muito prática e de repetição, requer um certo tempo para se 

conseguir atingir os objetivos, e aí tem pouco tempo pra isso (Jorge Aragão).  

 

O professor Jorge Aragão se delongou mais em explicar os desafios que ele enfrenta 

como professor daquele campus. É interessante lembrar que ele tem mais tempo de atuação 

(três anos e meio) no Instituto Federal que a outra professora (dois anos e meio) participante 

desta pesquisa. Dessa forma, ao ser questionada sobre os desafios de lecionar música no IFRN-

Campus Ipanguaçu, a professora Diana Krall relatou:  

- É tão bom dar aula aqui. Não, desafio tem. E desafio aqui não é necessariamente uma coisa ruim. O 

desafio que eu acho que eu vejo aqui, pra mim, como professora de música é trazer esses alunos pra 

essa experiência musical. E que eles possam sair desse semestre com uma sementinha plantada. De que 

música na vida dele é muito mais do que ficar ouvindo o dia inteiro uma lista do spotify de música, por 

exemplo. Que eles saiam daqui com vivência musical. Muitos alunos, eles como são de várias cidades 

aqui do entorno, eles já participam das bandas filarmônicas de suas cidades, muitos alunos participam. 

Então, quando eles vêm de fora pra cá, eles têm oportunidade de tá vivenciando isso. E quando termina 

a disciplina, eles continuam. Então, eu acho que o desafio é ir além das portas (Diana Krall).  

 

A preocupação maior relatada pela professora está relacionada em trazer ao alunado 

uma experiência musical e que esta venha ser desenvolvida após esses alunos finalizarem o 

componente curricular. De certa forma, ela também objetiva que suas aulas possam subsidiar 

alunos que já realizam uma produção musical em suas cidades, com bandas ou em grupos 

musicais.  

Os docentes pesquisados afirmaram que atuam no ensino médio integrado apenas como 

professores de Arte/Música. Entretanto, a professora do Campus Ipanguaçu, para cumprimento 
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de sua carga horária, além de atuar no ensino médio integrado, atua também nos cursos de 

graduação, lecionando Metodologia do trabalho científico, e na EJA, em que a disciplina Arte 

é ofertada em um dos semestres. A respeito do questionamento sobre lecionar na EJA, a 

professora mencionou que  

- Tem o Agroeja uma vez por ano. [...] Arte no EJA é pra contemplar, é pra contemplar todas as áreas 

(Diana Krall).  

  

Após um questionamento mais aprofundado sobre como são divididas as aulas da EJA 

entre os professores de Artes do Campus Ipanguaçu, a professora relatou:  

- [...] Ou fico eu ou fico ela porque é um semestre só [a professora de artes visuais]. A nossa ideia é da 

gente dividir o diário. Dela ficar uma parte e eu em outra. A gente já tentou fazer isso aqui, mas a gente 

teve problema com a comissão de horário, pra encaixar os horários, pra que não tenha problema. Mas é 

uma, a gente vai continuar tentando mais pra frente, porque no caso esse semestre não tem, seria só no 

próximo (Diana Krall).   

 

Um dos aspectos que nos chamou bastante atenção não só na fala da professora 

supracitada, mas também nos documentos que norteiam o ensino de artes no IFRN, foi o fato 

de a carga horária de Artes no Ensino Médio Integrado na Modalidade EJA ser menor que a da 

modalidade Regular. Enquanto, na modalidade Regular, o ensino de Arte é ofertado em três 

semestres durante os quatro anos de curso, na modalidade EJA só é ofertado em um semestre 

de um curso de quatro anos.  

Sobre as diferenças entre o ensino de Arte/música no ensino médio integrado regular e 

a EJA, a professora relatou que:  

 

- Não são diferenças, não são diferenças que interferem diretamente o aprendizado musical. É porque a 

realidade das pessoas é muito diferente, as realidades. O EJA a gente tá lidando com um público de 

pessoas mais velhas. Que tem uma outra realidade dos alunos que estão no regular. [...] A diferença que 

eu vejo, que você perguntou é isso. São pessoas mais velhas, que tão querendo buscar suas formações. 

Basicamente é isso (Diana Krall).  

 

Acreditamos que as diferenças vão além do que a professora relatou, pois, apesar de ser 

uma concepção dela a respeito do que é perceptível em sua ótica, vale salientar que as 

linguagens artísticas que estruturam o ensino de arte são: Artes Visuais, Música e Artes Cênicas, 

cada uma das quais é ofertada, no ensino médio integrado regular, em um semestre, entre o 1° 

e o 2° ano. Entretanto, na EJA, em apenas um semestre, não dá para serem trabalhadas todas as 

linguagens, muito menos para os três professores lecionarem o mesmo componente curricular.   

No componente curricular Arte nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado na 

modalidade regular, as três linguagens têm uma carga horária de 40h/a por semestre, enquanto, 

na EJA, o componente curricular como um todo tem 40h/a para se trabalhar, conforme consta 

na ementa: “Compreensão da arte como conhecimento estético, histórico e sociocultural. 
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Estudo de produções artísticas em artes visuais, música e artes cênicas. Processos de produção 

em artes visuais, música e artes cênicas” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 123). Dessa forma, 

como um professor poderá abordar essas linguagens sem que os conceitos não fiquem 

superficiais? Ou, por outro lado, como um professor de uma só linguagem poderá lecionar de 

forma básica um conhecimento que não é de sua formação? 

Essa preocupação é notável nas palavras da professora Diana Krall, uma vez que a 

mesma relata:  

- Um outro princípio que eu tenho para mim, a minha formação é essencialmente musical. A minha 

graduação foi licenciatura em música, eu não me sinto confortável de tá falando das outras áreas. Eu acho 

assim, chega a ser um desrespeito aos meus colegas (Diana Krall).  

 

Nas propostas de trabalho no componente curricular Arte, fica claro que cada linguagem 

deva ser ministrada por profissionais com formação específica em cada área. Entretanto, “faz-

se necessário a articulação entre as diferentes áreas do conhecimento para não haver 

fragmentação dos conteúdos na disciplina arte” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 97). Também consta 

que, “para a efetivação do programa da disciplina de Arte, são necessárias atividades 

complementares nos três semestres, de acordo com as áreas de conhecimento: laboratórios de 

artes cênicas, de artes visuais e de música” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012a, p. 97). 

Podemos perceber que há uma dissonância de concepções entre os documentos que 

norteiam o ensino de Arte no IFRN para com a dos professores, pois as propostas prezam para 

que o ensino das linguagens seja realizado por docentes capacitados em cada linguagem, mas 

há uma diferença considerável de como está ofertado o ensino de Arte no Integrado Regular 

para a EJA. É importante salientar que o professor Jorge Aragão não atua no EJA.  

A respeito das reuniões pedagógicas, questionamos os professores sobre a forma como 

ocorrem diálogos com outros professores e como são desenvolvidas as discussões sobre 

formação integral e interdisciplinaridade. O professor Jorge Aragão relatou:  

- Geralmente quem conduz a reunião pedagógica é o pessoal da Pedagogia. [...] Então, eles trazem a ata 

com os pontos de pauta. E dentro desses pontos de pauta, ás vezes tem discussão sobre os horários [...] 

Discussão sobre problemas de indisciplina. Não sei. Eles é quem seleciona os pontos, aí na reunião eles 

levantam os pontos e abrem espaço para todo o professor que quiser, colocar sua sugestão. Então, é 

discutido dessa forma lá (Jorge Aragão).  

 

Já a professora Diana Krall afirmou:  

- Olha, há uma preocupação grande da equipe de pedagogia. Elas buscam sempre trazer essa, esse 

questionamento. Esse questionamento a todos os docentes. Mas, a gente vive aqui no turbilhão de 

atividades. Eu acredito que essas atividades interdisciplinares acontecem. São registradas, mas, não se 



98 

 

para, eu não vejo assim, parar muito pra, há alguns momentos pontuais que se conversa sobre isso, mas 

eu vejo que a atividade, aqui, interna dos docentes é muito dinâmica. A gente passa aqui três dias da 

semana, então são dias muito intensos que acontecem muitas coisas ao mesmo tempo pra todos os 

docentes. Então, de parar ‘hoje vamos fazer uma reunião para interdisciplinaridade’, eu não me recordo 

assim. Há menção pontualmente (Diana Krall).  

 

Um dos aspectos que podemos destacar nos dois professores, graças a uma parte da fala 

da professora Diana Krall, que também se adéqua ao professor Jorge Aragão, é que ambos não 

residem na cidade dos campi em que lecionam. A professora Diana Krall reside na cidade de 

João Pessoa-PB, que fica a uma distância média de 376km do Campus Ipanguaçu-IFRN. Essa 

professora relatou que viaja para Ipanguaçu nos dias de quarta-feira e que as aulas de Arte nas 

turmas no ensino médio integrado em que ela leciona nesse ocorrem somente nos dias de quinta 

e sexta-feira (nesse semestre observado pela pesquisa).  

Já o professor Jorge Aragão reside na cidade de Mossoró-RN e viaja para o Campus Pau 

dos Ferros-IFRN nos dias de quarta pela manhã. No semestre em que ocorreu a pesquisa, ele 

lecionava nos dias de quarta (a partir da tarde), quinta e sexta-feira. O campus Pau dos Ferros 

fica a uma distância média de 159km de Mossoró. Ambos os professores têm, em parte, um 

tempo corrido na instituição, o que nos fez refletir que, nos dias de sua atuação, são totalmente 

voltados para a sala de aula, tornando o contato com os outros professores de componentes 

curriculares distintos, de certa forma, mínimo. 

Mediante os relatos dos professores, pudemos perceber que esse tempo que eles passam 

na instituição é voltado para o cumprimento da carga horária e que, no tempo em que eles estão 

em suas cidades, acabam não tendo contato com os demais professores e pouco se discutem 

sobre a integração e a interdisciplinaridade que a concepção de ensino do IFRN objetiva 

alcançar, pois essa instituição eleva esse aspecto “[...] a um princípio basilar que visa 

estabelecer elos de complementaridade, de convergência, de interconexões, de aproximações e 

de intersecção entre saberes de diferentes áreas” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 67). 

O Projeto Político-Pedagógico do IFRN também se constitui a partir de uma ideia de 

currículo, que se fundamenta em diferentes concepções, que o Instituto acredita que fazem parte 

de cada aspecto que forma o ser humano, onde o currículo  

[...] constitui-se em um instrumento de mediação para o domínio do conhecimento 

científico; para o desenvolvimento do pensamento lógico, construtivo e criativo; para 

a formação de atitudes e convicções; e, consequentemente, para a efetiva participação 

social, política, cultural e econômica [...] Sendo assim, o currículo e seus componentes 

elegem e transmitem representações, narrativas e significados sobre as coisas e os 

seres do mundo. O currículo tem o poder de se constituir em um dos mecanismos 

sociais que compõem o caminho capaz de tornar os sujeitos naquilo que eles são 
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(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2012, p. 

32-33).  

A instituição acredita que, mediante esse percurso, a educação profissional deve ser 

fundamentada na “formação humana integral e focada na apreensão conjunta dos 

conhecimentos científicos, históricos e culturais” (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 33). Para atingir essa 

formação, o Instituto busca nortear-se a partir de diferentes concepções que permeiam o ser 

humano, o qual é destituído de diferentes facetas, que devem ser potencializadas a fim de que 

este venha a ter uma formação integral e suficientemente significativa para que venha a exercer 

sua função social e cidadã.  

Essas concepções foram pontos de partida para que pudéssemos estruturar 

questionamentos aos professores a fim de compreender como esses aspectos se entrelaçam com 

as concepções de ensino dos professores. As concepções, no Projeto Político-Pedagógico, estão 

elencadas da seguinte forma: concepção de ser humano, concepção de sociedade, concepção de 

cultura, concepção de ciência, concepção de tecnologia, concepção de trabalho, concepção de 

educação e concepção de currículo integrado.  

Selecionamos apenas essas concepções em virtude do tempo e da proposta da nossa 

pesquisa. Compreendemos também que alguns questionamentos realizados na entrevista dizem 

respeito a concepções que se intercruzam umas com as outras, não sendo necessário abarcar 

cada ponto detalhado destas.  

Ao perguntarmos aos professores como eles trabalham as singularidades e 

particularidades dos seus alunos, haja vista que estas devem ser consideradas, uma vez que a 

concepção de ser humano afirma isso, o professor Jorge Aragão afirmou:  

- Bom, eu acho que essas singularidades elas aparecem e são deixadas bem à vontade para os alunos expor 

ou expressar nas atividades. [...] Por exemplo, se eu for desenvolver uma atividade com O Passo, O Passo 

é um método que busca, que busca desenvolver o ritmo, mas acima de tudo o swing brasileiro, o balanço 

brasileiro. Então, eu desenvolvo essa atividade e não cobro esse swing... Por que eu não cobro esse swing? 

Porque há alunos tímidos, que não conseguem flexionar os joelhos. [...] Então, nesse trabalho, eu não 

cobro essa flexão de joelho, eu não cobro esse swing dos alunos, porque tem aluno que não consegue 

balançar, se sentem tímidos. Então, desse ponto de vista eu creio que eu estou abrindo e respeitando a 

singularidade dos alunos, desse ponto de vista. (Jorge Aragão).  

 

Além desse exemplo citado pelo professor, ele mesmo afirmou que, na montagem do 

projeto dos musicais, deixa os alunos à vontade para que possam escolher onde querem realizar 

a atividade, seja no teatro, na banda, no cenário etc.:  

- [...] Um outro trabalho realizado lá, inclusive é os últimos trabalhos realizados foram assim. É montagem 

de musical, onde a gente vai ver ritmos, vai ver, vai estudar história de um determinado movimento 

musical ou de um determinado artista, vai estudar o cenário de uma época, vai estudar um cenário musical 

de uma época, vai estudar a influência ou a coinfluência da época dessa música, que surgiu nessa época, 

certo? Então, a gente vai montar esse cenário onde precisa da atuação dos alunos em diversos momentos. 
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E essa atuação é escolha dos alunos, eles escolhem onde querem atuar e as escolhas deles são a partir de 

suas singularidades. Os alunos mais soltos querem ir pra dança, os alunos mais soltos querem ir pra área 

da música, fazer tocar, cantar. Os alunos mais tímidos preferem cuidar do cenário, estudar o cenário, 

estudar a história. Então, isso também fica muito a par da escolha deles, essa escolha é a partir das 

singularidades deles (Jorge Aragão).  

 

Já a professora Diana Krall, diante da mesma pergunta supracitada, mencionou:  

- [...] Não sei se eu vou conseguir te explicar, mas eu percebo que isso já faz uma diferença. Aqui no 

campus a gente tem um espaço específico pra música. Eles saem do espaço deles, a vida deles é a sala ‘x’ 

sempre. Então quando vêm a aula de música eles saem daquele lugar pra se expressar noutro momento. 

Eu acho, eu percebo que quando eles vêm pra cá, eles tão tendo oportunidade de se expressar também em 

outro ambiente. Isso de uma forma geral, não é especificamente musical. Porque eu acho que o fato, a 

gente tá sempre trabalhando naquele lugar, naquele lugar, naquele lugar. Que é o caso deles, que estudam 

na mesma sala o curso todo. Então, eles tão tendo oportunidade de sair dali e de se olhar como aluno num 

outro ambiente em uma outra construção do conhecimento (Diana Krall).  

 

Podemos perceber que o primeiro professor afirma que as singularidades e 

particularidade dos alunos giram em torno das escolhas destes a partir da realização de 

atividades e até de fatores relacionados a timidez e ousadia. A não cobrança de um conteúdo a 

partir dos limites dos alunos é vista como uma forma de respeitar as diferenças de cada um 

deles. No entanto, em nossa perspectiva, os alunos mais ousados e menos tímidos acabam tendo 

uma melhor performance nas atividades do componente, o que constatamos a partir de nossas 

observações.  

O segundo professor destaca que o espaço do laboratório já é um fator que os tira da 

sala de aula, permitindo que tenham aulas de forma diferente e que eles possam se expressar de 

maneira diferente das aulas que ocorrem em sala de aula normal.  A professora relatou também 

que:  

- [...] Há um movimento interno, de cada pessoa, agora musicalmente falando, principalmente nessa 

experiência da flauta do  que pra mim também é nova, dentro do Instituto. Muitos deles já brincaram com 

a flauta do  muito deles já tocaram, como eu disse, nas suas cidades [...] Pode ser que, de trinta alunos, 

vinte já tenha tocado flauta do  mas os vintes são únicos, porque cada um tem sua experiência musical, 

sabe? Então, valorizar como esses alunos? No caso ontem, dos trinta e tantos alunos, somente um tava 

tendo a compreensão da leitura, então ‘venha comigo’, ‘venha  junto comigo fazer a parte do professor, 

que você tem condição’. Então, eu acho que é um jeito de valorizar, isso porque tá começando agora, mas 

daqui pra lá por que não outros? (Diana Krall).  

 

Para que pudéssemos compreender melhor essa valorização unitária de cada aluno a 

partir das concepções dos professores, questionamo-los a respeito de como são trabalhadas as 

preferências dos alunos nas atividades, ao que o primeiro professor respondeu:  

- [...] Eu vou botar o gosto, o que você tá falando deve ser gosto e preferência dos alunos. É, tá muito 

enraizado, justamente no capital cultural deles, a construção desse capital cultural. E aí tem a ver com a 

experiência de vida, tem a ver com as condições. De existência. E a gente sabe que, o que é propor, o que 

é de acesso a esses alunos a partir dessa experiência, é muito do que a mídia empurra goela abaixo. [...] 

Mas é preciso entender que gratuidade, acesso de forma gratuita não quer dizer, de fato, acesso real. 

Porque o acesso real depende também da disponibilidade, da disposição desses alunos, disposição aí um 

conceito de Bourdieu. [...] Falando de forma mais específica, e mais simples de entender, eu puxo Maura 

Penna [...] Maura Penna fala que existe duas metas importantes na educação musical, uma é ampliar em 

quantidade e qualidade a experiência musical dos alunos. E a outra é dar a ele o acesso aos esquemas de 
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percepção da música. Ela diz que é a falta desses esquemas de percepção que faz com que o aluno ignore 

determinadas músicas, determinado repertório [...] Então, se esse acesso só pode chegar ao aluno de 

forma, eu coloco entre aspas ‘arbitrária’, porque eu não considero arbitrário, coloco entre aspas, de forma 

arbitrária ou sendo indicando, impondo que isso é vai ser estudado, esse acesso não vai chegar (Jorge 

Aragão).  

 

Percebemos, a partir do discurso do professor citado, que há uma preocupação em 

trabalhar o gosto desses alunos, que, segundo o professor, são produtos de uma imposição 

cultural midiática que acaba distorcendo a qualidade musical na formação desses alunos. Dessa 

forma, o professor prefere indicar o que será estudado musicalmente, o que os alunos precisam 

para aprimorar seu conhecimento musical, baseado nos autores citados.  

Nas observações das aulas desse professor, vi que o repertório que é usado por ele é 

oriundo de seu gosto musical pessoal. Ele é muito afeto ao samba e à música brasileira e usa 

esses gêneros para realização de algumas atividades durante o decorrer das aulas.  

Para a criação do musical, o professor mencionou que é ele quem estrutura os 

compositores/intérpretes que serão estudados, pois acha importante que esses alunos conheçam 

aquilo que ele está indicando a ser estudado. A esse respeito, ele afirmou que  

- [...] Se deixar por livre e espontânea escolha e preferência dos alunos, a preferência deles vai ser o que 

a mídia tá empurrando goela abaixo. Vou citar um exemplo: foi colocado pra eles que a gente estudaria 

sobre a música sertaneja, histórico, tal e tal e tal. Veja a força do hábito do aluno, a disposição do aluno. 

Eles estudaram historicamente, viram de fato que música sertaneja é aquela lá de Tunico e Tinoco e tal. 

Estudaram tudo isso historicamente, mas na hora de montar o repertório, eles quiseram colocar Luan 

Santana, quiseram colocar. [...] Então, quiseram colocar isso no repertório, embora tenham estudado que 

é outra história, a música sertaneja. Isso é a força da disposição. força do hábito deles. Então, se de fato o 

professor não interferir, música sertaneja pra ele vai ser isso, vai continuar sendo isso. Então, eu acho 

que, bom, eu trabalho dessa forma, eu penso dessa forma (Jorge Aragão).  

 

Já a professora Diana Krall relatou que aborda as preferências dos alunos, o que 

justificou da seguinte forma:  

- [...] Eu já tive turmas aqui que se deixasse eles iam fazer só Pablo Vittar [risos] Bem, eu me diverti, 

porque não conhecia Pablo Vittar, fui conhecer aqui [risos] Então eu busco que eles tenham o espaço 

deles, eu busco que eles tragam o conhecimento deles, que eles entendem por música e eu trago a minha 

parte como professora, trago a minha parte como formação, minha formação pessoal. E eu tento casar 

(Diana Krall). 

 

Há um fator interessante a se discutir aqui, pois o primeiro professor questionado 

remeteu sua concepção à importância de sua intervenção em sala de aula e até mesmo a indicar 

o que os alunos precisam aprender para aprimorarem seus conhecimentos musicais. Já a 

professora supracitada mencionou que aborda o que os alunos trazem, mencionando, como 

exemplo, um produto da mídia.  

Nas aulas observadas dessa professora, pudemos perceber que houveram momentos em 

que os alunos pediram para que ela tocasse, na flauta do  músicas de que eles gostavam e ela 

fez questão de executá-las para eles. Esse aspecto é bem diferente das aulas do professor Jorge 



102 

 

Aragão, que faz questão de que os alunos conheçam o repertório que ele traz e de que adquiram 

novos conhecimentos musicais a partir destes.  

Um dos aspectos que vale citar aqui é que, em uma das observações realizadas nas aulas 

do professor Jorge Aragão, ao andar com ele pelos corredores do Campus Pau dos Ferros, pude 

perceber que, na rádio da escola, estava tocando samba. Questionando o professor sobre esse 

fato, ele mencionou que, por influência dele, os alunos estavam acrescentando ao gosto musical 

aquilo que ele apresenta de suas preferências. 

Percebemos que as concepções do Projeto Político-Pedagógico fundamentam o ideal de 

ser humano, buscando compreender o indivíduo a partir de uma definição de inacabado ou em 

constante construção de suas múltiplas facetas. Para que essa formação ocorra de maneira 

eficaz, o documento norteia essa potencialização de forma que:  

[...] devem-se buscar a autonomia, a autorrealização e a emancipação como atributos 

da capacidade humana de produzir o seu projeto existencial. É necessário entender-se 

que essa busca se consolida a partir de uma compreensão de si em função da 

autopercepção e da percepção do outro. É necessário também entender o outro como 

um ser capaz de posicionar-se diante das demandas do tempo no exercício 

fundamental da liberdade e da criticidade, buscando transformar-se (INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO 

NORTE, 2012, p. 36).  

Acreditamos que um dos aspectos mais significativos na construção de uma percepção 

estética no alunado seja empreender em quesitos críticos, pois abordar o contexto que eles 

vivenciam e que faz parte de sua rotina como aspecto chave para aguçar sua perspectiva de 

mundo, de sociedade, de região, de município e de comunidade é de extrema importância.  

É importante destacar a preocupação dos professores em realizar essa troca de 

conhecimentos. É fato que o professor dispõe de formação para trabalhar os conteúdos musicais 

e seus atributos culturais, sociais e práticos. Entretanto, significar a experiência prévia do aluno 

é importante, pois é a partir desta que ele compreenderá a necessidade de valorizar os subsídios 

do outro, aprendendo a desenvolver seu senso crítico e a compreender, por si só, se é necessária 

uma mudança ou não.  

A criticidade é um aspecto bastante presente nas concepções sobre sociedade. Ao 

perguntarmos aos professores da pesquisa sobre como é desenvolvido esse senso nos alunos, o 

primeiro professor afirmou que:  

- Através do estudo, é através do estudo. Eu não aceito, não concebo a crítica a partir de um senso comum. 

Do acho. Muito embora esse ‘acho’ esteja fundamentado. Com certeza. Mas, é a formação crítica, eu 

procuro trabalhar com eles a partir do estudo. Se eles falarem sobre música, sobre música da Jovem 

Guarda, sobre o movimento da Jovem Guarda, eles falam, mas a partir de um estudo que foi feito, a partir 

de uma proposta de pesquisa, de fundamentação. Então, a minha formação crítica dos alunos, que eu 

proponho nos alunos é essa. Eu não faço nada lá sem propor esse estudo. Eu trabalho, por exemplo: os 

movimentos musicais da década do Século XX, já trabalhei isso lá, sempre trabalhei propondo conhecer 
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esses movimentos a partir de um estudo teórico, do estudo prático. Da pesquisa. E aí sim, eles se 

posicionam criticamente como ele quiser. Mas, baseado primeiro nessa fundamentação (Jorge Aragão). 

  

Já a professora Diana Krall relatou:  

- Bem, eu acho que eles já têm. Eles se censuram. Demais. Não por senso, mas de censura mesmo. Há 

diferenças, tá? O que eu quero dizer é que eles sempre julgam que não podem. [...] Então, o senso crítico 

eu vou construindo com eles. Lembra sempre que eu tenho pouco tempo. Se eu tivesse um tempo maior 

a exigência poderia ser maior, também [...] A quantidade dos alunos interfere porque são muitos alunos 

pra duas aulas por semana. Então, quando tem isso eu tou entendendo esse senso crítico nesse sentido, 

que é tá construindo com eles o que que eles, como eles se olham na prática deles. E não olhar só assim, 

mas olhar pro outro, mas olhar pro outro não pra julgar, mas pra apreciar. Eu construo por aí (Diana 

Krall).  

 

Enquanto um professor mostra trabalhar a criticidade trazendo novos conhecimentos, 

perspectivas pautadas no estudo e em pesquisas que ele realiza com os alunos, a outra 

professora, apesar de mencionar o pouco tempo que tem para trabalhar esses aspectos em sala 

de aula, afirmou que tenta fazer com que os alunos compreendam melhor suas limitações, assim 

como as dos outros colegas, e que não eles não possam impor algum juízo sobre si muito menos 

sobre os demais.  

Um dos grandes questionamentos que buscávamos compreender melhor nas 

perspectivas dos professores era sobre as diferenças de classes sociais entre os alunos e de que 

forma emergem essas diferenças (se emergem). Essas indagações estão relacionadas ao que os 

autores que versam sobre a educação profissional rezam, pois, no próprio documento (PPP-

IFRN), as concepções de sociedade são tratadas de modo a nos mostrar as desigualdades sociais, 

as classes trabalhadoras e as classes de elite, bem como a forte hierarquia entre essas duas 

classes.  

Ao serem questionados sobre como percebem as diferenças entre os alunos a respeito 

de suas classes sociais, o professor versou:  

- [...] No modo de se vestir, no modo de falar, no modo de se comportar, a gente percebe isso. Isso é uma 

das. Agora diretamente ligado à disciplina, eu percebo no repertório. Que diz muito sobre o acesso que 

ele tem. Percebo nas discussões. Relacionada a algum assunto da disciplina, a gente percebe o acesso ou 

o capital cultural, pra usar o termo que você usou, o capital cultural daquele aluno. Que possivelmente 

não é uma coisa provável. Não posso afirmar com certeza, mas tudo indica que tenha a ver com a classe 

social a qual ele pertence. Mas é mais perceptível na maneira de se comportar, na maneira de se vestir, na 

maneira de falar (Jorge Aragão).  

 

Já a outra professora mencionou:  

- Olha, isso foi uma questão levantada aqui pela Coordenação de Assistência de Aluno. E que me chamou 

a atenção profundamente pra isso, porque aqui no IF todos usam farda, todos usam calça, todos usam 

tênis. Então, a gente não sabe. No primeiro momento, a gente não sabe quem tem mais, quem tem menos. 

A gente vai sabendo disso quando vai conversando. Dentro do coral, a gente teve algumas experiências 

recentes, que foi assim, graças a Deus, construtiva pro grupo, porque a gente tinha uma pessoa dentro do 

coral que tava com dificuldade do sapato, pra cantar. Então, ele precisou emprestar o sapato de uma pessoa 

conhecida pra poder vir cantar e quando chegou na apresentação o sapato se desmanchou todo. Entendeu? 

Então, a gente não tinha como saber e foi. No dia seguinte todo mundo foi pro shopping, todo mundo deu 
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um ‘x’ reais, bem pouquinho, porque todo mundo junto comprou um sapato lindo pra ele e foi um chororô 

só. Todo mundo, enfim (Diana Krall).  

 

De fato, são notáveis as diferenças econômicas (embora de forma minuciosa) entre os 

estudantes dos campi pesquisados. A fala da professora supracitada nos faz perceber que há um 

trabalho de humanização no projeto do coral, mediante o qual uns ajudam aos outros de maneira 

financeira. Já o professor Jorge Aragão relatou que percebe essa diferença nas vestimentas, no 

comportamento e até nas formas de falar, além também de o repertório musical ser distinto, 

uma vez que os que têm mais capital cultural são os de classe média mais elevada.  

As concepções de sociedade defendida pelo IFRN se baseiam na compreensão enfática 

de uma sociedade autorregulada, o que é abordado por diversas concepções de autores citados 

no documento, a fim de trazer compreensões sobre uma sociedade fragmentada e formada por 

contrastes sociais gritantes. O documento cita a importância de que venhamos a fortalecer o 

pensamento social, mediante o qual 

[...] os destinos da história são decididos, cada vez mais, pela participação ativa das 

massas e pela criatividade dos diversos grupos organizados na sociedade civil. 

Portanto, devem-se valorizar, estimulando o exercício da liberdade e a capacidade de 

iniciativa, tanto o desenvolvimento de uma concepção crítica e histórica quanto os 

elementos que favorecem a formação de uma autonomia própria dos trabalhadores 

[...] Somente por meio do desenvolvimento de uma consciência histórica da realidade 

social e de uma ação política voltada a elevar a condição intelectual e moral das 

massas, é possível chegar a uma sociedade civil capaz de se autogovernar 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 37-38, grifo nosso).  

As muitas ofertas destinadas às classes menos elevadas e às classes trabalhadoras 

sempre são caracterizadas como trabalho, emprego, melhores condições de trabalho etc. 

Entretanto, é baseado nesse grifo destacado na citação acima, fundamentado também na 

formação que todo ser humano deveria adquirir (a formação integral), que percebemos que não 

é somente de mais aprimoramento técnico que essas classes necessitam.  

Aproveitamos para fazer uma reflexão voltada para a quantidade significativa dessa 

classe que é maioria no país (assim como no mundo) que é a classe mais pobre. Como uma 

nação que é formada por inúmeros indivíduos pertencentes a essa classe pode ter consciência 

de seu real valor na sociedade? A consciência histórica e política, assim como a elevação 

intelectual e moral dessa massa resultaria em uma sociedade bem diferente da que se encontra 

nos dias atuais.  

O trabalho pelo salário chega a ser apenas um atributo em meio a milhares que são 

negados a partir da não oferta de uma formação humana, científica, tecnológica e cultural. 



105 

 

Dessa forma, percebemos quão crítica é a condição de uma nação precária quando é destituída 

desse conhecimento (formação humana, científica, tecnológica e cultural).   

Outro questionamento realizado por nós a fim de compreender se há diferenças entre 

trabalhar o senso crítico dos alunos de acordo com sua classe social e como ocorre esse trabalho, 

o professor Jorge Aragão mencionou:  

- Não, eu não vou colocar diferença de se trabalhar. Essa diferença aparece neles. Não é a diferença em 

forma de trabalhar, trabalhar não. Eu não trabalho diferente não. Trabalho diferente não, porque eu acho 

que o conhecimento, eu não trabalho formação política. Não é o meu interesse, o meu interesse é 

possibilitar o acesso ao conhecimento, então eu trabalho o conhecimento, então o conhecimento é o 

conhecimento tanto pra classe popular como pra classe de elite, pra classe burguesa. O conhecimento 

tanto para um quanto pra outro, não tem conhecimento específico pra classe popular, nem tem aquele 

conhecimento específico pra classe burguesa. O que diferencia de um pro outro é a forma como um recebe 

e o outro recebe. Então, no meu trabalho, não vejo, não estabeleço essa diferença não. Eu simplesmente 

trabalho a criticidade (Jorge Aragão).   

 

Já a professora Diana Krall afirmou que percebia diferenças na criticidade dos alunos:  

- Eu percebo principalmente aqueles de classe mais elevada, eles se impõem muito mais, eu percebo, 

embora a convivência eu acho que isso vai armazenando. Mas no primeiro momento, parece que quando 

se chega aqui, às vezes a gente percebe as imposições dos alunos. De quem tem mais grana e de quem 

tem menos grana, que aquele que se recolhe. Não se expressa. Acha que não pode (Diana Krall).  

 

O primeiro professor relatou sobre como ele se posiciona em relação a essa criticidade, 

mostrando não percepção dessa diferença e que tem como foco passar o conhecimento para os 

alunos, pertençam estes a qualquer classe social. Já a professora percebe isso na maneira como 

os alunos se exprimem, se posicionam e se impõem em suas aulas, distinguindo essa diferença 

entre os alunos mais favorecidos economicamente e os que não são, afirmando até uma certa 

timidez dos que têm menor poder aquisitivo.  

Para que pudéssemos compreender melhor os subsídios culturais que esses alunos 

demonstram, perguntamos também se havia diferença entre esses alunos de diferentes classes 

quanto ao capital cultural. Para uma melhor percepção do que os professores concebem em seus 

alunos a respeito desse questionamento, transcrevemos as suas respostas. O primeiro professor 

afirma:  

- Sim, claro. Porque assim, crítica. O que é crítica? O que é criticar? De onde é que vem. Eu acho que 

criticidade é muito formada a partir do que você, do que você lê, do que você obtém de informação ou de 

conhecimento, do acesso que você tem ao conhecimento. Então, esse acesso varia de classe pra classe, de 

aluno pra aluno. Então, claro que há diferença [...] Se eu for trabalhar, por exemplo, movimento do Rock 

dos anos 80, se eu for trabalhar isso, eu vou trabalhar independente de que aquele aluno seja da classe 

burguesa ou da classe trabalhadora, porque o movimento é aquele! Esse é o conhecimento. Então, não 

vejo diferença, não vou dá um tratamento diferente pra uma classe e pra outra. Porque o conhecimento é 

um só [...] (Jorge Aragão) 

 

Já a professora Diana tem outra perspectiva com suas turmas. Ela afirma que essas 

diferenças são enfrentadas de maneira mais coletiva, com cooperatividade:  
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- Olha, eu não vejo isso de uma maneira gritante não. Eu acho que tem pessoas que traz mesmo, mais 

conhecimentos, mas eu não. Até o momento, com quem eu convivi e isso aconteceu, foi momento de 

soma, não foi de: ‘ah, eu tenho mais, eu sei mais, eu sei menos’ (Diana Krall).  

 

De modo geral, percebemos que, se há diferenças entre esses alunos, é algo que se 

delimita de forma muito minuciosa, pois a troca de valores entre eles é um aspecto bastante 

perceptível. Podemos citar exemplos das observações das aulas do primeiro professor, nas quais 

percebemos que, embora alguns alunos tenham sua maneira de se vestir e de se portar, por 

vezes, nas aulas de música, eles falam uma mesma linguagem. Há até alguns grupos que usam 

o laboratório para que possam ensaiar com o seu grupo musical, e os demais colegas de sua 

turma ficam ali acompanhando e interagindo com eles.  

Já nas aulas observadas da professora Diana Krall, pudemos perceber que, nas turmas 

observadas, os gostos são mais homogêneos, de modo que os alunos já discutem música de 

maneira menos distinta. Entretanto, poucos exemplos (um exemplo, na verdade) se mostraram 

bastante peculiares: percebemos que havia alunos com gostos bastante diferenciados em relação 

ao que as turmas discutiam sobre música e ao que apreciavam.  

É importante destacarmos que um dos fatores que foi mencionado pelo primeiro 

professor tem bastante consonância com as concepções de sociedade instituídos pelo IFRN, 

pois dar acesso à informação é vital. Entretanto, a reflexão sobre essa concepção que o 

documento traz é a de que 

O acesso à informação, desde que medido pela análise crítica, pode criar 

oportunidades de se constituir um experimento de sociedade na qual os sujeitos 

possam desfrutar de uma maior consciência de sua cidadania e sejam capazes de 

reagir às desigualdades socioeconômicas (INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, 

p. 38, grifo nosso).  

Essa análise crítica está fundamentalmente pautada na expressão do ser no meio em que 

este está inserido. Desse modo, notamos que, segundo o discurso dos professores, alguns alunos 

se impõem menos devido à timidez, e essa a sua condição social, essa capacidade de reação, 

por vezes, não está sendo um aspecto exercitado. Embora haja a cooperação dos demais colegas, 

trabalhos em grupos e até mesmo compartilhamento de valores, é importante que essa reação 

seja algo trabalhado no aluno, a fim de que este possa compreender e valorizar ou não aquilo 

que o rodeia.  

Um dos aspectos que podemos citar aqui é o exemplo mencionado pelo professor Jorge 

Aragão em relação ao que “a mídia empurra goela abaixo”, pois, ao trazer esse exemplo para o 

âmbito cultural musical, percebemos que, muitas vezes, na história da música, há um processo 
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de imposição cultural que, inicialmente, foi regado pelas elites e atualmente é exercido pelas 

mídias.  

Não estamos a discutir o que é bom ou ruim, pois sabemos que essa perspectiva é 

relativa e singular a cada indivíduo. Mas, questionar, indagar, criticar e refletir sobre o que nos 

motiva, nos interessa, nos move a refletir e aprender sobre o que gostamos ou não. Portanto, 

que a formação e a informação que consumimos ou devamos consumir seja filtrada e refletida 

para que possamos não apenas ser meros reprodutores, mas sim produtores potencializadores 

de uma constante transformação.  

Um dos atributos que a educação musical considera importante na formação do ser 

humano é a significação do seu contexto musical ou de sua bagagem musical prévia, que deve 

ser significada a fim de fazer um elo entre o que o aluno já tinha conhecimento e o que irá 

construir de novo com aquilo que não conhecia.  Um dos questionamentos realizados por nós 

aos professores foi referente ao conhecimento musical prévio do aluno, se era abordado como 

ponto de partida para o ensino de música. O primeiro professor respondeu:  

- Aquele velho slogan, respeitar. É Swanwick, respeitar a vivência que o aluno traz [...] O que a gente faz 

é abordar o conhecimento musical dele durante as aulas. Isso é abordar, agora como? A partir do 

repertório, de exemplos do repertório dele, por exemplo: trabalho O Passo muito com a música de fundo 

pra dar o andamento. Aí nesse repertório que eu trabalho, aí nesse repertório que eu trabalho eu utilizo 

muita coisa deles, muita coisa deles. Mas, também utilizo muita coisa que eles não conhecem. Agora, 

interessante ser essa questão, sabe por quê? Porque a gente tem às vezes a precipitação de achar que no 

repertório do aluno só tem forró eletrônico, funk. Mas, a minha experiência mostra que muita coisa que 

eu coloco de Djavan eles conhecem, muita coisa que eu coloco de Tim Maia eles conhecem, entendeu? 

[...]Assim de início não é uma preocupação minha: ‘peraí, eu vou primeiro começar com a música que 

eles gostam’, eu nem sei quais são as músicas que eles gostam [...] Eu abordo e sim, não com tanta certeza, 

mas abordo baseado na experiência que eu tive com alunos anteriores (Jorge Aragão).  
 

É importante destacar que, em algumas aulas observadas, constatamos que o professor, 

quando realizou um exercício d’O Passo, usou músicas de artistas que citou no comentário 

acima. Por outro lado, alguns alunos mostraram que conheciam algumas das músicas que 

estavam sendo tocadas, já outros não. Embora a Educação Musical verse sobre essa valorização 

do repertório do aluno, devemos refletir de que forma poderíamos abordar todo o universo 

musical de uma turma heterogênea.  

Já a professora Diana Krall afirmou que a sua abordagem estava mais focada na flauta 

doce. Ela responde da seguinte forma:  

- Nesse momento, como eu te disse: a flauta doce. Eu tou valorizando as pessoas que tocam, elas vêm, 

elas tocam, mas, como a gente tá num aprendizado específico e técnico, eu peço que tenham paciência 

porque o nivelamento é por baixo. Eu não posso ir direto pra um nível mais avançado quando eu tenho 

mais de 50% da turma que não compreende [...] Ontem também, trazer o exemplo de ontem, que você 

tava aqui, a gente teve quatro aulas de música. Porque foi uma reposição e aula normal, então quatro horas 

de aula de flauta do  eles estavam um pouco saturados. Então, eu vejo nesse momento, da aula, eu tentei 

trazer pra eles uma música pra eles ouvirem, um momento de apreciação que, naturalmente foi da minha 

bagagem cultural, porque eles não têm acesso à música da flauta do  por exemplo. Na realidade nem foi 

de flauta doce. Foi de flauta transversa. Foi um concerto, foi um movimento de um concerto de Vivaldi. 
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[...] Então eu acabo tendo essas inserções da minha bagagem cultural pra eles um pouco dessa forma 

também (Diana Krall).  

 

Se considerarmos os dois universos pesquisados, podemos perceber que, em alguns 

aspectos, essa significação cultural do aluno é considerada. Entretanto, os conteúdos e 

abordagens dos professores acabam sendo norteados pelas suas experiências e sua formação 

como músicos e docentes dessa área. Percebemos também que, embora a professora Diana Krall 

esteja abordando um conteúdo musical bem teórico e tradicional, ela ainda trabalha mais com 

a bagagem musical de seus alunos nos momentos de exposição do que o professor Jorge Aragão, 

entretanto, em momentos de conteúdos o repertório abordado é nitidamente distinto do que os 

alunos conhecem.   

Sobre as diversidades culturais, perguntamos aos professores o que eles abordavam em 

suas aulas e de que maneira era realizada a abordagem desse conteúdo. O primeiro professor 

relatou:  

- [...] Quando você traz esse termo pra dentro do Brasil e principalmente dentro da música. Aí fica 

complicado, porque a gente. É uma nação miscigenada, musicalmente. Considerando isso, na cultura 

brasileira, essa miscigenação, aí eu digo que eu trabalho, porque por exemplo: na bossa nova, se tem 

cultura do jazz, mas você tem cultura também do samba, trabalha o samba. Aí vem o Rock dos anos 80, 

tem toda a cultura do Rock dos Estados Unidos, a influência. Aí traz a Jovem Guarda, a Jovem Guarda já 

tem cultura daquele Rock dos anos 60 da Inglaterra e dos americanos. Do blues americano. Então desse 

ponto de vista, eu considero que eu trabalho diferentes culturas (Jorge Aragão).  

 

Já a professora Diana Krall respondeu da seguinte forma:  

- [...] Quando a gente teve momentos de apreciação musical e que foram, eu fiz seminários de diversos 

tipos de música, Pablo Vittar eu conheci assim. Que foi, por exemplo, a música urbana. Aí houve também, 

na mesma época, no mesmo semestre, trabalhar com música caipira, com música clássica, a música 

erudita, perdão. A música erudita brasileira. Então, nesse semestre naquelas turmas, eles tiveram a 

oportunidade de tá viajando musicalmente nesses, nessas diversas áreas de música. (Diana Krall).  

 

Para que pudéssemos compreender melhor essas concepções dos professores em relação 

a como estes abordam a cultura em sua sala de aula, debruçamo-nos sobre os documentos 

norteadores do ensino do IFRN, pois a concepção de cultura na qual esta instituição se 

fundamenta afirma que 

A concepção de cultura que subsidia este PPP implica a implementação de 

determinadas ações no âmbito da educação, da ciência e da tecnologia. Considere-se 

que a cultura é composta de conceitos e de práticas que conferem a ordem, 

significação e valor à totalidade social. Considere-se também que é uma realidade 

particular, convencional e arbitrária, sujeita a mudanças no curso da vida social e 

individual, uma vez que é condicionada pela idade, pela classe social, pelo grau de 

instrução, pelo gênero, pela condição econômica e pela religião, entre outras 

possibilidades, dos sujeitos sociais. Considere-se, por fim, que a cultura condiciona a 

visão de mundo do homem, pois o sujeito aprende a ver o mundo por meio da cultura 

da qual ele próprio faz parte. Não se deve esquecer de que, como produto humano, a 

cultura também pode ser transformada, mudada e questionada pelos próprios sujeitos 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 40).  
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A perspectiva de liberdade é expressão destacada na formação humana defendida pelas 

concepções dos documentos do IFRN. O que devemos nos questionar é se esse exercício de 

liberdade é posto em prática, pois sabemos que, na música, infelizmente, muitas vezes 

acabamos supervalorizando o conhecimento histórico de forma hierárquica e sem flexibilidade 

para questionamentos ou reflexões sobre a contemporaneidade.  

Não queremos pregar a respeito de uma mudança rebelde ou distorcida do contexto 

cultural no qual o indivíduo está inserido, mas, sim, destacar a importância de uma reflexão 

acerca desse meio. Precisamos compreender que a cultura é mutável e que deve ser questionada, 

indagada, refletida e aprimorada de tempos em tempos, pois ela é um reflexo de quão efêmeros 

somos.  

Como conhecimento, devemos não só adquirir conhecimentos reflexivos sobre nossa 

cultura, mas sobre diversas outras. Por isso, esse questionamento foi feito aos professores desta 

pesquisa, pois 

[...] o IFRN, como uma instituição educativa que vem exercendo, no decurso da 

história, uma função social pública de caráter relevante, deve, num contexto de 

expansão, dispor de referências culturais que permitam os sujeitos se situarem no 

mundo. Nesse sentido, deve estimular a exploração de temas/conhecimentos que 

possibilitem maior consciência sobre diversidade cultural, as desigualdades e as 

injustiças sociais. Deve ensinar o respeito pelas outras culturas, a preservação das 

raízes culturais e a valorização da identidade. Deve, sobretudo, possibilitar o acesso a 

produções culturais do campo científico, artístico e tecnológico que ampliem a 

maneira de ver e estar no mundo (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 40).  

Apesar de os professores entrevistados realizarem uma abordagem musical inerente a 

suas experiências, estas são dotadas de conhecimentos distintos e diversos, que proporcionam 

aos alunos uma nova perspectiva cultural musical. A preocupação dos professores (mais 

especificamente, do professor Jorge Aragão) em relação ao que se difunde de cultura na mídia 

está atrelada a essa não liberdade de reflexão, de não escolha dos espectadores/apreciadores.  

Embora, por vezes, soe arbitrário aquilo que os professores trazem para a sala de aula, 

essa nova experiência para os alunos não deixa de ser uma ampliação de seu conhecimento 

cultural, de suas concepções e visões sobre o mundo, sobre culturas, sobre diversidades.  

Essas diversidades estão imbricadas fortemente também com produções científicas e 

tecnológicas. Desse modo, formulamos questionamentos sobre a concepção de ciência e 

tecnologia, a fim de compreender como as concepções dos professores se fundamentam em 

relação a esse aspecto. A concepção de ciência, em nossas perguntas, foi direcionada à prática 

de ensino desses professores, abordando se eles usavam métodos inovadores em suas aulas. O 

professor Jorge Aragão afirmou:  
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- Pra mim, O Passo, por exemplo, é um método inovador, embora tenha sido construído em 1996 se eu 

não me engano. Mas pra mim, é um método inovador porque agora é que ele chegou nas escolas. Ele 

agora que tá sendo pondo em prática nas escolas [...] Eu trabalho o ritmo com ele. Eu não trabalho a parte 

vocal d’O Passo, só trabalho ritmo, certo? E aí uso o método como ferramenta de trabalho e a partir dessa 

ferramenta, eu trabalho várias coisas, eu trabalho formação de um grupo de tamborins, como eu já fiz. Ou 

trabalho uma coreografia pra uma quadrilha, como eu já fiz. [...] Considero a proposta de trabalho do 

Barbatuques também inovadora. Porque é uma coisa, muito embora pesquisadores antigos falem em... 

Trabalhar com o corpo. Batendo o corpo, usar o som do corpo, mas uma proposta de fato acontecendo. 

Enquanto proposta metodológica, eu acho que ela é inovadora e outra forma são as tecnologias que é o 

que a gente tem de mais novo, a utilização de tecnologia. Eu utilizo a tecnologia ainda muito pouco, 

muito, muito pouco. Porque eu sempre caio naquele problema, tempo! [...] Ela entra, que isso aí não é 

novo, nas pesquisas dos alunos. [...] Nas pesquisas de cifras. Buscar áudio, buscar cifras (Jorge Aragão).  

 

Podemos perceber que o professor destaca dois métodos/metodologias da área de 

música, a respeito dos quais já comentamos anteriormente. A inovação atribuída pelo professor 

refere-se a esses materiais musicais que ele considera novos, por ainda estarem se estabelecendo 

no ensino de música na educação básica.  

Já a professora Diana Krall relata:  

- Olhe, eu acho, o que seria o inovador? Seria não fazer os métodos tradicionais? Eu acho que eu não tô 

com os dois pés fincados no método. Mas, ao mesmo tempo, eles são um porto seguro. Porque lá nos 

métodos que a gente aprende, os Métodos Ativos. De musicalização. A gente bebe nessa fonte, a gente 

estuda, quando tá na graduação a gente é orientado a beber nessa fonte. Veja, eu terminei no século 

passado, praticamente [risos] Então é assim. Fiz meu mestrado que, a gente não, como músico não dá pra 

parar de estudar, não só com o instrumento mas, a própria literatura de ensino. [...] Como professor não 

tem como parar. Mas, eu não sei, eu não sei se eu tou assim com essa inovação toda, mas eu também 

percebo que eu não me prendo nos métodos, eu tento adequar à realidade (Diana Krall). 

 

Um fato interessante a se discutir é a relação da formação acadêmica da professora com 

sua prática didática. É curioso observar que ela menciona que se formou na década de 90 (século 

passado), bem como mostra características que evidenciam como sua aula é referenciada 

naquilo que ela aprendeu. Os cursos de graduação em Música (PENNA, 2007) são bases de 

discussões, nas quais podemos perceber que a área da educação musical é, de certa forma, 

embrionária, pois constatamos que, muitas vezes, a formação do professor de música está 

atrelada a uma futura atuação em escolas especializadas dessa área.  

Penna (2015) afirma que, muitas vezes, o espaço da educação básica para os egressos 

da licenciatura em Música é um grande desafio, pois estes, não raro, buscam ingressar em 

escolas especializadas ou buscam formação de pós-graduação, a fim de projetar sua carreira no 

ensino superior em Música. Ela afirma que,  

De fato, a escola de educação básica – especialmente a escola pública – apresenta 

inúmeros desafios para o educador musical, na medida em que oferece condições de 

trabalho distintas da escola especializada em música (quanto ao tamanho das turmas, 

recursos, instalações etc.), e seus alunos trazem para a sala de aula vivências musicais 

diferenciadas e variadas expectativas em relação à aula de música. Assim, o contexto 

escolar da educação básica se diferencia (ou mesmo se opõe) ao modelo tradicional 

de ensino de música, de caráter técnico-profissionalizante, que ainda marca a 

formação da maioria dos professores de música (PENNA, 2015, p. 150). 
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As aulas observadas da professora Diana Krall, estavam, naquele semestre, 

caracterizadas por uma formação técnica em flauta doce. Percebemos que sua formação 

referencia essa prática, pois, mediante seus relatos na entrevista, ela afirmou que teve um 

contexto de formação musical mais voltada para uma área erudita e tradicional de aprendizagem 

em música. Chegou até a iniciar um bacharelado em piano, mas não o concluiu.  

Já o segundo professor traz experiências musicais populares de sua vivência, 

conduzindo até alguns alunos a se mostrarem bastante influenciados por essa visão musical do 

professor. Ambos utilizam métodos que fazem parte de sua formação musical, ou seja, são 

métodos/metodologias que fundamentam o seu saber pedagógico em música.  

Apesar de o professor Jorge Aragão estar realizando projetos de musicais em suas 

turmas no Campus Pau dos Ferros, há diferenças em relação à formação técnica abordada pela 

professora Diana Krall no que se se refere à proposta de apresentação dos resultados de 

preparação em sala de aula. Entretanto, montar um espetáculo não deixa de ser uma proposta 

tecnicista para uma exposição musical.  

Dessa forma, percebemos que os norteamentos que fundamentam as concepções de 

ensino do IFRN estão em caminhos diferentes dos que são apresentados pelos professores desta 

pesquisa, uma vez que a fundamentação teórica da educação profissional vai contra o caminho 

apenas da formação técnica, devendo essa ser subsidiada por aspectos humanos, sociais e 

culturais. Considerando-se a concepção de ciência,  

[...] pode-se inquirir sobre o papel que o IFRN deve exercer junto aos sujeitos 

educativos e à sociedade na qual a Instituição está inserida. Na resposta a essa 

inquirição, considere-se que é inadmissível qualquer defesa a favor da neutralidade da 

ciência, entendendo-se, ainda, que o desenvolvimento não pode ficar restrito a um 

pequeno grupo de privilegiados. Também é necessário considerar que a ciência não 

seja tratada como uma mercadoria vinculada a interesses hegemônicos e que o 

conhecimento não seja concebido fora de uma perspectiva integradora e 

comprometida em diluir distinções artificiais entre as chamadas ciências da 

natureza e as humanidades (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA 

E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 42-43, grifo nosso).  

Trabalhar música de forma tecnicista, como vimos que ocorre na maioria das formações 

musicais na história da música, é um caminho inverso ao que o IFRN propõe para os seus 

educandos, que estão inseridos em uma instituição federal, na qual infraestrutura, recursos e até 

mesmo o alunado constituem aspectos contrastantes em comparação com as escolas públicas 

de nível básico municipal e estadual. Dessa forma, considerando-se todos os subsídios e 

recursos de que dispõe o IFRN para o ensino de música, é importante que este não seja 

difundido de maneira técnica ou especializada.  
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Os conteúdos que formam os planos de curso da disciplina de Música estão 

fundamentados em um conhecimento de arte que se estrutura da seguinte forma:  

O que é arte: linguagem, objeto de conhecimentos, funções e produto; Arte e suas 

dimensões sob uma perspectivas multicultural: sociais, culturais, estéticas, históricas, 

econômicas e políticas; Arte na sociedade contemporânea: arte e cotidiano, arte como 

patrimônio cultural; Música, o que é e porque existe: Porque ouvimos música? A 

existência de música no cotidiano. Por que fazemos música e a cultivamos?; A música 

como objeto de conhecimento: Contexto sociais, culturais, estéticos, históricos, 

econômicos, políticos e individuais; Aspectos históricos da música: Ocidental e povos 

ágrafos; Música e seus estilos e gêneros musicais: Movimentos musicais urbanos; A 

música eletrônica, hip-hop; A música de tradição oral, A música erudita; A música 

popular; a música como objeto de mercado: A massificação da arte; Como funciona a 

música: Grupos orquestrais e seu funcionamento; Orquestras e bandas, processo de 

leitura por partitura; Processo de composição da música eletrônica DJ; Como acontece 

a música de tradição oral e sua transmissão?; Elementos estruturais da música: 

Componentes fundamentais da música, ritmo, melodia, harmonia, forma e textura; 

Linguagem e estruturação musical: Figuras musicais, compasso, pautas notas e claves, 

dinâmica, andamento, leitura e apreciação musical; Organologia: Classificação dos 

instrumentos musicais; Produção musical: Leitura (descrição, interpretação, análise e 

contextualização); Elaboração de uma obra, peça musical ou estruturação sonora 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012a,  p. 119). 

A partir das bases científico-tecnológicas supracitadas do componente curricular 

Arte/Música, vemos que, além da produção musical, aspecto esse instituído na fase final dos 

conhecimentos dispostos, há uma gama de conteúdos que fazem parte dessa estrutura que 

caracteriza como deveria ser o norteamento desse componente. É válido recordar que ambos os 

professores relataram que o tempo que têm é curto para que eles pudessem abarcar o que 

gostariam, tendo eles que optarem por realizar projetos semestrais em cada demanda de turmas.  

Embora seja um fato similar entre esses docentes – a falta de tempo -, percebemos que 

os conteúdos pontuados no documento citado ampliam a formação musical do aluno de maneira 

que esse não venha somente aprender técnica musical, ou somente aspectos artísticos, ou só 

teóricos, históricos, mas que aprenda de uma forma integrada entre todas as áreas. E se falarmos 

da concepção tecnológica (técnica) do IFRN, esse  

[...] tipo de educação tecnológica a ser oferecida pelo IFRN deve levar em 

consideração a busca por uma associação natural e social entre homem e meio 

ambiente, uma associação que reconfigure e redimensione as relações dos homens 

entre si e com o meio ao qual pertencem. Deve buscar uma associação que possa 

também oferecer, em conformidade com paradigmas científicos capazes de atender às 

demandas da contemporaneidade, um modelo alternativo de produção de tecnologias. 

Além disso, a educação tecnológica a ser oferecida pelo IFRN não deve deixar de 

levar em consideração a contribuição das ciências ditas ‘teóricas’ e das humanidades 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 44).  
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Essa formação musical que os professores buscam oferecer aos alunos deve estar, 

segundo os documentos norteadores, em plena associação com as relações dos homens entre si, 

com o meio ambiente e com o meio do qual fazem parte. Os métodos/metodologias devem estar 

sempre em renovação para que venham a estar em conformidade com a atualidade, assim como 

com suas mudanças sociais, culturais, científicas e tecnológicas.  

Essa distinção dual não deve haver, pois, em música, até nas áreas mais técnicas, há a 

importância da compreensão filosófica, contextual, geográfica, temporal e emocional. Essas 

bases acabam rompendo com a ideia apenas do aprendizado técnico e mecânico. Podemos até 

perceber, em partituras ou em notações musicais de grandes obras, que muitas têm, no seu 

início, formas de tocar que não devem ser interpretadas apenas de forma técnica.  

Com essa reflexão, percebemos que essa formação que o IFRN baseia-se na 

potencialização omnilateral inerente a cada indivíduo. Devemos sempre reiterar que o foco da 

formação integral é o de capacitar todas as partes que formam o ser humano, e o aprendizado 

em música não deve ser diferente, pois  

[...] as práticas educativas devem vislumbrar o ser humano em sua omnilateralidade e 

multidimensionalidade, contemplado-a física, emocional e racionalmente. Essas 

práticas devem estar associadas, permanentemente, às relações estabelecidas na 

família, nos segmentos sociais e no mundo do trabalho. Devem incorporar a 

participação política e cultural. Devem, por fim, ser decisivas na tessitura de um vir-

a-ser social e individual (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E 

TECNOLOGIA DO RIO GRANDE DO NORTE, 2012, p. 35).  

A difusão do conhecimento não deve ser o único aspecto a ser contemplado pela 

instituição, mas todos que significam o ser humano. Significar e estruturar o conhecimento a 

partir da experiência do aluno a levá-lo a compreender o mundo por meio do que ele conhece é 

o objetivo que o IFRN almeja alcançar, pois a compreensão do meio ao qual fazemos parte e o 

entendimento de que a mutabilidade desse meio também faz parte da nossa ação é primordial 

para a formação do indivíduo social.  

A fim de compreender como a pesquisa científica ou iniciação científica faz parte das 

aulas de Artes/Música, perguntamos aos professores se ocorre essa abordagem e, caso não 

ocorresse, como eles a abordariam se possível fosse. O professor Jorge Aragão relatou:  

- [...] eu considero uma iniciação à pesquisa o fato deles terem que ir buscar informações em livros em 

artigos, que isso eu imponho. Em livros, em artigos, em revistas. Em áudio.  

 

Já a professora Diana Krall mencionou que não a aborda em suas aulas, pois a 

disponibilidade de tempo é um percalço para uma atividade dessa forma:  

- Não, não. Eu me baseei muito na prática mesmo. Porque, justamente por isso, eu tenho um semestre. Eu 

tenho um semestre só, duas vezes por sem... Uma vez por semana, duas aulas. Então, eu não tenho esse 

tempo pra dedicar. Eu até gostaria. [...] Eu acho que seria interessante pesquisar as práticas do local, 
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práticas do local. Conhecer de fato o que as pessoas tão fazendo, conhecer tecnicamente o que as 

pessoas estão fazendo (grifo nosso).  

 

É curioso observar, no discurso da professora, que, se houvesse disponibilidade para um 

aprofundamento científico na área de música, ela gostaria de conhecer “tecnicamente” as 

práticas musicais locais. Essa parte fortalece um pouco a concepção técnica musical que a 

professora expressa, pois nos faz acreditar que o seu aprendizado em música foi realizado com 

essa referência.  

Além desse aspecto da iniciação científica, perguntamos também como a música 

poderia vir a ser um ponto de partida para integrar conhecimentos de outras áreas, objetivando 

compreender as concepções desses professores em relação a essa indagação. O professor Jorge 

Aragão respondeu como se segue:  

- Eu primeiramente quero colocar o seguinte: Mesmo que você não tenha intenção de trabalhar a música 

de forma integrada com outros conhecimentos, ela está lá, nos outros conhecimentos está lá. Por quê? 

Vamos sem bem raso, inicialmente, raso. Se eu for trabalhar determinada música, quando os alunos vão 

de fato, cantar e tal. Tá lá o Português nas letras. Tá lá a Matemática na divisão do tempo. Falando de 

forma rasa. Agora, claro que isso não chega  a ser um ponto de integração ou da interdisciplinaridade que 

a gente deseja. Mas, que a música, a possibilidade de trabalhar integrada é muito grande, por exemplo, 

um trabalho como o que eu faço sobre os movimentos musicais onde, pego o aluno, vai estudar a história 

daquele movimento. Tá claro aí que é de fato um trabalho que propõe a inserção de outras linguagens, de 

outras disciplinas como história. Se, dentro desse trabalho, está a proposta de buscar a construção de um 

cenário, a investigação da vestimenta do movimento, características do movimento, então está aí então 

também a proposta de se trabalhar comportamento, a linguagem. Que era desenvolvida e que era praticada 

na época, a linguagem específica do movimento, tá a proposta de estudar sociologia. Se você trabalha 

dentro dessa atividade, você propõe o trabalho com encenação, que também aconte  muito! Em partes que 

são encenadas, está a proposta de trabalhar artes cênicas ou com teatro (Jorge Aragão). 

  

O professor relatou ainda que haveria como integrar os conhecimentos a partir das 

especificidades de cada professor de diferentes componentes curriculares. Entretanto, o fato de 

cada um desses ter de cumprir sua carga horária com os conteúdos impossibilita essa interação 

entre os outros componentes. Todavia, o professor Jorge Aragão afirmou que, naquele semestre, 

seu projeto do musical estava tendo uma ajuda do professor de artes cênicas, que estaria 

cooperando para o aprimoramento da parte cênica do projeto, embora essa colaboração 

estivesse ocorrendo nas aulas daquele professor, separadamente das aulas do professor de 

Música.  

O professor Jorge Aragão também afirmou que, em semestres anteriores, houve projetos 

envolvendo a professora de Língua Portuguesa, que consistiram na montagem de um musical 

baseado em uma obra literária. Nesse projeto, o professor de Música ficou responsável pela 

parte musical, e a de Língua Portuguesa, pela parte de construção de textos.  

Um dos aspectos que gostaríamos de mencionar sobre o professor Jorge Aragão, que foi 

decorrente das observações de suas aulas, é um jargão usado por ele, que demonstra muito de 

suas concepções sobre o ensino de música. Ele tem uma brincadeira despretensiosa com os 
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alunos a fim de tentar sempre conduzi-los a questionar e refletir sobre o valor de música. Uma 

frase utilizada pelo professor e que nos chamou bastante atenção é: “Se a música estiver 

atrapalhando os estudos, deixe os estudos!”.  

Percebemos que o professor tem um apreço muito forte pela música, o que detectamos 

por meio de conversas com ele e até mesmo dele com os alunos. O fato, de muitas vezes, o 

professor achar que os alunos estão a valorizar as atividades de outros componentes de forma a 

não cumprir as que são propostas em música é um aspecto destacado já supracitado nesse texto 

do professor ao defender sua área de atuação.  

Já a professora Diana Krall, ao ser questionada a respeito de como a música poderia vir 

a ser um ponte de partida para integrar conhecimentos de outras áreas, afirmou:  

- Ah, a música tá falando de tudo. Eu acho que a música fala de tudo. Mesmo a música instrumental, 

quando você se dedica só ao estudo do instrumento, mas você não é só você e sua música. Sua música ela 

é, tá em consonância com o que outras pessoas estão fazendo. Então, eu posso tá aqui feliz da vida com 

minha disciplina de flauta do  e eu me remeto ao Japão que pode tá fazendo a mesma coisa. Então eu acho 

que é sem fronteiras (Diana Krall).  

 

Necessariamente, a professora não demonstrou, de forma detalhada, como a música 

poderia ser uma ponte de partida para outras áreas, mas suas palavras estão imbricadas 

fortemente com sua concepção de que a música fala de tudo. Em partes, essa concepção de que 

a música é uma linguagem bem abrangente é, no sentido interdisciplinar, importante para 

significar os conhecimentos, para que possam ser compreendidos de maneira mais clara pelo 

aluno.  

De acordo com os norteamentos que guiam o ensino do IFRN, fica claro que se deve 

compreender, além dos conteúdos específicos, aspectos sociais, culturais, históricos, estéticos, 

políticos, econômicos e até individuais. Esses pontos são iniciativas para uma integração 

segundo a que o Instituto objetiva alcançar.  

Outra questão que formulamos aos professores foi relacionada a de que forma ocorre o 

diálogo entre o componente Arte/Música e as outras linguagens das artes. Caso não houvesse 

comunicação alguma, questionamo-los sobre que propostas idealizariam para promover esse 

diálogo. O primeiro professor respondeu:  

- [...] Hoje ocorre, hoje. Com o professor de teatro, porque a professora de artes visuais que tava lá, quando 

eu cheguei ela já estava, ela é muito difícil de dialogar, é quase impossível. Eu não quero nem alongar 

nesse discurso pra não ser antiético. Mas era muito difícil o diálogo com ela. E aí, como era difícil, eu 

tive que bancar minhas coisas sozinho. [...] Bom, eu tenho essa proposta de montar o musical e a parte de 

encenação eu fui falar com ele, se ele tinha horário disponível pra ajudar nos alunos nessa parte. Ele disse 

que tinha, que podia mandar os alunos organizar horário com ele. Então pronto, é isso que tá fazendo, 

meus alunos, a parte cênica, estão procurando ele pra trabalhar a parte cênica do musical (Jorge Aragão).  
 

 Já a segunda professora mencionou:  
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- [...] Há muita conversa, há muita discussão, no bom sentido com a professora de Artes Visuais, que a 

gente busca um discurso bem linear, sabe assim, linear no sentido de, não sei se é linear a palavra, mas 

um discurso em comum. Mas a gente, realmente a gente trabalha muito especificamente as áreas. Há uma 

compreensão nossa como docentes, mas eu te digo ainda que o tempo é muito curto da gente, a gente tem 

pouco tempo (Diana Krall).  

 

Enquanto, no campus Pau dos Ferros, há dois professores do componente curricular 

Arte, o professor de Música pesquisado e o professor de Artes Cênicas, no campus Ipanguaçu, 

há também apenas dois: a professora de Música e a professora de Artes Visuais. Em conversas 

com a professora Diana Krall, compreendemos que a professora de Artes Visuais aborda, em 

suas aulas, um contexto artístico de outras áreas, como teatro, devido a sua formação – 

Educação Artística com especialização em Artes Visuais – abarcar esse leque. Entretanto, esse 

é um apanhado realizado de forma mais superficial, pois, segundo a professora Diana Krall, a 

parte específica dessa professora é Artes Visuais.  

Percebemos que, nos dois campi pesquisados, há apenas duas linguagens artísticas 

sendo trabalhadas, já que a outra não está sendo contemplada. Em Pau dos Ferros, havia uma 

professora de Artes Visuais, mas foi transferida para outro campus. Em Ipanguaçu, não há 

professor de Artes Cênicas, cabendo à professora de Artes Visuais dar um aparato geral sobre 

essa linguagem.  

A respeito de como ocorre a interação entre o componente Arte/Música e os 

componentes do núcleo estruturante, perguntamos que ideias interdisciplinares seriam 

propostas. O primeiro professor mencionou:  

- [...] É aquele negócio que eu digo, projeto integrador poderia passar a citar isso mas o diálogo que há 

é extra sala. Aí eu já tive muito diálogo da música com o Português, com a língua portuguesa. [...] Eu 

acho que assim, projeto musicais, projetos pra recitais. Facilita pra caramba. Quando eu falo projetos 

pra musicais, é porque assim eu valorizo muito o estudo da música principalmente prática, aí essa prática 

ela se consolida na apresentação do musical ou de um recital. Mas é um musical que é montado a partir 

de estudos de sala de aula e tal [...] Agora, é como eu digo a você, a gente empaca na questão de 

hierarquia das disciplinas [...] Mas, por exemplo: professor de história, já deve ter um conteúdo fixado 

pra cada semestre ou pra cada período, inserir esse trabalho sem ser dentro de um projeto integrador 

fica difícil, ele não vai abrir espaço, ele não vai ter nem tempo talvez, na carga horária de dá um conteúdo 

extra aquele que já tem programado pra aquele semestre, aí fica difícil (Jorge Aragão).  

 

Já a segunda professora afirma:  

- Olha, esse diálogo praticamente aconte  por exemplo, no repertório do coral. Quando a gente vai 

cantar, por exemplo, em inglês ou em espanhol, aí vem, eu convido o professor: ‘venha, venha pra cá e 

passa pra gente a pronúncia, a tradução’ [...] Então venha, eu não sei se isso caracteriza a 

interdisciplinaridade. Mas praticamente é isso (Diana Krall).  

 

Ao perceber os dois universos dos lócus, vemos que, no Campus Pau dos Ferros, há um 

contato de Arte/Música com alguns componentes curriculares. Embora o contato com o 

professor de Teatro seja intermediado pelos alunos, o único diálogo entre eles, segundo o 

discurso do professor, foi sobre esse acordo de cooperação na parte teatral do projeto musical. 
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Já o contato com o professor de Língua Portuguesa parece haver sido mais dinâmico, pois o 

professor Jorge Aragão relatou com ênfase a facilidade que tem de interagir com esse colega 

para atividades interdisciplinares.  

Já a professora Diana Krall falou de exemplos relativos a uma ajuda em um aspecto do 

coral, grupo de extensão que é aberto aos servidores e à comunidade. Ela afirmou que não sabia 

se aquilo caracterizava interdisciplinaridade e, de certa forma, não se classifica dessa maneira. 

Como o tempo é um fator bastante presente no discurso da professora, percebemos que seus 

dias na instituição com o componente curricular Arte/Música no Ensino Médio Integrado são 

ocupados totalmente com atividades dentro de sala de aula, com os alunos.  

Pelo fato de suas aulas naquele semestre estarem ocorrendo de forma musical 

especializada, acreditamos que até o contato com outros componentes se tornaria muito restrito, 

haja vista a especialidade adotada pela professora para lecionar música nesse período observado 

da realização de nossa pesquisa.   

Uma das concepções em que o IFRN também se fundamenta é a que está pautada na 

importância da compreensão do trabalho. Essa concepção está comprometida com os princípios 

basilares da educação profissional, pois, 

[...] no IFRN, é imprescindível que o conteúdo acadêmico curricular esteja associado 

e integrado à temática do trabalho, na perspectiva de formação humana integral 

constituindo-se nos fundamentos das ações de educação, da cultura, da ciência e da 

tecnologia. Essa integração, que perpassa e articula os currículos e as práticas 

educativas, deve possibilitar a construção de uma unidade entre as dimensões política 

e pedagógica, mediada pela dimensão do trabalho humano [...] Desse modo, a 

educação, no IFRN, deve primar por relações de trabalho que possam ser mais 

humanizadas, pelo trabalho como princípio educativo nas práticas pedagógicas e pela 

superação da dicotomia entre atividade intelectual e manual. Assim, pode incluir, 

socialmente, os sujeitos nos processos vitais à emancipação desses mesmos sujeitos 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 46).  

Como se trata de uma instituição de educação profissional que oferta a formação geral 

juntamente com a formação técnica – o que denomina de formação integrada –, é de importância 

notória que não somente os conhecimentos tecnicistas venham a ser enfatizados, mas a 

formação desse trabalhador que tem, por necessidade, a compreensão de seu papel não só na 

sociedade, mas também do seu trabalho nesse meio.  

E para que pudéssemos compreender de que forma esses docentes de música concebiam 

a realização dessa formação no campus em que atuam, direcionamos-lhes uma pergunta a esse 

respeito, à qual o professor Jorge Aragão respondeu da seguinte forma:  

- Nos meus alunos eu percebo mais a formação para o trabalho do que a formação humana. Porque é 

como eu digo a você, a supervalorização das disciplinas técnicas faz com que isso aconteça. A 

preocupação, a partir do meu olhar, ou é com o ENEM, que não deixa de ser uma preocupação para a 
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formação para o trabalho, porque ele tá visando entrar numa universidade e se formar enquanto 

profissional, ou a formação técnica. Formação humana eu acredito que passa até despercebido, não é a 

toa que as disciplinas que fortificou bastante essa formação humana, como as disciplinas de humanidade, 

tipo, História, Arte principalmente, pra os alunos. É fácil, por exemplo, organizar um horário extra à noite 

de uma disciplina técnica, os alunos vão tranquilamente. Mas organize um horário extra pra uma 

disciplina como: Arte ou História, os alunos reclamam, aparece sempre um empecilho. Então, e quando 

não apare  em História, em Português, por exemplo, é porque eles estão visando o ENEM e não a formação 

humana, certo? [...] Essa formação humana pra nós não é fácil definir isso, pra nós professores não é fácil. 

Estamos contribuindo para a formação humana do aluno, certo. Como? [...] Isso não é fácil dizer, não é 

fácil perceber. Então, imagine pra o aluno (Jorge Aragão).   

 

Já a professora Diana Krall afirma:  

- Não como disciplina, mas como docente. Eu entendo que no campus. A gente vivencia aqui cursos 

técnicos integrados. Então, tem professores que são muito bem preparados. Pra tá trabalhando nesse 

aspecto, eu percebo assim que é muito bem casado, eu percebo isso. O casamento entre o currículo do 

médio e o currículo do técnico. [...] Eu acho assim, que minha perspectiva como eu vejo isso. Eu acho 

que o campus tem uma dinâmica de conduzir isso muito bem, porque há um corpo docente, também 

específico pra área técnica (Diana Krall).  

 

As concepções dos professores são bastante distintas, pois o professor Jorge Aragão 

exprime que, no campus em que atua, há uma supervalorização da área técnica pelos alunos, a 

ponto de até a execução de aulas extras do núcleo de humanidades ser difícil de organizar, pelo 

fato de os alunos não conferirem tanta importância aos componentes desse núcleo. Observamos 

também, por meio do discurso do professor, que essa formação não ocorre de forma integrada, 

pois quando os alunos não estão preocupados com a formação técnica, estão focados no Exame 

Nacional do Ensino Médio.  

Nessa forma despercebida de conceber a formação humana, constatada nos alunos e, em 

parte, no corpo docente e pedagógico com um todo, vemos uma dissonância entre o que os 

princípios basilares da instituição objetivam e o que, de certa forma, está ocorrendo. O aspecto 

que o professor pontua para definir o que é essa formação humana nos mostra que há um 

desconhecimento dos docentes quanto as concepções de formação da instituição.  

Já no campus em que a professora Diana Krall atua, não ficou claro essas disparidades, 

mas ficou evidente que a formação técnica é bastante subsidiada. Já sobre a formação humana, 

não temos como apresentar conclusões, uma vez que não podemos afirmar de que forma ocorre 

essa construção. Mas, segundo a professora, a formação integrada ocorre de forma satisfatória.  

Para uma compreensão mais aprofundada sobre a concepção de trabalho na perspectiva 

dos professores, questionamo-los sobre como observa, em seus alunos, a formação para o 

mundo do trabalho. O professor Jorge Aragão afirmou:  

- Eu acho que uma formação qualquer em um curso técnico como o SEBRAE como o SENAI. Eu acho 

que isso, pra ele aprender a técnica daquela profissão. Parte técnica como profissão mesmo. Se é 

apicultura, aprender a trabalhar com o mel, aprender a trabalhar lidar com abelha, a fazer a trabalhar. 

Pronto, esse trabalho técnico (Jorge Aragão).  
Já a professora Diana Krall menciona:  



119 

 

- Então, acontece que a gente tem alunos, por exemplo, que entra no IF como o técnico integrado, muitos 

saem quando o ensino médio termina porque o foco é o vestibular. Há uma parcela de alunos que ainda 

vão pra terminar o técnico. É uma realidade daqui (Diana Krall). 

  

Enquanto, em um campus, de acordo com a perspectiva do professor Jorge Aragão, a 

formação técnica é vista de maneira bastante técnica. Ao nosso ver, é como se fosse uma escola 

técnica à parte da escola de ensino médio. O exemplo citado pelo professor, usando duas 

instituições do sistema “S”, nos remete a uma ideia de que essa formação técnica não está 

condizente com os objetivos de formação do IFRN.  

Já a professora Diana Krall discursou sobre um aspecto outrora pontuado nas palavras 

do professor Jorge Aragão, que nos faz perceber a preocupação que os alunos têm ao 

ingressarem no IFRN: muitos não objetivam finalizar o curso técnico, mas ter uma melhor 

formação propedêutica, enquanto apenas uma parcela se preocupa em finalizar a formação 

técnica.  

Questionamos os professores também sobre de que forma a temática do trabalho é 

abordada ou desenvolvida nas aulas de Música. Eles mencionaram que esse não é um foco dos 

seus conteúdos ou de suas discussões em sala de aula:  

- Não, não é. Porque assim, é como você disse, a expectativa é mais do ponto de vista humano. A formação 

mais humana e aí a formação estética, a formação artística. Que é humana (Jorge Aragão). 

  

Existe uma disparidade quanto à ideia de integração no componente Arte/Música nos 

campi pesquisados, pois percebemos que são áreas que não se comunicam. Logo, não ocorre a 

integração com as esferas de formação humana e técnica.  

- [...] Não, infelizmente não [...] A temática do trabalho pode ser desenvolvida informalmente em 

conversas com os alunos, mas não é um foco da disciplina (Diana Krall).  

 

Ambos os professores não abordam essa temática com seus alunos, pois a preocupação 

está mais atrelada aos conteúdos, à formação estética e artística. Observamos que esses dois 

aspectos da formação (humana-técnica) funcionam em partes separadas, como se a integração 

estivesse sendo realizada apenas devido ao fato de a oferta da formação humana e técnica estar 

ocorrendo em um só local (no IFRN).  

Entretanto, observamos que os professores, ao responderem ao questionamento que lhes 

foi direcionado a respeito de como a música pode contribuir com aspectos positivos na 

formação dos discentes para o mundo do trabalho, foi-nos relatado:  

- Eu acho que uma das contribuições é o olhar, o olhar do aluno, do ouvir do aluno, uma das contribuições. 

É o olhar e o ouvir do aluno. Eu acho que entra muito nessa formação, que tem a ver com a formação 

estética, e a formação estética e artística é só, não é só aquela de aprender a tocar um instrumento ou de 

aprender a cantar. Não é essa formação estética e artística que eu falo. Eu falo de uma formação estética 

e artística mais ampla, de preparar o aluno pra lidar com determinado contexto sonoro, contexto visual. 

Então, lidar com essas questões, eu acho que para o mundo do trabalho, a contribuição é essa: 

relacionamento com as pessoas, a forma como ele lidar. [...] Então eu acho que a disciplina Artes/ Música, 
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o aluno trabalha mais essas questões, não são estritamente musicais. Além da formação estética e artística, 

mais essa parte de outras qualidades como: comportamento, como relação das pessoas, relacionamento 

(Jorge Aragão).  

 

Nas aulas observadas, o trabalho em equipe, bastante exercitado, é estruturado em 

equipes, e a colaboração é um aspecto muito presente nas aulas desse professor. A concepção 

que ele apresenta na fala acima está em bastante sintonia com suas aulas e com suas atividades 

realizadas, pois os alunos compreendem que é preciso um trabalho em grupo, e a avaliação é 

efetuada entre eles, cada um ficando responsável pelo outro.  

A professora Diana Krall afirma que as contribuições que a música pode trazer aos 

alunos estão relacionadas a uma estruturação do saber:  

- Eu acho que pode contribuir para esses ou para qualquer outra pessoa que faça música, como uma 

construção do conhecimento. Ter música na sua formação eu acho que é um acréscimo na formação da 

personalidade da pessoa, sabe? (Diana Krall).  

 

Há uma similaridade nas respostas dos professores a esse questionamento, pois ambos 

afirmam que a música pode contribuir no que diz respeito aos relacionamentos entre os 

indivíduos, assim como no desenvolvimento de uma sensibilidade mais aprimorada para que 

possa haver mais colaboração no trabalho, na sociedade ou em qualquer outro contexto. Além 

também de a música ser um atributo a mais para a formação do caráter e da personalidade.  

A ideia de trabalho referida nos documentos norteadores do IFRN preza por uma 

educação e por uma formação que conceba um cidadão constituído de subsídios 

potencializadores para uma eficaz participação política, social e individual na sociedade. A 

concepção dessa instituição se fundamenta nas ideias de Frigotto e Ciavatta (2003), mediante 

as quais percebemos que a construção de uma sociedade não se origina na ideia de uma 

individualidade competitiva que nos é pregada, mas sim na de que 

O conceito de educação do homem integrado às forças sociais difere da mera 

submissão às forças produtivas. Esta concepção distancia-se dos cursos breves de 

educação profissional – a exemplo do PLANFOR – descontextualizados de uma 

política de desenvolvimento, geradora de trabalho, emprego e renda e de políticas 

sociais que sinalizam a melhoria de vida da população e a mudança de rumo na falta 

de perspectiva para os jovens e adultos desempregados. Distancia-se, também, das 

reformas educativas em cursos no ensino médio técnico, com seus cursos breves 

modeladores, com a redução do saber e da técnica às questões operacionais, dos 

valores pautados pelo individualismo e pela competividade exigidos pelo mundo 

empresarial. A educação do cidadão produtivo, onde o mercado funciona como 

princípio organizador do conjunto da vida coletiva, distancia-se dos projetos do ser 

humano emancipado para o exercício de uma humanidade solidária e a construção de 

projetos sociais alternativos (FRIGOTTO; CIAVATTA, 2003, p. 57-58).  

É primordial que essa construção de coletividade seja algo presente nas aulas de Música, 

pois há sintonia em se basear nessa ideia, uma vez que esse é o cerne da formação integrada. 

Entretanto, é preciso haver mais interação e diálogo com as outras áreas, a fim de poder 
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potencializar a significação dos conhecimentos em cada discente. Os parâmetros de avaliação 

de ingresso em universidades, bem como no mercado do trabalho acabam sendo processos 

municiadores para um aumento da competividade, enfraquecendo cada vez mais a ideia de 

coletividade.  

Para que seja possível uma integração potencializadora da formação humana, é preciso 

que venhamos a exercitar o senso crítico contra os fundamentos atuais dos sistemas de formação 

na educação, a ponto de que o objetivo final dessa atual esfera esteja compromissado em 

entregar um trabalhador que acaba se tornando um despojo de uma formação com o intuito 

apenas de mão de obra.  

Impõe-se, à educação profissional e tecnológica, a retomada do debate e o 

redimensionamento da concepção de educação politécnica em suas práticas 

pedagógicas, como requisito político para cumprir a sua função social. Nesse sentido, 

pretende-se superar, como já se enunciou, a dicotomia entre o trabalho manual e o 

trabalho intelectual, propondo acesso formativos unitários e omnilaterais. Ou seja, 

propõe-se uma formação que considere o desenvolvimento de todas as dimensões 

humanas e não apenas os saberes necessários para a adaptação do trabalhar aos 

ditames do mercado. Em suas dinâmicas formativas, a instrução profissional e a 

instrução básica são compreendidas como unitárias e necessárias à plena humanização 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 47).  

Dessa forma, buscando compreender como essa concepção de educação manifesta-se 

nas aulas de Música, questionamos os professores no intuito de saber como eles percebem esse 

processo educativo do IFRN, desvelando as práticas mediadoras e emancipatórias, capazes de 

complementar, em consonância com o rigor científico e com a formação integral do ser humano, 

as dimensões culturais, linguísticas, artísticas, sociais, técnicas e tecnológicas. O primeiro 

professor respondeu que:  

- [...] A educação, aí é um referencial teórico meu, a educação ela não emancipa. Esse processo de 

emancipação ocorre em outros locais. Partido político, sindicatos. É aí onde se trabalha o processo 

prático de emancipação. O que a educação tem que fazer, eu acho, eu trabalho nessa perspectiva, o que 

a educação tem que fazer é dar acesso ao conhecimento. É isso que a educação tem que fazer, ela já tá 

fazendo o grande papel dela. Dar acesso ao conhecimento. De posse desse conhecimento, aí esse 

trabalho de emancipação vai ser desenvolvido lá em outro canto, nos partidos políticos, como eu disse. 

Não é lá dentro da educação que acontece a emancipação. Então, entendendo assim, o que eu priorizo 

é isso, dar acesso a esse conhecimento ao aluno. Como é que o aluno vai se formar criticamente se ele 

não tiver acesso ao conhecimento? Agora fazer uso desse conhecimento em prol da emancipação, aí é 

em outro canto, não em uma escola. Eu vejo assim (Jorge Aragão).  

 

Já a professora Diana Krall menciona:  

- [...] Eu vejo a música nesse universo que eu trabalho como um elemento integrador. É que eu não 

vislumbro que irão sair daqui profissionais da música, eu vislumbro que a música na vida deles vai ser 

um elemento de integrar pessoas. Não só eles, entre eles dentro de uma turma, mas eles como turma em 

relação ao Instituto (Diana Krall).  
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A resposta do primeiro professor nos leva a refletir sobre as concepções de educação 

nas quais o IFRN se fundamenta e a perceber que, ao cruzá-las com as concepções do professor 

há uma diferença, pois, o IFRN afirma que “A educação deve, assim, constituir-se em um 

processo de ampliação e desenvolvimento humano. Deve se encaminhar para o exercício de 

uma identidade crítica e emancipada, calcada nas ideias de liberdade e autonomia” 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO GRANDE 

DO NORTE, 2012, p. 48).  

Notamos também que, embora a professora Diana Krall não busque tornar os alunos 

profissionais da música, a formação que estava ofertando no semestre observado estava 

relacionada a um fazer musical baseado no aprendizado instrumental e teórico, contrastando 

um pouco com seu discurso, exposto na resposta ao questionamento anterior.  

Sobre a concepção que norteia o currículo da instituição, é importante relembrar que, 

para o IFRN, a concepção de currículo integrado se fundamenta na potencialização do ser 

humano em todos as suas multifacetas. No Projeto Político-Pedagógico,  

Remete-se a concepção de currículo integrado à de completude, à compreensão das 

partes em relação ao todo ou da unidade dentro da diversidade. Historicamente, a 

concepção referida tem por base os conceitos de politecnia e de formação integrada. 

Essa última é prevista na consolidação da LDB, por meio da Lei 11.741/2008. Trata-

se da compreensão da educação como uma totalidade social nas múltiplas mediações 

que caracterizam os processos educativos. Significa formar para a superação do ser 

humano segmentado, historicamente, pela divisão social do trabalho [entre ações do 

pensar e do executar, do dirigir e do planejar]. Significa superar a preparação para o 

trabalho na forma simplificada e operacional, buscando-se a formação para o domínio 

do conhecimento em sua gênese científico-tecnológica e histórico-social 

(INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO NORTE, 2012, p. 49).  

Ao questionarmos os docentes sobre como eles enxergam a formação integrada no 

campus em que atuam, percebendo se esta realmente está pautada em um currículo integrado 

nas concepções de ser humano, de sociedade, de tecnologia, de trabalho, de cultura e de 

educação, eles pontuaram suas opiniões da seguinte forma:  

- [...] Rapaz, o que eu vejo no IF, IFRN e particularmente Pau dos Ferros, são disciplinas trabalhadas na 

maior parte do tempo isoladas uma das outras, certo? Onde, através delas, os alunos vão trabalhar o 

conhecimento específico de cada uma delas. É isso que eu vejo no IF, se isso é trabalhado de forma 

integrada, se essa é a proposta integral do IF, acontece. Mas eu creio que não seja essa utópica formação 

integral que o IF propõe. Se pra o IF, a formação integrada é isso, trabalhar disciplina isoladamente, os 

alunos pegar o conhecimento de história, conhecimento de tal e tal e por si só integrar, se isso é uma 

formação integrada do IF, então acontece. Porque é assim que acontece lá. Disciplinas isoladas. 

Raramente, como eu disse a você aqui, o projeto integradores, por exemplo, há uma integração, raramente, 

no terceiro ano. [...] Por isso que é utópica, porque não acontece ainda (Jorge Aragão).  
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Já a resposta da professora Diana Krall havia sido contemplada em outro tópico, em ela 

afirmou que, segundo a sua perspectiva, a formação integrada acontece de forma satisfatória, 

pois ela mesma relata que  

- tem professores que são muito bem preparados. Pra tá trabalhando nesse aspecto, eu percebo assim que 

é muito bem casado, eu percebo isso. O casamento entre o currículo do médio e o currículo do técnico 

(Diana Krall). 

 

É importante mencionar que as opiniões relatadas pelos professores entrevistados 

seguem, às vezes, caminhos distintos. Podemos observar que o posicionamento do professor 

Jorge Aragão é fundamentado com concepções críticas, que demonstram como ele enxerga a 

perspectiva da integração no campus em que atua. Já a professora Diana Krall demonstra uma 

ótica bastante otimista de sua realidade, embora acreditemos que, talvez, a integração no 

campus Ipanguaçu seja similar à do Campus Pau dos Ferros.  

Ficamos até a nos questionar sobre como pode ocorrer espaço para integração, uma vez 

que a aula da professora, aqui supracitada, é especializada em música. O que não podemos 

afirmar é como se desenvolve a integração por parte de outros componentes curriculares, pois 

ele não se aprofundou muito a esse respeito.  

Para que pudéssemos captar de que forma a música pode contribuir para essa formação 

integral no Instituto por meio das concepções dos professores, perguntamos a estes como eles 

veem essa contribuição nesse processo formativo. O primeiro professor mencionou:  

- Minha resposta é simples pra isso. Dois autores que eu acho que dizem tudo a respeito da música. Eu 

tou exagerando, claro. Mas, pra mim são dois autores importantíssimos que, trabalhando conforme as 

orientações deles, a gente atinge isso aí que você perguntou. Um é Maura Penna, a parte das duas metas 

que ela considera importante, ou seja, possibilitar o acesso dos esquemas de percepção da música ao 

aluno; e ampliar em quantidade e qualidade as experiências desses alunos. E o outro autor é Swanwick. 

Quando ele fala, quando ele coloca três princípios pra educação musical. Um deles é entender a música 

como linguagem, pra mim é o mais importante, é onde ele trabalha justamente é processo de avaliação 

através das camadas de evolução do aluno e tal. Entendeu? Então, eu acho que esses dois autores, no 

trabalho proposto por eles, resolvem esse problema aí (Jorge Aragão).  

 

Já a professora Diana Krall relatou:  

- Olha, eu não vou pontuar ou como você sugeriu porque aí nossa conversa iria ser longa, mas eu vejo 

assim, que a música ela é dinâmica. Ela é dinâmica, ela precisa que você tenha lá, é um tempo de que 

você compreenda teoria, que você tenha tempo de prática. Que você tem que se desenvolver como 

instrumentista ou um cantor. Mas, é a partir do momento que você tem isso na tua bagagem, de 

conhecimento, se você for utilizar a música nesses aspectos, ela te traz um dinamismo na vida (Diana 

Krall). 

  

A contribuição que os professores trouxeram quanto ao papel do ensino de música na 

formação integrada está atrelada primeiramente à ampliação do conhecimento estético/cultural 

do aluno, pois, mediante a qualificação de sua bagagem, ele irá conhecer de maneira mais 

aprofundada a música, potencializando sua percepção. E, pelo que pudemos compreender da 
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professora Diana Krall, seria uma espécie de contribuição metódica e sensitiva, segundo a qual 

a música pode contribuir para aprimoramento a partir da ideia de praticidade.  

E, como último questionamento, perguntamos aos professores se, na opinião deles, a 

formação cultural e cidadã é alcançada nos discentes e de que forma ocorre esse processo. O 

professor Jorge Aragão relata que, de alguma forma, há essa formação, pois, a interação entre 

alunos e professores gera somas:  

- Bom, do jeito que você coloca eu digo que sim, sabe por quê? Porque onde quer que você passe, qualquer 

instituição que você passe, você atinge uma formação cultural e uma formação cidadã. Se é bom ou ruim 

eu não sei [...] Como acontece? Oxe! Através das disciplinas e convivência diária. A convivência diária 

como um todo lá (Jorge Aragão).  

 

Já a professora Diana Krall dá a seguinte resposta:  

- Eu acho que é um objetivo que a gente corre atrás. A gente corre, mas como eu te disse, eu entendo 

assim o ensino de música, a gente traz elementos para os alunos, a gente pratica com eles. Agora o que 

eles fazem com isso depois, eu me sinto assim, impotente a dizer, mas eu procuro que, enquanto eu 

estiver com eles, isso seja muito bem cultivado, pra que além daqui, essa formação contribua pra vida 

deles (Diana Krall).  

 

 Ao entrevistar esses professores, percebemos que é necessário haver, não apenas por 

parte desses professores, mas de todos os que formam o quadro docente e pedagógico da 

instituição e dos que fazem parte da gestão como um todo, uma ideia de pertencimento em 

relação às concepções do IFRN.  

Observamos que cada professor apresenta uma concepção distinta, embora, estando em 

regiões diferentes, era de se esperar que cada prática se desenvolvesse de maneira singular, até 

porque, se ocorresse homogeneamente, seria contrastante com as ideologias do Instituto. 

Entretanto, vale ressaltar que há políticas que orientam a prática didática na instituição e que, 

apesar de serem referências básicas, são constituídas de acordo com a fundamentação teórica 

do currículo do IFRN, onde as concepções dos docentes se afinaram, em alguns aspectos, com 

as concepções dos documentos.  
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5 CONSIDERAÇÕES  

 

A educação musical tem se inserido cada vez mais na educação básica. Podemos 

perceber, mediante inúmeros trabalhos que versam sobre essa temática, como foram 

importantes essas discussões para que pudéssemos contemplar cada vez mais esse conteúdo na 

estrutura curricular de Arte. Por meio de uma luta constante para o estudo da música nesse 

contexto, vivenciamos a criação de leis que regulamentaram esse processo.  

A música na educação básica não deve ter como objetivo formar músicos ou 

compositores, assim como a matemática da educação básica não deve buscar formar 

matemáticos e tantos outros componentes curriculares não devem buscar subsidiar a 

especificidade na formação. Música na educação básica deve ser um conteúdo a ser trabalhado 

no componente curricular Arte, concepção essa prevista no documento do IFRN, que nos faz 

refletir sobre o papel de Arte/Música na educação básica.  

Dessa maneira, podemos compreender que a formação estética e crítica é que devem ser 

a base da concepção de Arte na educação básica. O conhecimento musical, muitas vezes 

referido na sociedade como aptidão derivada de um dom divino ou até mesmo de estudo para 

classes sociais mais elevadas, deve ser desmistificado, sendo ofertado como direito de todos a 

aprendizagem estética-musical e a aprendizagem crítica-musical.  

O conhecimento artístico e especificamente musical deve ser contemplado em todas as 

etapas da formação humana. A ignorância musical faz com que a concepção de música da 

sociedade seja regida pelos meios de comunicação em mídias, que usam a música muitas vezes 

apenas como ferramenta para o mercado do entretenimento. É importante que a educação 

musical seja contemplada na formação base de cada brasileiro, a fim de que possamos realmente 

conhecer a nossa cultura musical mais a fundo, percebendo quão rica e diversa é essa herança 

que se misturou com inúmeras outras culturas que migraram para esse país, com povos de outras 

nações de diferentes regiões do planeta. 

Cada região do Brasil é dotada de culturas extremamente diversas e singulares, e esse 

contexto cultural é expresso, de forma intensa, nas inúmeras expressões musicais. O termo 

cultura já foi discutido por autores da área de educação musical e da etnomusicologia, Queiroz 

(2004, p. 100) por exemplo, faz uma menção importante à música no contexto antropológico, 

mediante o qual podemos “entender cultura como sendo as escolhas feitas pelos humanos a 

partir dos significados que eles próprios estabelecem ao lidarem com a natureza, com o meio 

social e consigo mesmo”.  
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Essas escolhas realizadas ao longo da formação da identidade cultural no Brasil 

deveriam ser aspectos fundamentais para o currículo da educação básica, pois as linguagens 

artísticas são fontes primárias de diversas culturas ao redor do país, pois “[...] é possível 

perceber que, numa perspectiva etnomusicológica, a música é, ao mesmo tempo, determinada 

pela cultura e determinante desta”. Onde percebemos que, através dessa perspectiva “podemos 

conceber a educação musical como um universo de formação de valores, que deve não somente 

se relacionar com a cultura, mas, sobretudo, compor sua caracterização, ou seja, desenvolver 

um ensino de música como cultura (QUEIROZ, 2004, p. 100, grifo do autor). 

Não podemos esquecer também a importância de Lei n° 11.769/2008 para um reforço 

das ideias discutidas por diversos autores, bem como da estruturação mínima para que o ensino 

de música pudesse ocorrer de maneira satisfatória, conforme consta no Parecer CNE/CEB n° 

12, de 04 de dezembro de 2013, e na Resolução n° 2, de 10 de maio de 2016. 

Posteriormente, vimos que a conquista da obrigatoriedade do ensino de música no 

componente curricular Arte na educação básica foi sucedida pela Lei n° 13.278, de 2 de maio 

de 2016, a qual também traz a obrigatoriedade das outras linguagens artísticas: as artes visuais, 

a dança e o teatro. Assim sendo, percebemos a importância das linguagens artísticas na 

educação básica como um fator estruturante primordial para a formação humana.  

Como fontes de pesquisas, a educação básica tem sido uma matriz geradora de 

oportunidades para se pesquisar e compreender como o ensino da música tem se desenvolvido. 

Não menos importantes, as escolas de educação profissional se mostram como uma dessas bases 

para que possamos desvelar essa prática didática.  

A partir de repositórios de teses e dissertações, assim como de periódicos na área de 

música, os temas discutidos sobre educação profissional em música se mostraram sob um viés 

bastante específico, pois, mediante a busca por essa temática, observamos os espaços que 

oferecem essa formação se caracterizam como escolas de música especializadas de formação 

técnica.  

Por meio de leituras a respeito da educação profissional, mais precisamente sobre ensino 

médio integrado à educação profissional, visualizamos que a produção de conhecimento sobre 

o ensino de música nos Institutos Federais ainda nos parece (haja vista a limitação da nossa 

procura) se encontrar em construção inicial, mostrando carência de pesquisas nesse âmbito 

educacional.  

Partindo de indagações e questionamentos, elencamos dúvidas que serviram de 

norteamento para o desenvolvimento deste trabalho, as quais suscitaram os seguintes 

questionamentos: Como ocorre o ensino de Arte/Música em uma instituição que trabalha com 



127 

 

a modalidade de ensino médio integrado? Quais as concepções dos professores de Arte/Música 

em sua prática docente? Que consonância há entre as concepções e as características dos 

documentos norteadores do IFRN e as ações dos docentes de arte/música? Partimos para 

compreender as respostas a essas perguntas, a fim de conceber as concepções e as características 

do ensino de Arte/Música em dois campi do IFRN.  

Por se tratar de uma pesquisa de mestrado, tínhamos um tempo limitado para 

compreender esses aspectos, os quais foram imprescindíveis para uma delimitação temporal e 

espacial do lócus pesquisado. Para que pudéssemos trazer, de forma significativa, como se 

institui o ensino de Música nesse espaço, selecionamos dois campi dessa instituição, situados 

na região Oeste do Estado do Rio Grande do Norte, sendo essa escolha fundamentada nas 

condições viáveis para a realização da pesquisa.  

Dessa forma, pudemos compreender, de forma restrita a observações e entrevistas 

semiestruturadas, as formas de ensino de Música de docentes que atuam na linguagem artística 

musical do IFRN.  Mediante a metodologia de estudo multicaso (YIN, 2015; TRIVIÑOS, 1987; 

BOGDAN; BIKLEN, 1994) ou múltiplos casos, fundamentamos nossos passos procedimentos 

técnicos (MARCONI; LAKATOS, 2017; SZYMANSKI, 2002), a fim de obter acesso às 

respostas às nossas indagações. 

Mediante leituras e imersões sobre os documentos que orientam o ensino no IFRN – 

Projeto Político-Pedagógico (características e concepções), Propostas de Trabalho das 

Disciplinas nos Cursos Técnicos de Nível Médio Integrado Regular e na modalidade EJA e 

Projeto Pedagógico dos Cursos Técnico de Nível Médio na Forma Presencial Integrada e na 

modalidade EJA –, elencamos aspectos fundamentais para que viéssemos a nos direcionar sobre 

como estruturaríamos as observações e entrevistas com os docentes de Arte/Música.  

As nossas discussões foram resultado de um processo de triangulação, o qual se originou 

de uma perspectiva plural: características e concepções do ensino a partir dos documentos, as 

ações dos professores a partir da observação de suas aulas e a entrevista semiestruturada desses 

docentes. É preciso enfatizar que, no decorrer de nossa pesquisa em campo, só nos foi possível 

observar três aulas do docente do Campus Pau dos Ferros e quatro aulas do docente do Campus 

Ipanguaçu. 

Com essa quantidade de observações, nós reconhecemos que a perspectiva se torna um 

pouco limitada, razão pela qual tentamos ao máximo ter contido as nossas discussões, de 

maneira a não exceder aquilo que havíamos presenciado. Entretanto, a realização das entrevistas 

e das conversas com os professores nos mostraram, de forma mais detalhada, como se expressa 
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a caracterização da prática destes docentes, assim como suas aulas e interações com os 

discentes.  

Os apontamentos mostraram que as concepções dos professores divergem das que são 

instituídas como norteamentos nos documentos diretrizes do IFRN, uma vez que há 

singularidades específicas na prática de cada um, caracterizando assim uma forma distinta da 

que os documentos norteiam. A análise desse ponto nos fez refletir sobre a viabilidade de seguir 

as diretrizes curriculares.   

Percebemos que cada docente ministra suas aulas de maneira peculiar, de modo que o 

professor do Campus Pau dos Ferros mostrou realizar suas aulas a partir de projetos de musicais, 

objetivando que os alunos obtenham conhecimentos a partir de uma proposta prática, que se 

caracteriza em uma montagem de um espetáculo ao fim de cada semestre, como objeto de 

avaliação. Essa construção, no decorrer das aulas, é destinada a conhecer compositores e 

intérpretes da música brasileira, baseando-se em sua história e em sua obra musical, levando os 

alunos a estruturarem uma peça teatral, composta por atos e números musicais, para ilustrar a 

vida desses artistas.  

Já a professora do Campus Ipanguaçu foca, em suas aulas, o conhecimento musical 

específico, caracterizando de forma teórico-prática os conteúdos musicais. As atividades são 

intermediadas por instrumento de sopro (flauta doce) e, a partir do ensino de leitura musical, os 

alunos compreendem, praticando simultaneamente os valores e aspectos teóricos.  

Ambos mostraram bastante fluência em suas aulas, ficando perceptível a interação 

intensa dos alunos e expressando, assim, uma satisfação significativa entre o ensino e o 

aprendizado. No entanto, considerando-se as concepções e características objetivas do IFRN, 

somente alguns pontos são contemplados na prática docente dos professores, o que nos mostra 

que há uma dissonância em relação aos direcionamentos pedagógicos dessa instituição.  

Ressaltamos também que essa pesquisa constitui apenas um questionamento inicial para 

conduzir a uma reflexão sobre esses documentos e propostas, a fim discutir se essas diretrizes 

são eficazes para uma realização efetiva do ensino de Arte/Música na instituição. Dessa forma, 

um dos aspectos mais similares destacados pelos professores é o tempo que ambos têm para 

desenvolver os conteúdos de música durante o semestre, o que os conduziu a escolher realizar 

projetos a fim de poder abarcar alguns pontos do que a base científico-tecnológica almeja 

alcançar.  

É importante destacarmos que é necessária uma reflexão crítica acerca desses processos, 

tanto em relação aos documentos quanto às práticas dos professores. Apesar de serem 

norteamentos e diretrizes curriculares, é necessário refletir se esses direcionamentos de fato são 
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possíveis de realizar, haja vista que os professores foram unânimes em afirmar o pouco tempo 

que eles têm para a realização de suas aulas e de seus projetos.  

Outro aspecto necessário a se discutir refere-se à integração com outros componentes 

curriculares. Apesar de, nas entrevistas e conversas, os professores apontarem uma interação 

com alguns professores de outros componentes, essa comunicação não traduz uma relação de 

integração consonante com a concepção educacional dessa instituição, que prevê a formação 

integral do aluno, de modo que este supere as perspectivas dos conhecimentos segmentados em 

partes. 

Devemos também mencionar que a não comunicação dos componentes curriculares dos 

diversos eixos que formam o currículo do IFRN gera uma lacuna nociva para o processo de 

integração. O fato de a oferta da formação técnica e humana está ocorrendo de forma 

concomitante não é sinal de integração. Uma integração significativa que resultaria em 

objetivos positivos implicaria a coletividade inicialmente nos docentes, bem como em seus 

componentes curriculares. Cada professor trabalhando de forma individual apenas reforça o 

processo fragmentado, competitiva, hierárquico, mercantil e consumista que é imposto à 

sociedade pela busca exacerbada da produtividade do mercado. 

Por meio dos questionamentos sobre interdisciplinaridade de Arte/Música com as outras 

linguagens artísticas, fomos levados a compreender que música se realiza de maneira 

disciplinar, integrando-se com alguns aspectos de outras linguagens artísticas apenas como 

ferramenta, como vemos no exemplo do projeto do professor do Campus Pau dos Ferros. Já no 

Campus Ipanguaçu, as ações do ensino de Música se mostraram um tanto específicas, 

expressando, em alguns momentos, um curso especializado em Música. 

Os resultados a respeito de Arte/Música interagir com outros componentes do eixo 

estruturante21 se mostraram de forma muito distante ou com nenhuma interação. Aqui podemos 

compreender que, apesar de ser uma instituição que institui a integração por meio da 

interdisciplinaridade, a fala dos professores desses campi comprovam que cada componente 

segue de maneira isolada. 

Devemos também refletir sobre o ensino médio integrado à educação profissional, cujos 

alicerces são expressos nas concepções dos documentos regimentares, pois a integração com a 

área profissional e técnica22 se mostrou de maneira distinta nos discursos dos professores, não 

havendo uma relação significativa entre esses dois âmbitos.  

                                                 
21 Língua Portuguesa, Inglês, Espanhol, Arte, Educação Física, Geografia, História, Filosofia, Sociologia, 

Matemática, Física, Química e Biologia. 
22 Núcleo Articulador e Núcleo Tecnologico. 
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É importante refletir sobre a prática docente nessa instituição, pois, nesses campi 

selecionados, percebemos que os fatores que fundamentam a integração não estão sendo 

alcançados, ocorrendo disparidade para com as concepções que basilam a formação integral 

omnilateral, que busca o conhecimento pautado na interação de todas as áreas.   

Não objetivamos delinear aspectos de julgamento ou acusações sobre a prática desses 

professores, muito menos de um questionamento presunçoso acerca dos regimentos dessa 

instituição. Pretendemos levantar reflexões e críticas a fim de promover um pensamento 

construtivo, para que possa ser um raciocínio basilar para uma potencialização significativa do 

ensino da Música nesse contexto. 

Acreditamos que um dos pontos a serem enfatizados na realização dessa pesquisa foram 

as dificuldades no decorrer do processo de construção, pois a falta de recursos assim como o 

curto tempo mostraram-se como percalços decisivos para um aprofundamento mais detalhado 

sobre as práticas desses docentes.  

Devido ao tempo que tínhamos, assim como a circunstâncias que se mostraram como 

obstáculos no decorrer da pesquisa, houve inúmeros aspectos que não pudemos contemplar 

neste trabalho, o que remete à necessidade de futuras pesquisas para que se possa abarcar, de 

maneira mais aprofundada, como se caracteriza e se concebe o ensino de Arte/Música no 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte.  

É importante lembrar que delimitamos somente dois campi, dois professores e a 

observação de apenas algumas aulas destes. Para um detalhamento da caracterização das aulas 

dos docentes, afirmamos que seria necessário um número maior de observações, bem como um 

calendário mais extenso de visitas aos lócus.  

Para uma melhor compreensão científica de como ocorre o ensino de música no IFRN, 

acreditamos que é importante fomentar mais pesquisas a fim de compreender os demais campi 

que não puderam ser contemplados nesse trabalho. Conhecer a proposta de Educação Integral 

nos fez levantar inúmeros questionamentos acerca de pesquisas futuras, sendo pertinente 

reflexões críticas acerca do ensino de música nos demais Institutos Federais no Brasil, que 

possivelmente adotam essa mesma abordagem de ensino. 

Esperamos que esta dissertação possa contribuir para a área da Educação, Educação 

Profissional e a Educação Musical, sendo uma pesquisa que possa suscitar inúmeras outras, 

com vistas a uma solidificação mais concreta da Educação Musical no âmbito da educação 

básica – ensino médio integrado à educação profissional.  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinados aos professores 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido destinados aos docentes da 

pesquisa intitulada: Concepções e ações de professores de Arte/Música no 

Ensino Médio Integrado do IFRN 

 

Termo de consentimento livre e esclarecido  

 
Fui informado de que a pesquisa “Concepções a ações de professores de Arte/Música 

no Ensino Médio Integrado do IFRN”, desenvolvida como trabalho de dissertação de mestrado 

pelo programa de Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO, da associação entre 

a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, a Universidade Federal Rural do Semiárido 

e o Instituto Federal do Rio Grande do Norte,  tendo como objetivo investigar as características 

e concepções do ensino Arte/Música no contexto do ensino médio integrado.  

Fui informado também de que a coleta de dados envolve entrevistas semiestruturadas a 

serem realizadas presencialmente. É aproveitado para esclarecer que a participação neste estudo 

não oferece danos ou prejuízos à pessoa participante do projeto em questão.  

Os pesquisadores responsáveis pela pesquisa são o Professor Dr. Giann Mendes Ribeiro, 

professor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, e o mestrando Ruãnn 

Cézar Cezário Silva, aluno do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO da 

UERN/UFERSA/IFRN. É estabelecido o compromisso por parte dos pesquisadores de aclarar 

quaisquer dúvidas e demais informações que sejam necessárias no momento da realização do 

estudo ou posteriormente, através do telefone da secretaria do POSENSINO (84) 9.8787-5437 

(Operadora Oi). 

Após ter sido devidamente informado/a dos aspectos relacionados à pesquisa e ter 

elucidado todas as minhas dúvidas, eu _____________________________________, portador 

de identidade n.º________________ declaro para os devidos fins que concedo os direitos de 

minha participação através das atividades desenvolvidas e depoimentos apresentados para a 

pesquisa realizada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), na 

Universidade Federal Rural do Semiárido e do Instituto Federal do Rio Grande do Norte 

desenvolvida pelo mestrando Ruãnn Cézar Cezário Silva, com a orientação do Prof. Dr. Giann 

Mendes Ribeiro, para que sejam utilizados integralmente ou em parte, sem condições restritivas 

de prazos e citações, a partir desta data. Da mesma forma, dou permissão e o uso das referências 
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a terceiros, ficando sujeito o controle das informações a cargo desses pesquisadores do 

Programa de Pós-Graduação em Ensino da UERN/UFERSA/IFRN.  

Renunciando voluntariamente aos meus direitos autorais e de meus descendentes, dou 

consentimento à presente declaração, 

 

 

Mossoró, ....../......../ de 2017  

                                                                                        

________________________________                                 ______________________ 

     Ass. do participante da pesquisa                                         Ass. do Pesquisador 
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APÊNDICE B – Modelo de Carta de Cessão de direito 

 

Carta de Cessão de direito 

 

 

 

Eu, ______________________________________________, portador de Identidade 

n.º____________, declaro, para os devidos fins, que cedo os direitos das entrevistas e das 

gravações, revisadas por mim, Ruãnn Cézar Cezário Silva, Identidade 002.417.883 SSP/RN, 

podendo este utilizá-las integralmente ou em parte, sem restrições de prazos e citações, desde 

a presente data. Dessa forma, autorizo o uso das citações e imagens.  

Abdicando igualmente dos direitos dos meus descendentes sobre a autoria dos ditos 

dados, subscrevo o presente documento.  
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APÊNDICE C – Roteiro da Entrevista 

Questões das características 

1. Qual sua formação musical? 

2. Qual sua formação acadêmica? 

3. Há quanto tempo você atua como professor no Instituto Federal? 

4. Que abordagens metodológicas - e ou métodos você aborda nas aulas de Música 

no ensino médio integrado? 

5. Você conhece a Proposta de Trabalho da disciplina de Arte nos Cursos Técnicos 

Integrado Regular e na modalidade EJA, aprovado pela Resolução n° 38/2012- 

CONSUP/IFRN, de 26/03/2012? (Se sim) Como você usa as propostas desse 

documento em sua prática docente? (Se não) Passa para a outra questão. 

6. Qual a carga horária semanal do componente Arte/Música neste campus? 

7. O componente Arte/Música é ofertado em quais anos? [1,2,3 ou 4])?  

8. Para quantos alunos no ensino médio integrado você leciona em cada turma? 

9. Quais conteúdos práticos e teóricos de música você aborda no ensino médio 

integrado? 

10. Que práticas musicais você desenvolve para além das atividades desenvolvidas 

no componente Arte/Música? (Projeto de extensão, projeto de pesquisa, grupos 

musicais) 

11. Você leciona no EJA? (Se sim) Segue as perguntas abaixo. (Se não) Pula para a 

14).  

12. Como está disposto o componente Arte/Música no Ensino médio integrado 

regular e na modalidade EJA? 

13. Há diferenças entre o ensino de Arte/Música no ensino médio integrado regular 

e o ensino do EJA? (Se, sim) Quais aspectos você poderia pontuar dessa distinção? 

14. No componente Arte, você leciona somente os conteúdos de música? (Se não) 

quais outros conteúdos você leciona? 

15. Quantos professores de Arte há neste campus? De quais linguagens artísticas? 

16. Os professores de Arte só lecionam os conteúdos de suas formações específicas 

neste campus? (Se sim) Quem dá aula do conteúdo de Teatro? Quem dá aula do 

conteúdo de Artes Visuais? 

17. As artes estão presentes na formação dos estudantes dos cursos técnicos 

subsequentes? (Se sim) Como ocorre?  

18. Há participação de alunos dos cursos subsequentes nas atividades musicais? De 

que forma? 

19. Nas reuniões pedagógicas, ocorrem discussões entre os docentes sobre a 

formação integral e a interdisciplinaridade? Como se desenvolvem essas discussões? 

20. Que desafios você poderia citar em lecionar música nesse campus? 

Questões sobre as concepções  

Concepção de ser humano 

1. Como você trabalha com seus alunos para que as suas singularidades e 

particularidades não sejam desconsideradas? 

2. Como você trabalha as escolhas e preferências dos seus alunos nas atividades? 

3. De que maneira a música pode contribuir para a formação cultural, social, 

profissional, humana, científica e tecnológica? 

Concepção de sociedade 

1. Como é desenvolvido o senso crítico do aluno? 

2. Como (ou em quais situações) você percebe entre os alunos a diferença de classe 

social? 
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3. Você percebe diferenças em trabalhar a criticidade dos alunos de acordo com a 

sua classe social? 

4. Você percebe diferenças em trabalhar a criticidade dos alunos de acordo com 

seu capital cultural? 

Concepção de cultura 

1. Em suas aulas, a bagagem musical do aluno é abordada como ponto de partida 

para o ensino de música? (Se sim ou não) Como ocorre a troca de conhecimentos e 

valores culturais entre você e os alunos? 

2. Na sua prática docente, há diversidade de culturas musicais? (Se sim) Quais? (Se 

não) O que você trabalha?  

3. Como você trabalha culturas musicais de outros contextos sociais, locais, 

regionais, nacionais e internacionais? 

Concepção de ciência 

1. Você usa métodos inovadores em sua prática pedagógica? De que forma? 

2. Você aborda a prática da pesquisa em suas aulas de Música? Trabalha algum 

tipo de iniciação científica com seus alunos? (Se sim) Como você o faz? (Se não) Como 

você acha que seria interessante uma iniciação científica na área de Música com os 

alunos desse campus? 

3. Como a música, em sua concepção, pode vir a ser um ponto de partida para 

integrar conhecimentos de outras áreas? 

4. Como ocorre o diálogo de música no ensino médio integrado em relação às 

outras linguagens das artes? (música/teatro, música/artes visuais?) (Se não) Que 

propostas interdisciplinares você idealizaria? 

5. Como ocorre o diálogo de arte/música no ensino médio integrado com as outras 

disciplinas da formação geral? (Se não) Que propostas interdisciplinares você 

idealizaria? 

 Concepção de trabalho 

1. A educação profissional e tecnológica tem o compromisso com a formação 

humana assim como com a preparação para o mercado de trabalho. De que forma ocorre 

essa preparação neste campus? 

2. Como docente do IFRN, como você observa em seus alunos a formação destes 

para o mundo do trabalho? 

3. Nas suas aulas de Arte/Música, como a temática do trabalho é desenvolvida? 

4. Como o ensino de Arte/Música pode contribuir com aspectos positivos no 

discente em sua formação para o mundo do trabalho? 

Concepção de educação 

1. Na construção do PPP, o IFRN assume a necessidade de implementar um 

processo educativo que desvele práticas mediadoras e emancipatórias, capazes de 

complementar, em consonância com o rigor científico e com a formação integral do ser 

humano, as dimensões culturais, linguísticas, artísticas, sociais, técnicas e tecnológicas. 

De que forma essa formação é desenvolvida no componente Arte/Música? 

Concepção de currículo integrado 

1. Como professor dessa instituição, de que forma você consegue enxergar este 

campus do IFRN pautado nas ideias que fundamentam a formação integrada concebida 

a partir de uma visão de: ser humano, de sociedade, de tecnologia, de trabalho, de cultura 

e de educação? 

2. Você percebe que a formação cultural e cidadã são objetivos alcançados nos 

discentes? (Se sim) Como ocorre esse processo? (Se não) Como você iria propor essa 

formação a partir das aulas de Artes/Música? 

 


