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RESUMO 

 

A presente dissertação é fruto de uma pesquisa de mestrado que teve como objetivo geral a 

realização de um estudo sobre as concepções e ações de dois professores de Arte/Música do 

Ensino Fundamental – Anos Finais da rede pública da cidade de Mossoró/Rio grande do Norte 

(RN). Os dados coletados durante a investigação foram triangulados com as propostas 

curriculares da Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer (SEMECE) e da Secretaria 

de Estado da Educação e da Cultura (SEEC). Nessa perspectiva, considerei a Base Nacional 

Comum Curricular e a legislação vigente que tratam do ensino de Música nas escolas 

brasileiras. A motivação para o estudo originou-se a partir de dois pontos: quais e como os 

conteúdos e atividades eram trabalhados por dois professores graduados em Música atuantes 

em duas escolas da cidade de Mossoró; minha experiência como professor de Arte/Música da 

Educação Básica. Para alcançar o objetivo geral, desenhei os seguintes objetivos específicos: 

Realizar um levantamento documental sobre os conteúdos de Música para o Ensino 

Fundamental – Anos Finais; Discutir sobre o Projeto de Concepção e Proposta de 

Implementação da SEMECE e a Proposta Curricular da SEEC  para o ensino de Música na rede 

pública de Mossoró; Verificar como ocorre a inserção dos conteúdos de Música no componente 

curricular Arte/Música do Ensino Fundamental em duas escolas de Mossoró; discutir a 

articulação dos planos de aulas de dois professores de Arte/Música com as Propostas 

Curriculares da SEMECE e da SEEC, bem como observar as atividades musicais 

implementadas pelos dois docentes. Mediante a abordagem qualitativa e a perspectiva 

compreensivista busquei compreender a realidade humana na vida em sociedade. Por meio do 

estudo de casos múltiplos e da utilização de várias técnicas de pesquisa – tais como observação 

direta, entrevistas semiestruturadas e pesquisa documental – tornou-se possível a composição 

do corpus do trabalho. Para embasar o estudo, recorri a múltiplos autores dos campos da 

pesquisa, do currículo, da educação geral e da educação musical como Yin (2015), Lakatos 

(2015), Minayo (2015), Bauer (2015), Sacristán (2013) Penna (2015), Triviños (1987), Lopes 

(2011), Bogtan (1994), Stake (1994), dentre outros. Através da Análise de Conteúdo Temática, 

realizada nos dados coletados por meio da pesquisa documental, das declarações dos 

entrevistados e das observações in locus, é razoável revelar que os dois professores 

colaboradores, apesar das dificuldades estruturais, pedagógicas e administrativas enfrentadas, 

conseguem implementar potencialmente suas ações em benefício do ensino de Música no 

currículo de suas respectivas escolas. Nesse sentido, portanto, é possível alegar que são muitos 

os desafios no percurso da inserção da Música no currículo escolar, mas que os professores 



participantes da presente pesquisa não desistem de lutar a favor da escolarização dessa arte. 

Espero que este estudo, além de poder reforçar outros estudos dessa natureza já realizados na 

referida cidade e colaborar com pesquisas vindouras, venha contribuir favoravelmente com a 

presença do ensino da Música nas escolas da cidade de Mossoró e, quem sabe, nas escolas de 

outras cidades do Estado do RN.       

 

Palavras-chave: Ensino de Música; Propostas curriculares; Ensino Fundamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESUMEN 

 

La presente disertación es fruto de una investigación de maestría que tuvo como objetivo 

general la realización de un estudio sobre las concepciones y acciones de dos profesores de 

Arte/Música de la escuela Elemental de la red pública de la ciudad de Mossoró/Rio Grande del 

Norte (RN). Los datos recogidos durante la investigación se triangularon con las propuestas 

curriculares de la Secretaría Municipal de Educación, Deporte y Ocio (SEMECE) y la 

Secretaría de Estado de Educación y Cultura (SEEC). En esa perspectiva, consideré la Base 

Nacional Común Curricular e legislación vigente que se ocupan de la enseñanza de Música en 

las escuelas brasileñas. La motivación para el estudio se originó a partir de dos puntos: cuáles 

y cómo los contenidos y actividades eran trabajados por dos profesores graduados en Música; 

actuantes en dos escuelas da ciudad de Mossoró, mi experiencia como profesor de Arte/Música 

de la Educación Básica. Para alcanzar el objetivo general diseñé los siguientes objetivos 

específicos: Realizar un estudio documental sobre el los contenido musical de la Escuela 

Elemental; discutir sobre el Proyecto de Concepción y Propuesta de Implementación de la 

SEMECE y la propuesta curricular de la SEEC para la enseñanza de la  Música en la red pública 

de Mossoró; Verificar cómo inserción de los contenidos de Música en el componente curricular 

Arte/Música de escuela elemental en dos escuelas elemental de Mossoró; Discutir la 

articulación de los planes de lecciones de dos profesores de Arte/Música con las Propuestas 

Curriculares de  SEMECE y SEEC, así como la observación de las actividades musicales 

implementadas  por los dos profesores. A través del enfoque cualitativo e a perspectiva 

compreensivista busqué entender la realidad humana en la vida en sociedad. La vía del estudio 

de casos múltiples y la utilización casos de diversas técnicas de investigación – como 

observación directa, entrevistas semiestructuradas, investigaciones documental – se convirtió 

en posible la composición del corpus del trabajo. Para basar el estudio, recurrí a múltiplos  

autores de los campos de la investigación, del currículo, de la educación general y de la 

educación musical como Yin (2015), Lakatos (2015), Minayo (2015), Bauer y Gaskell (2015), 

Sacristán (2013), Penna (2015), Triviños (1987), Lopes (2011), Bogtan (1994), Stake (1994), 

dentre otros. A través del Análisis de Contenidos Temáticos realizados en los datos recogidos 

por medio de la investigación documental, de las declaraciones de los entrevistados y en 

observaciones en locus es razonable revelar que los dos profesores colaboradores, a pesar de 

las dificultades estructurales, pedagógicas y administrativas, pueden potencialmente 

implementar sus acciones a favor de la Música en el currículo de sus respectivas escuelas. En 

este sentido, por lo tanto, es posible afirmar que son muchos los desafíos en el camino de la 



inserción de la Música en el currículo escolar, pero que los profesores que participan en esta 

investigación no renuncian a luchar a favor de la escolarización de ese arte. Espero que este 

estudio, además de poder fortalecer los estudios de esta naturaleza ya llevados a cabo en dicha 

ciudad y colaborar con futuras investigaciones, pudiendo aportar favorablemente con la 

presencia de la enseñanza de la Música en las escuelas de la ciudad de Mossoró y, quién sabe, 

en las escuelas de otras ciudades del RN. 

 

Palabras clave: Enseñanza de Música; Propuestas curriculares; Enseñanza fundamental. 
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1 INTRODUÇÃO 

              O meu interesse em discutir o ensino de Música na Educação Básica foi motivado a 

partir do ano de 2008, época em que o Governo Federal publicou a Lei nº 11.769/08, que tornou 

obrigatório a inserção da Música nos currículos escolares do Brasil. Naquele ano, eu cursava o 

oitavo período do curso superior de Licenciatura em Música, ofertado pela Universidade do 

Estado do Rio Grande do Norte-UERN. Bem anteriormente à essa época, eu havia cursado dois 

períodos do curso de Licenciatura em Educação Artística com habilitação em Música na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte-UFRN, em 1996. Foi neste ano que eu tomei 

conhecimento da existência da Lei nº 9.394/96, constituída na Lei de Diretrizes e Bases (LDB) 

de 1996, a qual tratava da inclusão dos conteúdos de Música no componente curricular Arte das 

escolas do nosso país. No ano seguinte, em 1997, os Parâmetros Curriculares Nacionais-Arte 

(PCN-Arte) já incluíam propostas de conteúdos de Música para serem trabalhados no Ensino 

Fundamental das escolas brasileiras. 

              Em 2013, houve um concurso público para professor de Música, realizado pela 

Prefeitura Municipal de Mossoró/RN (Edital Nº 001/20131), no qual fui aprovado em 1º lugar, 

havendo tomado posse em julho de 2014, para atuar no Ensino Fundamental da rede pública de 

ensino do referido município. Fui inicialmente designado para trabalhar em cinco escolas2, 

assumindo, naquele mesmo ano, as turmas do 6º ao 9º ano. Busquei, então, materiais didáticos 

e pedagógico-musicais capazes de me subsidiar nos conteúdos e nas atividades a serem 

trabalhados em cada turma das respectivas escolas. Procurei também ampliar os meus 

conhecimentos nos campos da Didática geral, da Pedagogia e da Educação musical3. Nesse 

contexto educacional descrito, pesquisei trabalhos sobre concepções que me permitissem 

considerar as características socioculturais dos bairros nos quais as escolas eram situadas para 

que, dessa forma, eu pudesse desenvolver um trabalho de educação musical “condizente e 

satisfatório” em cada unidade escolar. Nessa perspectiva, apoio-me na concepção de Lühning: 

 

 

                                                 
1 Jornal Oficial de Mossoró – JOM. Disponível em: <http://www.prefeiturademossoro.com.br>. Acesso em: 22 

jan.2017. 
2 Em 2015, consegui, na Secretaria Municipal de Educação, reduzir esse número de escolas para três. Dessa forma, 

senti-me mais confortável para desenvolver as atividades docentes. 
3 “A educação musical, como área de estudos, busca compreender de que forma as pessoas aprendem e ensinam 

Música, a partir dos mais variados pressupostos, já que tais atos humanos não acontecem em um vácuo, e sim em 

um contexto específico, diverso e complexo por natureza” (FIGUEIREDO, s/d, p.157) Considerações sobre a 

pesquisa em educação musical. In. Horizontes da pesquisa em Música. Vanda Bellard Freire (Org.) Ed. Letras. 
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[...] acredito que a Música deva ser vista como expressão de conhecimentos e 

vivências diferenciadas, levando em conta situações sociais, culturais e históricas  

diversificadas e, portanto, devemos tratar a educação musical como vivência 

diferenciada que leva em conta as características de regiões, cidades e até bairros: 

pois, o educador de uma escola pública em um bairro periférico de uma das 

metrópoles brasileiras nordestinas certamente encontrará outros desafios do que o 

colega que  está em uma pequena cidade do interior do centro-oeste ou, então, aquele 

outro que está em uma escola particular da classe mais alta na região sudeste.                   

( LÜHNING, 2013, p.30 ). 

Ciente de que o professor precisaria ser estratégico tanto no planejamento quanto no exercício 

de sua profissão e tendo em vista que a heterogeneidade é algo intrínseco do ambiente escolar, 

embora, muitas vezes, eu selecionasse o mesmo conteúdo para trabalhar com as turmas dos 6º 

anos, por exemplo, das três escolas, eu planejava atividades que se adequassem à realidade de 

cada contexto educacional no qual cada uma das escolas estava inserida. A título de exemplo, 

quanto ao repertório musical, se eu trabalhava, em uma escola, o RAP4, em outra, eu trabalhava 

a música Gospel5. Quanto a essa concepção, Deckert declara que “É importante usar o 

repertório musical adequado ao desenvolvimento do aluno, bem como músicas que façam parte 

de sua realidade, como a música folclórica” Deckert (2012, p.23).  Dessa forma, eu procurava 

adequar a seleção de estilos musicais de acordo com a minha percepção a respeito das 

características musicais mais predominantes e presentes nos respectivos ambientes escolares, 

por entender que as músicas trazem consigo múltiplos significados e podem ser influenciadas 

pelo contexto social-cultural no qual os sujeitos-alunos estão inseridos.  

Os desafios encontrados na minha trajetória como professor de Arte/Música do Ensino 

Fundamental da escola pública foram grandes, pois as instituições não contavam com estruturas 

favoráveis à operacionalização do ensino de Música em seus contextos curriculares (acredito 

que essa realidade ainda persiste). Porém, essa realidade factual não me causou estranheza nem 

desmotivação, considerando-se que outros componentes curriculares como Matemática, Língua 

Portuguesa, Geografia, História, Ciências, também sofrem com as dificuldades estruturais, 

administrativas e pedagógicas, que consequentemente interferem negativamente no 

desempenho da escolarização e, no entanto, tais componentes continuam em atividade.  

 

Nessa perspectiva, recorro à concepção de Alves , segundo o qual 

                                                 
4 “Estilo de música popular dos negros norte-americanos, consistindo de rimas improvisadas, interpretadas sobre 

um acompanhamento rítmico; teve origem em Nova York, em meados dos anos 70” (Dicionário GROVE de 

Música, 1994, p.764-765). 
5 “ (Ing. “Evangélico”) “Gospel hymnody”, ou “hino evangélico”, é a expressão que designa canção religiosa do 

movimento evangelizador (revivalist) norte-americano do final do séc. XIX. “Gospel music” designa o tipo de 

canção popular religiosa que sucedeu ao SPIRITUAL” (Dicionário GROVE de Música, 1994, p. 380). 
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Precisamos desmitificar algumas questões que norteiam as discussões sobre o ensino 

da Música na Educação Básica, pois as dificuldades existem, não apenas em nossa 

área, mas na educação brasileira como um todo. Assim, se continuarmos mitificando 

a área da Música, dificultaremos cada vez mais o seu fortalecimento no ensino básico 

(ALVES, 2011, p.87). 

Considerando essa constatação feita por Alves, não há de se esperar que, com o ensino 

de Música, venha ser diferente. Também posso afirmar que, de acordo com a LDB, a Música 

na escola é concebida como uma das linguagens do componente Arte. Ou seja, a Música não se 

caracteriza como um componente curricular, mas sim como um conteúdo a ser trabalhado em 

Arte. Também é necessário compreender que esses problemas, consequentemente, fazem parte 

de um conjunto de desafios a serem enfrentados para a efetivação do ensino de Música no 

ambiente escolar. A esse respeito, Snyders pronuncia o seguinte: 

O caso da Música é exemplar: mostra que as dificuldades, os problemas e também as 

possibilidades de solução que existem em todas as disciplinas escolares são vividas 

mais intensamente e aparecem com mais acuidade – como se estivessem em letras 

maiúsculas – no ensino da Música; ele revela o que o conjunto das disciplinas contém 

e às vezes esconde” (SNYDERS, 2008, p.130).  

Com relação à LDB, é viável informar que, no dia 02 de maio de 2016, a então presidente do 

Brasil, Dilma Rousseff, sancionou a Lei nº 13.278/166, que substituiu a Lei nº 11.769 e tornou 

obrigatório, além do ensino de Música na Educação Básica, o ensino das outras três linguagens 

do componente Arte: dança, artes visuais e teatro. O texto original sobre essa providência está 

contido no parágrafo 2º do Artigo 26 da LDB: “As artes visuais, a dança, a música e o teatro 

são linguagens que constituirão o componente curricular de que trata o $ 2º deste artigo”  

BRASIL (2016, p.15). Nesse contexto legal, estabeleceu-se o prazo de cinco anos, a partir da 

referida data, para que os sistemas de ensino implantem as mudanças cabíveis em decorrência 

dessa nova Lei. 

A respeito dessa nova Lei de 2016, Figueiredo e Meurer declaram que: 

Ainda que a Lei 11.769/08 não esteja mais em vigor, a Música continua presente a 

partir da nova lei que estabelece as linguagens artísticas que devem compor o 

currículo escolar. Além disso, as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Operacionalização do Ensino de Música na Educação Básica (BRASIL.2016) 

continuam em vigor, oferecendo orientações específicas para implantação da Música 

nos currículos (FIGUEIREDO; MEURER, 2016, p.516). 

                                                 
6 In Diário Oficial da União – seção 1- 3/5/2016, Página 1(Página Original). Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2016/lei/l13278.htm >Acesso em 20 abril 2016. 



18 

 

Em decorrência da Lei nº 11.769, no dia 04 de dezembro de 2013, foi aprovado o 

Parecer CNE/CEB nº 12/2013 BRASIL (2013), o qual se transformou na Resolução nº 2, de 10 

de maio de 2016. É necessário salientar que a ação para a construção do documento iniciou-se 

em 2011, quando a Secretaria de Educação Básica do MEC, objetivando a discussão sobre o 

ensino de Arte e de Música na escola, viabilizou uma reunião com especialistas da área de 

Música para debater o assunto. A partir do que foi discutido na reunião, produziu-se um 

documento com subsídio ao Conselho Nacional de Educação – CNE, definindo as Diretrizes 

para o ensino de Música na Educação Básica. O documento apresenta procedimentos para a 

operacionalização do ensino de Música no currículo da educação brasileira, sendo homologado 

no dia 05 de maio de 2016, o que foi comunicado por Luiz Ricardo Queiroz, então presidente 

da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), no site dessa associação. Dentre outros 

pontos, o Parecer apresenta um histórico do ensino de Música no Brasil de 1850 a 2013, 

destacando leis, decretos e resoluções pertinentes ao assunto. “A Música como parte de um 

projeto educativo” BRASIL (2013, p.5) é outro ponto importante discutido no referido 

documento. Nessa parte do referido documento, ainda são apresentados vários argumentos que 

justificam a importância da inclusão da Música no contexto escolar brasileiro. Esses 

documentos oficiais reportados e outros dispositivos legais referentes à inserção da Música no 

ambiente escolar serão discutidos detalhadamente no decorrer do presente trabalho. 

Imerso no panorama descrito nos parágrafos anteriores, eu refletia sobre a 

escolarização da Música e me questionava: que conteúdos da Música deveriam ser ensinados 

na escola regular, que não é uma escola especializada no ensino de Música – como o é um 

conservatório de música – e na qual os propósitos com o ensino de Música são outros? A 

respeito desse propósito, Figueiredo (2011, p.5) declara que “[...] o objetivo principal da Música 

na escola é oportunizar a todos o contato com a produção humana, que assume distintos 

significados e funções, que se apresenta de maneira extremamente diversificada a partir dos 

contextos onde é produzida”. Dentre outras inquietações, eu refletia: que tipo ou estilo de 

música seria trabalhada na escola: a europeia, a americana, a brasileira, a clássica, a popular? 

No que diz respeito a essa segunda questão, corroboro com a seguinte afirmação de Couto:    

A Música é um produto artístico que está presente nas mais variadas sociedades e 

culturas, carregando diferentes funções e significados. Não existe apenas um tipo de 

música, um único modo de produção e criação, uma única forma de transmissão de 

habilidades e competências musicais, tampouco uma única forma de consumo. Sendo 

a experiência musical muito mais ampla, variada e diversificada do que a tradição 

universitária legitimou, e considerando que as diferentes músicas não existem e se 

reproduzem sob o jugo de um único sistema conceitual e estético (...) estamos 

corroborando com o desperdício da riqueza desta experiência ao relutarmos em 
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modificar a forma que fazemos música e a forma que preparamos o futuro profissional 

de Música (COUTO, 2014, p.236). 

A música como manifestação artística produzida pelo ser humano é um produto 

complexo, heterogêneo e susceptível a variadas formas de concepções e fazeres musicais em 

múltiplas partes do mundo. Nessa perspectiva, cada cultura e cada sociedade constroem sua 

estética e seu sistema musical, cada qual com seu devido valor. Dessa forma, é necessário que 

não julguemos um determinado tipo ou estilo de música como sendo melhor ou pior que outro. 

Para reforçar essa consideração, concordo com Lühning quando este afirma que  

[...] o futuro educador precisa ter disposição para refletir sobre a complexidade da 

sociedade brasileira, pois ele não deve entender seu ofício apenas como técnico ou 

então voltado para um único estilo de música, desvinculando dos universos musicais 

que o circundam e que deveria ser disposto a vivenciar (LÜHNING, 2013, p.32). 

Ainda acerca do tipo de música a ser ensinado na escola, a autora supracitada considera 

que o professor precisa estar atento às falas dos estudantes, pois estes também carregam 

vivências musicais em suas bagagens. A esse respeito, Lühming argumenta: 

Precisamos ouvir o que os alunos têm a dizer e quais as suas vivências para, a partir 

disso, estabelecer um diálogo com estas (sejam nas mediadas pelos suportes 

midiáticos ou não) e outras tidas como tradicionais, mas com bastante cautela para 

construir algo significativo para eles, sem a ideia de que alguém esteja levando a 

“verdadeira” música, algo ainda bastante enraizado na cabeça de muitos educadores. 

Pois, a música já está em todos os lugares, mas ainda não conseguimos trabalhar com 

ela como deveríamos, de forma dialógica, criativa e sempre aberta (LÜHNING, 2013, 

p.31). 

Somadas às questões elencadas anteriormente, mais outras indagações incorporavam-

se à minha reflexão: quais e como os conteúdos seriam trabalhados: atividades práticas, leitura 

e escrita musical (partitura), história da música, cultura musical (dentre outros)? A esse respeito, 

Braga (2016, p.186) declara que “Frente à legislação, muitos questionamentos emergem, tais 

como: o que ensinar? Quais conteúdos? Deve ser desenvolvido em atividades curriculares? Em 

atividades extracurriculares? Quais recursos utilizar? ” Envolvido nessa abstração, mais 

indagações me perseguiam: que tipo de profissional iria ensinar Música na escola: os músicos 

dos grupos musicais locais com vasta experiência na prática de Música, o professor graduado 

em Música (licenciado ou bacharel), o professor de Educação Artística ou de Letras (Língua 

Portuguesa ou Inglesa e respectivas literaturas)? Profissionais de outras áreas de ensino iriam 

lecionar Música para os alunos? Para Braga, questões dessa natureza ainda são desafios para o 

ensino de Música na escola. A autora afirma:  
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De fato, são questões pertinentes para um ensino amparado por políticas públicas 

pontuais ao longo da história educacional brasileira. Este dado transforma-se em um 

desafio quanto à formação inicial dirigida para este espaço. Tal desafio perpassa 

questões como ‘o que, como e com que’ ensinar em consonância com a realidade das 

escolas brasileiras (BRAGA, 2016, p.186).   

Sobre essa última indagação, ressalto que, na década de noventa, Fonterrada já 

apresentava sua reflexão a respeito da indefinição de profissionais adequados para trabalhar 

com propostas de conteúdos e atividades de Música na escola. A autora discorre: 

  [...] quem deve dar aulas de Música? O professor de classe? O professor de Artes? O 

músico que é também professor de Educação Musical? Sem dúvida, há muitas 

atividades que o professor não músico pode desenvolver com sua classe para estimular 

o gosto pela música; sem dúvida, é possível cantar ou tocar, mesmo que o professor 

não saiba ler música; sem dúvida, ele poderá conduzir o interesse da classe na 

apreciação do ambiente sonoro escolar ou das imediações. Para isso, ele não necessita 

de formação específica, mas apenas de musicalidade e interesse pela música e pelos 

sons. Mas, mesmo para isso, é necessário que tenha uma sólida orientação 

(FONTERRADA, 1998, p.22-23). 

              Objetivando fortalecer a credibilidade para a atuação do professor da área de Música, 

a educadora supracitada prossegue o seu discurso, afirmando que “Outras questões, porém, são 

da alçada do professor especialista e é ele quem deverá tomar as rédeas do processo educativo” 

FONTERRADA (1998, p. 22-23). A título de informação, conforme Fonsêca (1998), começam 

a circular pelo país os primeiros “cadernos” dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) 

designados para o Ensino Fundamental II. Ao final de 1998, são publicados os volumes 

destinados às séries finais (5ª a 8ª) do Ensino Fundamental, os quais tiveram tramitação mais 

rápida, não passando pela apreciação do CNE (2001). Integravam esses novos volumes os PCN 

referentes às propostas de conteúdos de Arte (Teatro, Dança, Artes visuais e Música) para os 

terceiro e quarto ciclos do Ensino Fundamental7. 

              Ainda em relação à inquirição por mim levantada a respeito dos profissionais para 

atuarem no ensino de Música, subsidio-me no inciso IV do parágrafo 1º do artigo 1º da 

Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016, o qual, dentre outras providências, orienta que  compete 

às escolas “organizar seus quadros profissionais da educação com professores licenciados em 

Música, incorporando a contribuição  dos mestres de saberes musicais, bem como de outros 

profissionais vocacionados à prática de ensino” BRASIL (2016, p.9). Já o inciso III do 

                                                 
7 De acordo com o inciso II do artigo 21, contido no capítulo I do Título VI da Resolução nº 4, de 13 de julho de 

2010, que Define Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais para a Educação Básica, o “Ensino Fundamental, 

obrigatório e gratuito, com duração de 9 (nove) anos finais, é organizado e tratado em duas fases: a dos 5 (cinco) 

anos iniciais e a dos 4 (quatro) anos finais” (CNE, 2010). O Ensino Fundamental é uma das etapas da Educação 

Básica do Brasil.  
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parágrafo 2º da Resolução orienta que compete às Secretarias de Educação “apoiar a formação 

dos professores e dos demais profissionais da educação em cursos de segunda licenciatura em 

Música”. Sobre a incorporação de contributos de mestres de saberes musicais e de outros 

profissionais com vocação para lecionar na escola, Constantino, ao analisar o texto do 

documento, posiciona-se com a seguinte exclamação: “Imagine o leitor, por um momento, uma 

normativa que convocasse, para o exercício da profissão entre os bacharéis em direito do Brasil, 

a inclusão de sábios mestres tradicionais entre as fileiras dos magistrados ” Constantino (2015, 

p.3). Como vemos, há uma preocupação por parte desse autor quanto à formação de 

profissionais capacitados musical e pedagogicamente para atuar no ensino de Música na escola 

regular.  

              Ao ingressar na primeira turma do Mestrado Acadêmico em Ensino, em abril de 2016, 

por meio do Programa de Pós-Graduação em Ensino (Stricto Senso) – POSENSINO, 

promovido por uma associação ampla de três instituições: Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte, Universidade Federal Rural do Semiárido e Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte, na linha de pesquisa Ensino de Línguas e Artes8 

e na área de atuação Ensino de Música na Educação Básica, senti-me bastante motivado para 

realizar uma pesquisa que tratasse do ensino de Música na Educação Básica da rede pública de 

ensino da cidade de Mossoró/RN, mais especificamente com professores graduados em Música 

atuantes no componente curricular Arte/Música do Ensino Fundamental – Anos Finais, uma 

vez que, conforme já comentei, também sou professor atuante de Arte/Música da rede de ensino 

do referido município. Nesse sentido, persegui a minha questão de pesquisa acadêmica. 

              Em torno da breve descrição apresentada sobre os dispositivos legais concernentes  ao 

ensino das quatro linguagens da Arte na Educação Básica brasileira e do meu interesse em 

contribuir com o fortalecimento da presença dos conteúdos e das atividades de Música no 

currículo do Ensino Fundamental - Anos Finais da rede pública da cidade de Mossoró/RN, o 

presente trabalho configura-se como um estudo de Casos múltiplos (dois casos) sobre as 

propostas curriculares para o ensino de Música na escola básica, abordando também as 

concepções dos professores de Arte/Música quanto ao ensino de Música, de acordo com a 

legislação vigente, as atividades e os conteúdos desenvolvidos por esses profissionais em suas 

aulas. Nessa perspectiva, entendo que uma investigação pautada na descrição de tais propostas, 

                                                 
8 “Essa linha de pesquisa tem como objetivo desenvolver investigações a respeito do processo ensino-

aprendizagem na área de línguas e artes em uma perspectiva interdisciplinar. Os estudos desenvolvidos no âmbito 

dessa linha aprofundam a reflexão aplicada ao ensino de Música, do ensino de línguas e da formação de leitores, 

dos gêneros discursivos, dos letramentos, da oralidade, da promoção da leitura e das tecnologias digitais na escola 

pública” (POSENSINO, 2015. Capítulo II, Art. 4º). 
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necessita de uma apresentação das leis que amparam a inserção da Música na escola, razão pela 

qual realizei, acima, uma breve explanação sobre documentos oficiais (de 1996 a 2016) de 

grande repercussão nacional que tratam (ram) sobre a temática. 

 As propostas de conteúdos de Música para serem trabalhadas no ensino Fundamental 

podem estar em documentos como os PCN-Arte de 1997 e a BNCC (Base Nacional Comum 

Curricular9). Esta última, no dia 06 de abril de 2017, teve a sua versão final para as etapas da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental apresentada pelo Ministério da Educação. Com 

relação às propostas de conteúdos musicais para as escolas da rede pública de ensino de 

Mossoró/RN, recorri às propostas curriculares da Secretaria Municipal de Educação 

(Mossoró/RN) e da Secretaria de Estado da Educação e da Cultura - SEEC (Rio Grande do 

Norte), por intermédio da 12ª Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desportos – DIREC, 

bem como aos PPP das unidades básicas de ensino (escolas vinculadas às secretarias 

supracitadas), nas quais coletei informações e documentos pertinentes à minha pesquisa. Tive 

também o interesse em observar algumas atividades de sala de aula realizadas por dois 

professores atuantes no ensino de Música na rede pública de ensino de Mossoró: um professor 

da rede municipal de ensino e outro da rede estadual. 

              Considerando a minha condição de aluno egresso da primeira turma do curso de 

Licenciatura em Música da UERN, tendo me formado em 2010 e ciente de que a música é, 

conforme Deckert (2012), uma das inteligências múltiplas a serem desenvolvidas pelo ser 

humano, defendo a ideia de que essa linguagem artística, na qual tenho desenvolvido diversos 

trabalhos ao longo de dezessete anos no âmbito da educação de crianças, adolescentes, jovens 

e adultos da cidade de Mossoró, seja inserida no currículo da Educação Básica, como forma de 

promover o desenvolvimento artístico, cultural e integral dos alunos. Nessa perspectiva, 

compartilho com a seguinte concepção de Penna: 

Entendemos que o objetivo último do ensino de arte na Educação Básica (aí incluída 

a música) é ampliar o alcance e a qualidade da experiência artística dos alunos, 

contribuindo para uma participação mais ampla e significativa na cultura socialmente 

produzida – ou, melhor dizendo, nas culturas, para lembrar sempre da diversidade 

(PENNA, 2015, p.99). 

              Em favorecimento à presença da Música no currículo da escola básica, no decorrer 

deste trabalho dissertativo, compartilho ideias de autores que manifestam com legitimidade 

suas concepções quanto às necessidades da presença da Música no ambiente escolar.               

                                                 
9 Disponível em: < http//www. g1.globo.com>. Acesso em: 10 mai. 2017.  
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Toda a minha trajetória de formação profissional na Música, mais especificamente 

como professor do campo da Educação musical, conduziu-me para um engajamento sério e 

compromissado com o discurso sobre os desafios e os obstáculos referentes ao ensino de Música 

na Educação Básica. Nessa perspectiva, a partir de leituras e discussões, decidi investir meus 

estudos acadêmicos na busca por respostas para a questão: como as propostas curriculares de 

Música da Secretaria Estadual de Educação do Rio Grande do Norte e da Secretaria Municipal 

de Educação de Mossoró vêm sendo trabalhadas pelos professores de Arte/Música atuantes no 

Ensino Fundamental – Anos Finais da rede pública da zona urbana da cidade de Mossoró/RN. 

 Interessado em estudar e discutir esse problema levantado, delineei o objetivo geral, 

norteado pela investigação das concepções e ações de professores de Arte/Música do Ensino 

Fundamental – Anos Finais em duas escolas da rede pública de Mossoró/RN. Para alcançar esse 

objetivo, tornou-se essencial a elaboração de quatro objetivos específicos, a saber: realizar um 

levantamento documental sobre os conteúdos de Música para o Ensino Fundamental – Anos 

Finais; discutir sobre as propostas curriculares (para Música) da Secretaria Municipal de 

Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SEMECE) e da Secretaria de Estado da Educação, Cultura 

e Desportos (SEED), elaborados para a rede pública de Educação Básica de Mossoró/RN, no 

que se refere ao ensino de Música; verificar como ocorre a inserção dos conteúdos de Música 

no componente curricular Arte/Música da Educação Básica de Mossoró; discutir a articulação 

dos planos de aulas de dois professores de Arte/Música do Ensino Fundamental – Anos Finais 

com as propostas curriculares da SEMECE e da SEED, bem como a observar as atividades 

musicais propostas e/ou trabalhadas pelos dois docentes. Dessa forma, enxerguei a 

possibilidade de obter informações sobre o pensamento dos professores, suas ações, as 

propostas das respectivas secretarias de educação e os documentos oficiais dirigidos para o 

ensino de Música no ambiente escolar.   

                Quanto aos procedimentos metodológicos adotados para a realização do presente 

trabalho, foram obedecidos vários ciclos da Abordagem Qualitativa (MINAYO, 2015): fase 

exploratória (projeto de pesquisa, preparo para a entrada em campo, procedimentos 

exploratórios); trabalho de campo, por meio do contato com os professores e da visita aos seus 

respectivos locais de atuação; análise e tratamento do material (dados), seguindo os seguinte 

passos: (a) ordenação dos dados, (b) classificação dos dados, e (c) análise propriamente dita. 

Quanto ao método, a pesquisa adotou o estudo de casos múltiplos ou multicasos (BOGTAN e 

BIKLEN, 1994; YIN, 2015; STAKE, 1994). Embasado por esse tipo de estudo, identifiquei os 

locais da realização da pesquisa de campo: duas escolas da rede pública de ensino da zona 
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urbana da cidade de Mossoró/RN e os sujeitos/atores (professores de Arte/Música) 

entrevistados e observados por mim.  

A pesquisa também se apropriou dos seguintes instrumentos de coleta de dados: 

câmera digital (fotos, áudios e vídeos) documentação (projetos político-pedagógicos - PPP, 

planos de aula, ofícios, imagens e fotografias); entrevistas semiestruturadas. Para a realização 

dessas entrevistas, quando também realizei a observação in locus (com diário de campo, 

registros imagéticos e fotográficos e formulários), optei pela técnica da entrevista individual 

(com roteiro de entrevista, contato face a face e registros audiovisuais). Essa técnica permitiu-

me um maior envolvimento com o entrevistado. A esse respeito, Minayo (2015, p.67-68) 

assegura que esse envolvimento do entrevistador com o respondente, ao invés de causar uma 

falha ou um risco “comprometedor da objetividade”, é uma condição fundamental para o 

aprofundamento investigativo e para a objetividade. Essa autora afirma: “A inter-relação, que 

contempla o afetivo, o existencial, o contexto do dia a dia, as experiências e a linguagem do 

senso comum no ato da entrevista é condição sine qua non do êxito da pesquisa qualitativa”. 

Por confiar que essa modalidade de entrevista permite uma maior aproximação com cada 

entrevistado e uma coleta de informações rica em detalhes, compartilho a ideia de Gaskell  a 

respeito dessa técnica. O autor afirma que 

Com um entrevistado apenas, podemos conseguir detalhes muito mais ricos a respeito 

de experiências pessoais, decisões e sequências de ações, com perguntas indagadoras 

dirigidas a motivações, em um contexto de informação detalhada sobre circunstâncias 

particulares da pessoa. O que o entrevistado diz, e a maneira como a entrevista se 

desenvolve, pode estar relacionado a outras características relevantes do indivíduo de 

um modo tal que não é possível dentro da discussão e subsequente análise de um grupo 

focal (GASKELL, 2015, p.78). 

                Esta dissertação de mestrado está estruturada em quatro capítulos, cada qual dividido 

em seções e estes em subseções. Após esta introdução, desenvolvo o capítulo 1. Nesse capítulo, 

discuto aspectos gerais referentes ao ensino da Música no ensino Fundamental – Anos Finais 

da Educação Básica brasileira. O meu objetivo com essa temática é a realização de um 

panorama geral sobre a escolarização da Música. Nesse sentido, recorro a diversos autores que 

versam sobre o assunto. Ainda no referido capítulo, são abordados os principais desafios na 

trajetória de inserção da Música no currículo escolar e os dispositivos legais que tratam dessa 

inserção. Discorro também sobre definições de projetos Político-pedagógicos e discuto sobre o 

papel do trabalho com projetos musicais na escola.   

No capítulo 2, discorro sobre aspectos relacionados a ações e concepções dos 

professores de Música e as concepções gerais sobre o ensino dessa disciplina na escola. O 
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propósito com essa discussão é buscar compreender como é o trabalho do professor de Música 

e suas ideias acerca do ensino de Música. Nesse capítulo, ainda realizo um breve panorama do 

ensino de Música na rede pública de Mossoró/RN. Também apresento definições de autores 

que versam sobre o projeto político-pedagógico e o planejamento dos professores. Ainda nesse 

capítulo, trago discussões a respeito do papel do trabalho com projetos musicais na escola.  

O capítulo 3 é dedicado à descrição minuciosa dos caminhos metodológicos e dos 

procedimentos técnicos empregados para a realização do presente estudo qualitativo, que teve 

como universo da pesquisa duas escolas (dois casos: Casos Múltiplos) e seus respectivos 

professores. Ainda neste capítulo, discuto sobre as fontes de evidências para a obtenção dos 

dados do presente estudo: pesquisa documental, as observações (conteúdos e atividades 

práticas, recursos didáticos, materiais de apoio, estrutura física da escola para as aulas de 

Música, recursos materiais) e as entrevistas, quando realizo uma exposição de múltiplas 

informações recolhidas no percurso do trabalho de campo.  

Já o capítulo 4 foi construído para descrever minuciosamente os procedimentos 

adotados para a análise dos dados coletados nas entrevistas, nas observações diretas e nos 

documentos das escolas e das secretarias municipal e estadual de educação. Ainda no referido 

capítulo, é realizada a Análise de Conteúdo Temática, as discussões, as descobertas e as 

interpretações dos dados recolhidos. Após o término desses quatro capítulos, realizo as 

considerações finais da dissertação. Nessa parte, expresso minhas concepções, minhas 

declarações e outros aspectos que julgo relevantes para contribuir com o trabalho dos 

professores atuantes no ensino de Música e para a inserção dessa arte nos currículos escolares.  
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2 A MÚSICA NO CURRÍCULO DO ENSINO FUNDAMENTAL 

Consta na Resolução CNE/CEB nº 7/201010, a qual é normatizadora das Diretrizes 

Curriculares Nacionais (DCN) para o Ensino Fundamental, que essa etapa do ensino é 

estruturada em duas fases: Anos Iniciais, com quatro anos de duração e Anos Finais, com cinco 

anos de duração. O documento enfatiza que essa é a etapa mais longa da Educação Básica 

brasileira e que a faixa etária de alunos para integrar essa etapa da escolarização é compreendida 

entre 6 e 14 anos (2012, p. 3). Segundo a BNCC11 (2017, p. 59), o ensino de Música no currículo 

do Ensino Fundamental faz parte da Área de Linguagens, que, por sua vez, é composta por 

quatro componentes curriculares: Língua Portuguesa, Arte, Educação Física, Língua Inglesa. 

Verifica-se que essa última linguagem é proposta somente para os Anos Finais do Ensino 

Fundamental. 

A perspectiva sobre currículo discutida no presente trabalho de pesquisa é focada no 

componente Arte, mais especificamente no ensino de Música. Nessa perspectiva, compartilho 

uma das descrições sobre Arte apresentadas pela para o Ensino Fundamental: 

A Arte é uma área do conhecimento e patrimônio histórico e cultural da humanidade. 

No Ensino Fundamental, o componente curricular está centrado em algumas de suas 

linguagens: as Artes visuais, a Dança, a Música e o Teatro. Essas linguagens 

articulam saberes referentes a produtos e fenômenos artísticos e envolvem as práticas 

de criar, ler, produzir, construir, exteriorizar e refletir sobre formas artísticas. A 

sensibilidade, a intuição, o pensamento, as emoções e as subjetividades se manifestam 

como formas de expressão no processo de aprendizagem em Arte (BNCC, 2017, 

p.151). 

A Arte é um componente curricular obrigatório nas diversas etapas da Educação 

Básica brasileira. A inserção dessa área de conhecimento é prevista em lei, conforme o 

parágrafo 2º do artigo 26 da LDB (2016). O seu ensino, dentre outras funções, tem o papel de 

contribuir com o desenvolvimento cultural dos estudantes: “O ensino da arte, especialmente em 

suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 

Educação Básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” (BRASIL, 

2016, p.12). Quanto à inserção da Música no curricular escolar da Educação Básica, a 

                                                 
10 BRASIL. Conselho Nacional de Educação; Câmara de Educação Básica. Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 

2010. Fixa Diretrizes Curriculares Nacionais para o Ensino Fundamental de 9 (anos) anos. Diário Oficial da União, 

Brasília,15 de dezembro de 2010, Seção 1, p. 34. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007 

_10.pdf>. Acesso em: 20 maio 2017. 

 
11 Resolução 7/2010, Artigo 14º: “O currículo da base nacional comum do Ensino Fundamental deve abranger, 

obrigatoriamente, conforme o art. 26 da Lei nº 9.394/96, o estudo da Língua Portuguesa e da Matemática, o 

conhecimento do mundo físico e natural e da realidade social e política, especialmente a do Brasil, bem como o 

ensino da Arte, a da Educação Física e o Ensino Religioso” (BRASIL, 2010, p. 4). 

http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007%20_10.pdf
http://portal.mec.gov.br/dmdocuments/rceb007%20_10.pdf
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Resolução nº 2/2016, em seu inciso I, parágrafo 1º do artigo 1º orienta que, dentre outras 

incumbências, compete às escolas “Incluir o ensino de Música nos seus projetos político 

pedagógicos como conteúdo curricular obrigatório, tratado de diferentes modos em seus tempos 

e espaços educativos” BRASIL (2016, p.1). Percebe-se o interesse discorrido no documento 

quanto ao ensino de Música como parte constituinte do Projeto Político-Pedagógico (PPP) da 

escola, bem como pelo trabalho diversificado dos conteúdos de Música, de modo que estes se 

adéquem às realidades locais de seus estudantes. 

2.1 DOCUMENTOS OFICIAIS PARA O ENSINO DE MÚSICA E CONCEPÇÕES SOBRE 

CURRÍCULO ESCOLAR 

              O ensino de Música na educação brasileira é um tema recorrentemente discutido por 

pesquisadores, escritores, dentre outros profissionais da área, interessados na inserção da 

Música no currículo da escola básica. De acordo com Pereira (2016, p.22), a primeira alusão, 

em documento oficial, à inserção da Música no currículo escolar do Brasil é verificada no 

primeiro Regimento do Colégio Pedro II12 (Rio de Janeiro), datado de 1838. O autor esclarece 

que o documento inseria a Música Vocal como matéria da composição disciplinar daquele 

colégio. A matéria era ofertada para as oito séries do curso primário. O referido autor comenta 

a respeito de uma das finalidades dessa implementação:   

Nesse primeiro momento, a Música, como matéria escolar, apresenta um caráter de 

instrução especializada, uma vez que no Rio de Janeiro, à época, não havia instituições 

de ensino que atendessem às expectativas de formação da elite, habituada ao teatro 

lírico e às cerimônias religiosas com grande aparato musical – instrumental e vocal 

(PEREIRA, 2016, p.22). 

Por meio desse esclarecimento, fica explícito que a Música na estruturara disciplinar 

daquela instituição de ensino era direcionada ao atendimento dos interesses de uma determinada 

classe social. Em relação a essa concepção de prática de currículo, julgo pertinente compartilhar 

a ideia de Thiesen ao discorrer sobre o significante currículo:  

O currículo não pode existir fora da realidade concreta onde homens e mulheres tecem 

e engendram os elementos de sua constituição histórica, seja na ação mesma da 

atividade educativa, seja nas formulações teóricas produzidas sobre essa ação. A 

produção do currículo, como campo de lutas, engendra-se na produção sempre 

tensionada das relações sociais mediatizadas pelos interesses de classe e 

materializados na atividade educativa como um jogo de forças em torno de seu objeto 

mais precioso - o conhecimento (THIESEN, 2013, p.593). 

 

                                                 
12 De acordo com Queiroz (2014), esse colégio era a grande referência de educação para todo o território brasileiro 

no período imperial (Reflexões sobre o ensino de Música nas escolas de Educação Básica). Disponível em: 

<https://youtu.be/5CwwarfsBbs>. Acesso em: 28 mai. 2017. 

https://youtu.be/5CwwarfsBbs
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             Sobre a perspectiva do mencionado autor acerca do currículo, é possível compreender 

que a construção e a permanência de uma estrutura curricular se dão mediante lutas de grupos 

interessados no exercício do domínio sobre as disciplinas que deverão nortear ou controlar o 

conhecimento, de acordo com os interesses hegemônicos. Também, com essa concepção, é 

possível afirmar que retirar um componente do currículo, substituir um por outro ou inserir um 

novo componente é sempre uma questão de jogo de forças ideológicas entre grupos dominantes 

ou grupos que almejam e disputam o espaço hegemônico. Desse modo, percebo que é oportuno 

trazer para essa discussão a definição de Goodson  sobre uma das faces do currículo, o currículo 

escrito: 

O currículo escrito não passa de um testemunho visível, público e sujeito a mudanças, 

uma lógica que se escolhe para, mediante sua retórica, legitimar uma escolarização. 

Como tal, o currículo escrito promulga e justifica determinadas intenções básicas de 

escolarização, à medida que vão sendo operacionalizadas em estruturas e instituições 

(GOODSON, 2013, p.21).  

Essa definição de Ivo Goodson nos conduz ao entendimento de que o currículo escrito 

é um documento que objetiva dar legitimidade, veiculado por disciplinas, à escolarização dos 

conhecimentos. O currículo, nessa perspectiva, pode sofrer transformações em seu percurso 

operacional. Para Silva (2013), o conhecimento incorporado ao currículo não é fixo, mas um 

artefato social e histórico submetido a mudanças e flutuações. Dessa forma, e articulando o 

currículo com o ensino de Música, Pereira (2016, p.19) investe na possibilidade de observar “a 

relação da seleção dos conhecimentos com as diferentes finalidades educacionais assumidas 

pela Música na Educação Básica e as possíveis mudanças e permanências ocorridas ao longo 

do tempo nessa seleção”. 

A partir das elucidações realizadas anteriormente em torno do currículo, posso alegar 

que as propostas ou seleções de conteúdos de Música para serem ensinados no ensino básico 

da educação brasileira têm se mostrado uma questão bastante discutida para a composição do 

currículo escrito direcionado ao desenvolvimento do trabalho com Música na escola regular. 

Autores como Abreu, 2015; Alves, 2011; Kleber, 2012; Pereira, 2016; Queiroz, 2014; Penna, 

2015; Pereira, 2016; Silva, 2015, dentre outros, têm discutido, em suas pesquisas, questões 

referentes às propostas curriculares para o ensino de Música na Educação Básica. A esse 

respeito, Queiroz (2014) lembra que “esta é uma das mais polêmicas das questões que têm 

aparecido em torno da educação escolar e pouco compreendidas em torno da inserção da Música 

na escola”. Pertinente à declaração desse autor, eu questiono e reflito: como efetivar a presença 
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sistemática da Música no currículo da escola regular sem desenvolver conteúdos e atividades 

que direta ou indiretamente não objetivem proporcionar o fazer musical?  

O campo do currículo vem sendo amplamente discutido por teóricos da área das 

diversas partes do mundo. De acordo com Lopes e Macedo (2011, p.19), há uma diversidade 

de estudos voltados, desde o princípio do século XX e também do século anterior a ele, para a 

definição de currículo. Nessa perspectiva, as autoras apresentam uma série de significados 

atribuídos ao termo currículo no cotidiano escolar: “ a grade curricular com 

disciplinas/atividades e cargas horárias, o conjunto de ementas e os programas das disciplinas/ 

atividades, os planos de ensino dos professores, as experiências propostas e vividas pelos 

alunos” Lopes e Macedo (2011, p.19). Essas pesquisadoras também esclarecem que há uma 

característica comum presente nas várias concepções sobre currículo: “a ideia de organização, 

prévia ou não, de experiências/situações de aprendizagem realizada por docentes/redes de 

ensino de forma a levar a cabo um processo educativo”. Nessa direção, é mister lembrar que 

Lopes e Macedo (2011) posicionam-se no sentido de não responder à interrogação O que é 

currículo? Pois há um conjunto de perspectivas e conotações no interior desse significado. Por 

exemplo, para Sacristán, o currículo escolar, como seleção de conteúdos e classificação de 

conhecimentos, é um mecanismo caracterizado modernamente por duas regras operadas 

concomitantemente. Esse autor explica:  

O conceito de currículo e a utilização que fazemos dele aparecem desde os primórdios 

relacionados à ideia de seleção de conteúdos e de ordem na classificação dos 

conhecimentos que representam, que será a seleção daquilo que será coberto pela ação 

de ensinar. Em termos modernos, poderíamos dizer que, com essa invenção 

unificadora, pode-se, em primeiro lugar, evitar a arbitrariedade na escolha de o que 

será ensinado em cada situação, enquanto, em segundo lugar, se orienta, modela e 

limita a autonomia dos professores. Essa polivalência se mantém nos nossos dias 

(SACRISTÁN, 2013, p.170). 

A concepção de currículo para Sacristán é de que esse dispositivo deve ser entendido 

como a expressão equilibrada existente entre os interesses atuantes no sistema educacional e os 

realizadores dos princípios da educação no ensino institucionalizado. Nesse sentido, o currículo 

é um artefato cultural cheio de valores que necessita ser decodificado. Portanto, para esse autor, 

analisar o currículo a partir da acepção mais literal, ou seja, “seleção particular de cultura [...] 

conteúdos intelectuais a serem aprendidos”, não se torna suficiente. Nessa perspectiva, os 

currículos, principalmente os da educação institucional requeridos pelas legislações 

educacionais, são concebidos como um projeto que a escola desenvolve a fim de sociabilizar 

os conhecimentos. Sacristán (2000, p.18) afirma que “A escola educa e socializa por mediação 

da estrutura de atividades que organiza para desenvolver os currículos que têm encomendados 
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– função que cumpre através dos conteúdos e das formas destes e também pelas práticas que se 

realizam dentro dela”. O autor também, ao discutir o currículo como um aparelho que configura 

a realidade do sistema educacional, afirma que há praticas hegemônicas que momentaneamente 

normatizam o currículo. Nessa direção, Sacristán discorre que 

O currículo e sua implementação têm condicionado nossas práticas de educação. 

Portanto, ele é um componente formador da realidade do sistema de educação no qual 

vivemos; poderíamos dizer que o currículo dá forma à educação. Contudo, as práticas 

dominantes em determinado momento também condicionam o currículo; ou seja, ele 

é simultaneamente instituído por meio da realização das práticas (SACRISTÁN, 

2013, p.9). 

              A Educação Musical13 como um campo de conhecimento incorporado ao currículo 

educacional no Brasil tem se mostrado bastante significativo para a construção e o 

aprimoramento de propostas curriculares para o ensino e a aprendizagem dos conteúdos de 

Música na Educação Básica brasileira, de maneira a promover a presença da música na escola.  

É percebido que, ao longo da História da educação do nosso país, muitos documentos oficiais 

(leis, decretos, pareceres, resoluções) já foram produzidos e promulgados em defesa da inserção 

da Música nos currículos escolares; além, é claro, das contribuições de revistas  de grande 

repercussão  no país (Revista da ABEM: Música na Educação Básica – MEB, Revista OPUS, 

Revista HODIE), dissertações, teses, livros, dentre outros trabalhos e eventos voltados para o 

tema O ensino da Música no currículo da Educação Básica brasileira.     

              Com a aprovação da Lei nº 11.769, sancionada em 18 de agosto de 2008, que tornou 

obrigatório o ensino de Música nas escolas, os sistemas brasileiros de educação tiveram três 

anos letivos, a partir da aludida data, para se adaptarem às exigências estabelecidas pela Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que alterou a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro 

de 1996. A obrigatoriedade da incorporação do ensino de Música ao currículo das escolas do 

nosso país, por força da legislação, trouxe ânimo para os profissionais envolvidos nas lutas pela 

conquista de um espaço efetivo para a presença da música como conteúdo a ser trabalhado em 

sala de aula. A partir da implementação da Lei nº 11. 769/08, muitos trabalhos de pós-graduação 

foram produzidos acerca da inserção do Ensino de Música da Educação Básica. Dentre tantos 

autores, cito alguns e seus respectivos objetivos gerais com os estudos realizados: Contrim, 

2015 (“analisar o processo de implantação da Lei nas secretarias municipais de educação da 

microrregião Guarambi/BA”); Fracasso, 2015 (“compreender a inserção do ensino de Música 

                                                 
13 Sou ciente de que a Educação Musical é um campo amplo que permeia os diversos níveis de ensino e 

aprendizagem da música, desde a iniciação dos estudos formais e informais, passando pela graduação e chegando 

até à pós-graduação. Porém, o foco do meu trabalho é o ensino da Música na Educação Básica; especialmente no 

Fundamental II (6º a 9º anos).  
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no currículo da Educação de Jovens e Adultos - EJA”);  Fernandes, 2016 (investigar “a 

utilização da Pedagogia de Projetos como metodologia para o ensino de música nas escolas de 

Educação Básica da cidade de Natal-RN”); Leite, 2013 ( realiza um estudo inserido “[...] no 

contexto da Lei nº 11.769, de 2008, a qual torna obrigatório o conteúdo de Música na Educação 

Básica”). 

A respeito dessa Lei de 2008, a qual não está mais em vigor, Souza comenta com 

otimismo sobre as novas possibilidades trazidas por esse dispositivo para a inserção da Música 

no currículo escolar:     

Até então, a Música esteve praticamente ausente da maioria das grades curriculares 

do ensino básico. Isto porque, desde a implantação da Educação Artística, com a Lei 

5692/71, a área de Música foi perdendo gradativamente o seu espaço na sala de aula. 

O trabalho de Música nas escolas vinha sendo realizado de uma maneira pouco 

sistemática, inviabilizando o seu acesso a todos os alunos de uma maneira democrática 

e inclusiva. A nova legislação abriu a possibilidade de uma implantação efetiva do 

ensino de Música nas escolas, de uma forma abrangente para crianças e adolescentes 

(SOUZA, 2014, p.115).   

Leite também se pronuncia de maneira articulada com o comentário de Souza (2014). 

A concepção daquele autor acerca da Lei nº 11. 769 é a de que: 

Com sua aprovação, percebe-se que há um crescimento nos estudos em educação 

musical relacionados à música na perspectiva da escola e também nas diferentes 

formas de diálogo estabelecido nas mais diversas instâncias da sociedade sobre a 

implementação da referida Lei. As discussões sobre os rumos da educação musical 

nos ambientes escolares vêm repercutindo em diferentes espaços, a exemplo das 

comunidades escolares, dos gestores públicos, das instituições de ensino superior, da 

mídia e dos grupos de trabalho [...] (LEITE, 2013, p.18). 

Em conformidade com o ‘novo’ dispositivo de 2008, a redação apresentada pela Lei 

nº 12.287/2010 dispõe o seguinte: “§ 2º O ensino da Arte, especialmente em suas expressões 

regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da Educação 

Básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos” BRASIL (2010, p.4). É 

importante lembrar que, bem antes dessas datas, outros documentos oficiais, como os Decretos 

nº 1. 331. de 1850 e o nº 981 de 1890 já apresentavam as primeiras definições e aspirações para 

o ensino de Música no contexto escolar do nosso país BRASIL (2013).  

A partir dos escritos sobre o ensino da Música na Educação Básica, é possível afirmar 

que, há dezenas de décadas, documentos vêm sendo elaborados e publicados em defesa dessa 

prática pedagógica nos currículos escolares brasileiros, além de ações realizadas, provenientes 

de lutas em favor da escolarização de conteúdos musicais, tornando essa área um componente 

constitutivo da História da Educação do nosso país CNE (2013). Nesse cenário, representantes 
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da Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM) prestaram uma grande contribuição 

para a construção do PARECER CNE/CEB nº 12/2013, ao elaborarem um quadro que elenca 

de forma sinótica a trajetória histórica de importantes acontecimentos a respeito dos processos 

de construção de leis, decretos, resoluções e eventos pertinentes ao ensino de Música no Brasil. 

Sobre essa trajetória histórica do ensino da Música nas escolas desse país, apresento na íntegra 

o referido quadro: 

Quadro 1 – Quadro Sinótico produzido a partir das colaborações dos representantes da ABEM.  

1850 a 1889 

O Decreto nº 1.331, de 1854, no Regime Imperial, apresenta as primeiras definições, no 

âmbito da legislação educacional brasileira, para o ensino de Música nas escolas. Restrito ao 

Distrito Federal (Rio de Janeiro), ganha ressonância em outros centros educacionais do Brasil. 

1890 a 1929 

O Decreto nº 981, de 1890, apresenta as primeiras aspirações para a Música na escola do Brasil 

republicano; 

A legislação nacional dos anos seguintes não abrange qualquer definição sistemática para o 

ensino de Música na escola, mas diversas localidades incorporam propostas de ensino de 

Música e de prática musical no contexto escolar. 

1930 a 1960 

O canto orfeônico conquista espaço significativo nas escolas brasileiras, sobretudo com base 

na proposta de Villa-Lobos. Essa prática alcança legitimidade nacional a partir dos decretos: 

 Nº 19.890, de 18 de abril de 1931; 

 Nº 24,794, de 14 de julho de 1934; 

 Nº 4.993, de 26 de novembro de 1942. 

1961 a 1970 

A Lei nº 4.024/61(LDB), que trouxe novas definições para a educação nacional, não deu 

qualquer ênfase à proposta do canto orfeônico na escola. Ao contrário de outros documentos 

da legislação nacional vigentes até o final dos anos de 1950, nessa LDB, não há referência ao 

ensino de Música. 

1971 a 1980 
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A Lei nº 5.692/71 trouxe para a legislação nacional a definição da “Educação Artística” como 

atividade e disciplina obrigatória no ensino de 1º e 2º graus. Assim, com a Educação Artística, 

consolidou-se o ensino polivalente das artes, enfraquecendo a presença da Música como 

componente curricular na escola. 

Em 1973, são aprovados o Parecer CFE nº 1.284/73 e a Resolução CFE nº 23/73, atos 

normativos que regulamentam o curso de licenciatura em Educação Artística. 

O Parecer CFE nº 540/77 faz menção às formas do ensino de Música anteriores à Lei 5.692/71, 

limitado ao espaço da teoria musical ou do canto coral. 

1981 a 1990 

O surgimento da pós-graduação em Música no Brasil fortaleceu a pesquisa em educação 

musical, gerando estudos pioneiros sobre o ensino de música na escola brasileira. 

Em 1987, é criada a Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música 

(ANPPOM). 

O debate sobre o ensino das artes na escola é ampliado no âmbito das diferentes áreas de artes, 

apontando, principalmente, para a inadequação da polivalência. 

                                                                 1991 a 2000  

Em 1991.é criada a Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), contribuindo para 

as discussões e as ações acerca do ensino de música na escola. 

Em 1996, o ensino de Arte é fortalecido pela sua inclusão na Lei nº 9.394/96(LDB). 

Desde 1998, as especificidades das diferentes linguagens artísticas são reconhecidas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais definidas por esta Câmara de Educação Básica e nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais. 

2001 a 2013 
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A Resolução CNE/CES nº 2/2004, com fundamento no Parecer CNE/CES nº 195/2003, 

definiu as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de licenciatura em Música. 

A campanha “Quero Educação Musical na Escola”, levada a efeito entre 2006 e 2008, 

mobilizou o poder público e a sociedade civil em prol da aprovação da Lei nº 11.769/2008. 

Em 2009, a campanha ganhou página nas redes sociais. 

É criado, em 2006, o Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música (GAP), construído pelo 

Núcleo Independente de Músicos (NIM), pela Associação Brasileira de Música Independente 

(ABMI), pelo Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado do Rio de Janeiro (SindMusi-

RJ), pela Rede Social de Música e pelo Fórum Paulista Permanente de Música (FPPM), 

reunindo, também, políticos de diversos partidos e artistas. 

A Lei nº 11.769/2008 foi aprovada a partir de um amplo movimento nacional mediado por 

educadores musicais e músicos e, também, por membros da sociedade em geral. 

O debate e a busca de estratégias para o cumprimento da Lei nº 11.769/2008 ganhou fôlego 

em todo o país. A Câmara de Educação Básica se pronunciou sobre a matéria por meio do 

Parecer CNE/CEB nº 10/2008. 

No dia 24 de julho de 2009, no IX Festival de Música de Ourinhos, em São Paulo, realizou-

se o Seminário “Ensino de Música nas escolas”, que contou com a presença de representantes 

das entidades da área educacional e musical. 

Em maio de 2013, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) promoveu o I Encontro 

Internacional de Educação Musical, discutindo a implementação da Lei nº 11.769/2008. 

Em 2011, a Secretaria de Educação Básica do MEC promoveu reunião com especialistas da 

área da Música para discutir o ensino de Arte e de Música nas escolas. 

Dessa reunião, resultou um documento com subsídios ao CNE para a definição dessas 

Diretrizes. 

Fonte: Extraído do Parecer CNE/CEB nº 12/2013  

Com objetivo de ressaltar a importância de duas leis abordadas no quadro sinótico 

acima, referentes ao retorno da Música ao currículo escolar, é imprescindível ratificar que a Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei nº 9.394/96 fez transformações em 

todos os níveis de ensino e integrou o ensino das artes como componente obrigatório à matriz 

curricular da Educação Básica. De acordo Oliveira E Hentschke (2000), uma das grandes 

decisões implantadas pela nova LDB (1996), para a área artística, foi a de substituir a 

terminologia Educação Artística14 por Ensino das Artes. As autoras ainda comentam que a 

                                                 
14 Conforme a Lei nº 5.692 de 1971. Este dado encontra-se descrito no quadro 1 apresentado nessa dissertação. 
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inserção do ensino das Artes nesse ciclo da educação surgiu para o campo da Música como uma 

oportunidade de valorizar e de legitimar a inclusão dessa linguagem artística nos currículos da 

Educação Básica brasileira. A esse respeito, a Lei nº 9.394/96, em seu Artigo 26 – 6º, ordena o 

seguinte: “A Música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do componente 

curricular de que trata o parágrafo 2º deste artigo”. Já nos anos 2000, o artigo 3º da Lei nº 

11.769/08, que alterou a referida lei de 1996, determinou o seguinte: “os sistemas de ensino 

terão três anos letivos para se adaptarem a essa exigência”. De acordo com uma notícia 

publicada em 04 de maio de 2016 no Blogacesso15 (2016, p.2), houve uma prorrogação em 

2011, alterando o prazo para o ano de 2012 como data limite para o ingresso definitivo do 

conteúdo de Música no currículo da Educação Básica do nosso país.  

              No parecer do CNE, há uma seção denominada Mérito, a qual salienta   a importância 

da música no espaço escolar. O texto defende que:  

É dessa forma, em um novo contexto de mobilização pelo reconhecimento da 

importância da música na escola, compreendida como direito humano, promotora de 

cidadania e de maior qualidade social na educação, que se faz mister a aprovação de 

Diretrizes que orientem o tratamento a ser dado ao ensino de música nas escolas da 

Educação Básica (CNE/CEB 12/2013, p.8). 

Outra parte de notória relevância contida no Parecer CNE/CEB nº 12/2013 é o Projeto 

de Resolução, o qual se transformou na Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016. O texto 

apresenta direcionamentos quanto às ações para implementação   do ensino de Música nas 

escolas de nível básico brasileiras. A esse respeito, Figueiredo (2016, p.516) afirma que, apesar 

de a Lei nº 11.769/08 não estar mais em vigência, tendo em vista que foi substituída pela Lei 

nº 13.278/16, que alterou o parágrafo 6º do artigo 26 da LDB de 1996 sobre o ensino de arte, 

“as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Operacionalização do Ensino de Música na 

Educação Básica [...] continuam em vigor, oferecendo orientações específicas para a 

implantação da Música nos currículos”. A referida Resolução é composta por dois artigos. No 

artigo 1º do documento, está escrito o seguinte:  

Esta Resolução tem por finalidade orientar as escolas, as Secretarias de Educação, as 

instituições formadoras de profissionais e docentes de Música, o Ministério da 

Educação e os Conselhos de Educação para a operacionalização do ensino de Música 

na Educação Básica, conforme definido pela Lei nº 11.769/2008, em suas diversas 

etapas e modalidades (BRASIL, 2016, p.10). 

Para a inserção da Música no currículo da Educação Básica brasileira, conforme o que 

está determinado no Artigo 1º da referida Resolução, é necessário que os diversos seguimentos 

                                                 
15 Disponível em: < http://www.blogacesso.com.br/? p=8546>. Acesso em: 4 mai. 2016. 

http://www.blogacesso.com.br/?%20p=8546
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da educação se mobilizem e se articulem para a viabilização desse processo de inclusão 

curricular na escola, pois, a cada um dos seguimentos educacionais, competem providências. A 

seguir, destaco as palavras-chave que representam cada inciso dos respetivos parágrafos. O 

parágrafo 1º orienta que compete às escolas: I - Inclusão do ensino de Música no PPP; II - 

adequação de tempos e espaços para o ensino de Música; III -  atividades musicais para todos 

alunos da escola; IV - Professores licenciados em Música, mestres de saberes musicais e 

profissionais vocacionados; V - promoção de formação continuada; VI - parcerias com 

instituições e organizações ligadas à música; VII - projetos e ações complementares.  

  Embora eu entenda que, para a operacionalização do ensino de Música na Educação 

Básica, diversos órgãos competentes que constituem sistema educacional brasileiro devem ser 

mobilizados, e partindo do princípio de que a inserção de um componente no currículo não se 

processa de maneira simplista, o presente trabalho dissertativo restringe-se a discutir os 

parágrafos 1º e 2º do artigo 1º da Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016. Respectivamente, 

esses parágrafos da Resolução tratam das competências atribuídas às escolas e às secretarias de 

educação; o parágrafo 1º é composto por sete incisos e o 2º parágrafo é composto por nove 

incisos. 

2.2 DESAFIOS PARA A INSERÇÃO DA MÚSICA NO CURRÍCULO ESCOLAR 

Segundo Figueiredo (2015), no Evento ABEM16, um dos desafios encontrados para a 

inclusão da Música no currículo escolar foi o de modificar a LDB no tocante ao ensino dos 

conteúdos da Música no contexto escolar brasileiro, pois o artigo 26 do documento da Lei nº 

9.394/96 tratava o ensino das artes sem definir exatamente como seriam distribuídas as 

linguagens artísticas dentro do currículo (Dança, Teatro, Artes visuais e Música) Dentre outros 

desafios, o autor elenca os seguintes: a formação do professor, quem iria atuar na escola, como 

seria o currículo, o que é arte e o que é música. De acordo com Figueiredo, essas questões 

levantadas ainda são desafios para os dias atuais, pois permanecem sem respostas capazes de 

sanar e minimizar, de maneira satisfatória, a problemática. 

A partir da explanação posta por Figueiredo, é possível afirmar que, com a formulação 

da Lei nº 11.769/08, novos desafios surgiram e, obviamente, precisam ser enfrentados para 

favorecer a presença da Música no currículo escolar brasileiro. Nessa perspectiva, apresento 

mais desafios apontados por Figueiredo, revisão dos projetos político-pedagógicos das escolas, 

                                                 
16 XXII CONGRESSO NACIONAL DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO MUSICAL. Educação 

Musical, Formação Humana, Ética e Produção de Conhecimento. Evento ocorrido em Natal/RN, no período de 05 

a 09 de outubro de 2015. Disponível em: //youtu.be/FP9M1 a SENEM. Acesso em: 04 de abril de 2017.As citações 

de Sérgio Figueiredo foram extraídas da sua fala proferida na mesa redonda da manhã do 2º dia do evento. 
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de modo a incluir a Música, contratação de profissionais licenciados em Música e a definição 

de currículo para educação musical em diferentes contextos. Como parte de suas reflexões, o 

autor afirma:  

“Eu penso que uma possibilidade de enfrentar, talvez, esse desafio, de forma bastante 

particular e bastante objetiva, seria, por exemplo, o estabelecimento de fóruns, grupo 

de trabalhos que contassem com a contribuição de diversas pessoas que assumiriam 

parte desse compromisso; sempre em conjunto” (Figueiredo, 201517).  

 

Para dialogar e colaborar com esse autor, reforçando alguns dos pontos elencados por 

ele e trazendo outros mais, sobre os desafios, para a inclusão da Música no currículo escolar, 

Leite analisa e comenta que   

Os estudos na área da educação musical apontam vários dilemas para a inserção da 

Música na escola, como a quantidade insuficiente de profissionais habilitados, a pouca 

reflexão sobre concepções pedagógico-musicais, a inserção da Música nos projetos 

político-pedagógicos, os concursos públicos inadequados à titulação do licenciado em 

Música, a deficitária condição de infraestrutura e de equipamentos disponíveis, o 

interesse e/ou falta de interesse dos licenciados em Música em atuar na Educação 

Básica, a qualidade na formação dos docentes e a formação e a atuação de professores 

não-especialistas em Música, entre outros (LEITE, 2013, p.19). 

A questão sobre os profissionais especializados no ensino de Música na Educação 

Básica, levantada anteriormente por Figueiredo (2015) e por Leite (2013), vem sendo bastante 

debatida por diversos escritores da área. Nessa perspectiva, é louvável visitar, dentre outros 

autores, alguns dos trabalhos escritos e publicados por Abreu, 2008; Andraus, 2008; Del-Ben, 

2005; Hirsch, 2007; Penna, 2002; 2007; Sebben, 2008. A partir de uma leitura criteriosa nos 

textos dos pesquisadores mencionados, é possível constatar que o problema do pequeno número 

de professores com licenciatura em Música atuantes no ensino dessa linguagem é ínfimo em 

relação à quantidade de escolas de Educação Básica existentes em nosso país. 

No tocante aos PCN-Arte, a escritora Maura Penna realizou uma análise criteriosa 

nesses documentos a respeito das propostas para o ensino de Música nos ciclos do Fundamental 

I e II. O título do trabalho é Música na Escola: analisando a proposta dos PCN para o ensino 

fundamental Penna (2001, p. 113-134). O mesmo consta no livro É este o ensino de Arte que 

queremos? uma análise das propostas do parâmetros curriculares nacionais (2001). Esse livro 

é uma coletânea de artigos produzidos por vários autores que discutem os rumos do ensino da 

Arte no Brasil.  No prefácio da obra, Penna (2001) informa que “Os artigos apresentados são 

fruto de análises desenvolvidas pelo Grupo Integrado de Pesquisa em Ensino das Artes do 

Departamento de Artes da Universidade Federal da Paraíba (UFPB) ”.  

                                                 
17 Palavras proferidas ainda no Evento da ABEM 2016, do qual já apresentei as referências. 
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2.3 O PAPEL DO ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

QUEIROZ (2014), em suas reflexões acerca de textos contidos na LDB e em outros 

documentos norteadores da Educação Básica em sentido mais amplo, estabeleceu sucintamente 

algumas definições primordiais sobre os objetivos específicos para a educação musical no 

ambiente escolar. O autor concebe que o ensino de Música nas escolas deve conduzir os alunos 

a:  

Adquirir conhecimentos que lhes permitam compreender a música como linguagem e 

forma de expressão humana, praticada universalmente, mas singularizada como 

linguagem a partir das especificidades de cada contexto cultural; Desenvolver 

habilidades que lhes permitam lidar de maneira prática com aspectos estéticos e 

estruturais da expressão musical, a partir da criação, do arranjo, da adaptação e da 

performance de música de múltiplos contextos; Trabalhar com dimensões técnicas, 

intelectuais e cognitivas da música para que possa se expressar por meio de diferentes 

formas de organização da linguagem musical;  Conhecer e vivenciar produções 

musicais de culturas do mundo, compreendendo características, valores e significados 

diversos que permeiam as linguagens musicais em diversos contextos da sociedade 

contemporânea; Emergir no seu próprio universo social, sendo agente ativo no 

processo de seleção, prática e valoração de músicas do seu entorno cultural; 

Desenvolver uma compreensão ética, humana e crítica acerca da música como campo 

de saber, podendo almejar, inclusive caminhos para a formação, a atuação e a 

profissionalização no mercado de trabalho musical (QUEIROZ, 2014, p.3). 

Evidencia-se que, na concepção de Queiroz, a partir de suas leituras prévias, o ensino 

de Música na Educação Básica deve proporcionar aos seus estudantes uma formação integral 

acerca da música, possibilitando a esses alunos os conhecimentos das diversas facetas da 

música, inclusive uma futura profissionalização na área. Nessa perspectiva, e comungando com 

outros autores, entendo que o ensino de música na escola deve ir além de meros conteúdos e 

atividades trabalhados no componente curricular Arte. A esse respeito, apoio-me também em 

Loureiro quando defende que: 

No contexto de uma educação voltada para a transformação social, a educação musical 

centra-se na busca do equilíbrio entre o didático e o artístico, propiciando ao aluno a 

aquisição do conhecimento musical organizado e sistematizado, ao mesmo tempo que 

favorece o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e da sensibilidade. Uma 

educação musical inserida na formação integral do indivíduo (LOUREIRO, 2008, 

p.128). 

Ainda sobre o papel do ensino de Música na Educação Básica e, consequentemente, 

sobre suas contribuições para a formação do indivíduo, compartilho com a concepção de Penna 

a respeito da musicalização18, e que julgo ser esta pertinente com o meu discurso em favor da 

                                                 
18 A musicalização também é um processo de educação musical capaz propiciar a interação do aluno com o 

universo musical, tornando esse aluno sensível à linguagem dos sons e dos ritmos de maneira significativa. 

Concordamos com Penna (2010, p. 33) quando, a partir de um contexto, ela conclui que “[...] musicalizar é 
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presença da música na escola regular. Penna (1990, p.32) concebe a musicalização como “[...] 

um processo educacional orientado que se destina a todos que, na situação escolar, necessitam 

desenvolver esquemas de apreensão da linguagem musical ”. Essa afirmação reforça o 

pensamento, já tão disseminado por educadores musicais, de que a música torna o homem 

sensível a outras habilidades do conhecimento. Uma proposta de atividade defendida por 

autores como Figueiredo quanto ao acesso à musicalização é o trabalho com o canto. Nesse 

sentido, de acordo com Braga, o desenvolvimento da voz cantada:   

[...] além da exploração dos parâmetros sonoros, aponta para as possibilidades de 

desenvolver a leitura musical, técnica vocal e ampliar o repertório musical dos 

estudantes. Todavia, é necessário o desenvolvimento de determinadas competências 

e conhecimentos pedagógicos musicais para a sua utilização, sobretudo porque o 

professor torna-se a principal referência para o seu uso (BRAGA, 2016, p.191). 

Contudo, conforme, a autora acima, é imprescindível que o (a) professor (a), além dos 

seus conhecimentos práticos e teóricos sobre música, desempenhem aptidões em suas ações e 

desenvolvam conhecimentos do campo da pedagogia musical.  

A fim de valorar a presença da música no ambiente escolar, apoio-me também em uma 

definição presente na terceira versão da BNCC:  

A música é a expressão artística que se materializa por meio dos sons, que ganham 

forma, sentido e significado no âmbito tanto da sensibilidade subjetiva quanto das 

interações sociais, como resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no 

domínio de cada cultura (BNCC, 2017, p.154).  

 Como também considero que a presença dos conteúdos e atividades musicais é algo 

necessário para a formação integral do indivíduo, realizo uma articulação do aludido texto da 

BNCC, o qual enfatiza a música como uma expressão artística capaz tornar o indivíduo 

interativo em seu meio social, com a concepção de Queiroz: 

Os conteúdos trabalhados são imprescindíveis para a consistência da proposta 

educativa, já que é por meio do conteúdo programático que os alunos têm contato 

direto com a reflexão, a apreciação, a crítica e a vivência prática da música. A partir 

dos conteúdos fica explícita também a contextualização da ação pedagógica com a 

vida, com os interesses e com as perspectivas musicais dos estudantes. Nesse sentido, 

tal definição deve levar em conta o contexto sociocultural, as nuances de cada escola, 

as características dos estudantes e a formação do profissional de ensino (QUEIROZ, 

2014, p.3).   

                                                 
desenvolver os instrumentos de percepção necessários para que o indivíduo possa ser sensível á música, aprendê-

la, recebendo o material sonoro/musical como significativo”.  
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 Nesse sentido, persisto na declaração de que os conhecimentos da área de Música 

também podem proporcionar alternativas para aqueles alunos que desejam desenvolver 

habilidades e competências musicais capazes de lhes conduzir a uma carreira profissional na 

área, tendo em vista que, assim como há cursos superiores de Geografia, História, Matemática, 

Ciências, dentre outras, há também curso superior de Música, mestrado em Música, doutorado 

em Música e até pós-doutorado na área. 

Retomando a perspectiva da aquisição da linguagem musical discutida anteriormente 

por Penna, articulo-a à ideia de Swanwick (2003) quando este discorre sobre a existência da 

compreensão da música e sua linguagem. O educador afirma que ela (a linguagem musical) 

precisa ser enxergada como uma “forma simbólica com camadas e significados” Swanwick 

(2003, p.50). Nessa direção, Swanwick, objetivando definir o que ele chama de “discurso” 

artístico, elenca quatro elementos que subsidiam a compreensão da música como uma 

linguagem. O escritor argumenta que “Internamente”, representamos ações e eventos para nós 

mesmos, nós imaginamos; “Reconhecemos” e produzimos relações entre essas imagens; 

empregamos sistemas de sinais, vocabulários compartilhados; “Negociamos” e trocamos 

nossos pensamentos com os outros. Para Swanwick, a articulação desses quatro elementos é 

que dá caráter ao pensamento e à produção nas artes. O escritor acrescenta que isso também 

ocorre com a mesma intensidade em deliberação filosófica, racionalização científica ou 

pensamento matemático. Nesse sentido, este educador do campo da Música argumenta: “[...] 

Minha tese é que o fenômeno dinâmico da metáfora serve de base a todo discurso” Swanwick 

(2003, p.23). 

Para embasar a ideia de que o ensino de conteúdos musicais na escola pode colaborar 

significativamente com a formação integral dos alunos e, consequentemente, com o 

desenvolvimento de sua aprendizagem, cito aqui um dos objetivos elencados pela Base 

Nacional Comum Curricular (BNCC), referente à aprendizagem e ao desenvolvimento 

significativo dos conhecimentos do aluno frente aos componentes curriculares: 

Assim, os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares estabelecidos pela 

BNCC para toda a Educação Básica visam à aprendizagem e ao desenvolvimento 

global do aluno. A superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 

conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, o protagonismo do aluno em 

sua aprendizagem e a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende são 

alguns dos princípios subjacentes à BNCC (BNCC, 2017, p.17). 
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Nessa perspectiva, ainda pressuponho que a presença dos conteúdos de Música no 

curricular escolar, se trabalhados de maneira significativa19, podem contribuir satisfatoriamente 

para a formação integral do indivíduo aprendiz inserido no contexto educacional.  

 Com a finalidade de contextualizar o termo significativo citado anteriormente, 

compartilho com o esclarecimento de Moreira (2012). De acordo com o referido autor, a 

aprendizagem é considerada significativa quando o aprendiz encontra significado em uma 

informação que para ele é nova, mas que essa informação, que também é chamada ideia, 

conceito ou proposição, é ancorada em conhecimentos preexistentes na estrutura cognitiva 

desse indivíduo. Moreira enfatiza que todo esse processo inclui determinado grau de clareza, 

estabilidade e diferenciação. O pesquisador enfatiza que, nesse tipo de aprendizagem, deve 

haver a interação entre o conhecimento já existente na mente do aprendiz e o novo 

conhecimento a ser adquirido por ele. Dessa forma, ambos os conhecimentos modificam um ao 

outro. Nesse tipo aprendizagem, considera-se o ponto de vista da lembrança posterior e da 

utilização dessa memória para a experimentação de novas aprendizagens. Moreira ainda 

esclarece que, no processo da aprendizagem significativa, a aprendizagem é dinâmica, pois o 

conhecimento está sempre em construção. 

Ainda sobre aprendizagem significativa, aproveito para articulá-la com a ideia de 

Lopes e Macedo quando estas abordam esse tema a partir dos temas transversais e à luz da 

proposta construtivista. As autoras afirmas que: 

[...] os temas transversais foram articulados a uma proposta de ensino-aprendizagem 

construtivista, tanto no que concerne à valorização dos saberes prévios dos alunos 

quanto na ideia de que, para tornar a aprendizagem significativa, o aluno deve 

incorporar novos saberes a esses saberes prévios e entender a utilidade dos mesmos 

na sua vida cotidiana (LOPES; MACEDO, 2011, p.128).  

Sou favorável à ideia de que os conteúdos de Música também têm sua relevância frente 

aos outros componentes do currículo escolar. Nesse sentido, recorro à seguinte afirmação de 

Paro: 

Não há dúvidas que o conteúdo das tradicionais disciplinas escolares (Matemática, 

Ciências, Língua Portuguesa, Geografia, História etc.) é imprescindível e não pode, 

sob nenhum pretexto, ser minimizado. Mas porque não dar igual importância à 

música, à dança, às artes plásticas e a outras manifestações e criações da cultura que 

igualmente são necessárias a uma vida mais digna e mais plenamente usufruída? 

(PARO 2007, p.113).  

 

                                                 
19 Para fundamentar a utilização desse conceito, abordarei os princípios da Aprendizagem Significativa do 

psicólogo da educação David Paul Ausubel (1918-2008), objetivando o esclarecimento pleno da discussão aqui 

proposta.  
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A partir do posicionamento de Paro (2007) sobre a importância de outros conteúdos 

para a formação aluno, defendo também a ideia de que a música e as outras áreas do 

conhecimento podem contribuir para o desenvolvimento de alguma das múltiplas inteligências 

do aluno, pois é possível afirmar que cada indivíduo pode desenvolver uma ou mais 

inteligências ao longo de sua vida. Isto é, na realidade, não existe apenas um tipo de inteligência 

a ser desenvolvida pelo ser humano, mas várias inteligências. A esse respeito, Deckert (2012) 

afirma que, na teoria das inteligências múltiplas de Howard Gardner, estão as inteligências 

linguística, lógico-matemática, corporal, espacial, interpessoal, intrapessoal, naturalista, 

existencialista e a música. Deckert descreve que a inteligência musical envolve habilidades em 

execução (performance), composição e apreciação musical e que esse tipo inteligência segue 

um caminho estrutural quase paralelamente com a inteligência linguística. 

Embasado nas argumentações apresentadas no decorrer do presente trabalho de 

pesquisa e em outras leituras realizadas em livros, artigos, revistas e documentos oficiais 

diversos, é razoável refletir sobre as contribuições dos conteúdos musicais para o currículo 

escolar e, consequentemente, o papel desses conteúdos e de atividades no contexto   do Ensino 

Fundamental – Anos Finais. 

2.4 O ENSINO INTERDISCIPLINAR DE MÚSICA  

Almejo, com as ideias expostas na presente seção, a valorização dos conhecimentos 

de Música, perspectivando a compreensão significativa dos aprendizes perante as ações 

pedagógicas de seus professores em sala de aula. Para colaborar com a discussão sobre o 

diálogo dos conteúdos musicais com os conteúdos dos outros componentes curriculares da 

escola, trago trechos de documentos oficiais e argumentos de autores que tratam da 

interdisciplinaridade. Objetivo também afinar a minha investigação com o caráter 

interdisciplinar subjacente à linha de pesquisa do mestrado em ensino ao qual me vinculei. 

Nesse sentido, defendo a ideia de um currículo de Música que não favoreça a perspectiva 

ideológica do ensino fragmentado, compartimentado20, mas sim, de um ensino promotor da 

construção de práticas interdisciplinares. Dessa forma, compartilho com o seguinte texto 

extraído dos PCN Artes (5ª a 8ª séries), intitulado Aprender e Ensinar Arte: 

É desejável que o aluno aprenda de maneira balanceada os diferentes tipos de 

conteúdos: fatos, conceitos, princípios, procedimentos, valores e atitudes. Tal 

diversidade compõe um quadro inter-relacionado e não-estanque de tipos de 

                                                 
20 Sobre essa perspectiva, Silva (2011) recorre a Japiassu (2006) para confirmar que persistimos na prática do 

conhecimento disciplinarizado, fragmentado, parcelado, compartimentado. 
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conteúdos, ou seja, é impossível separar fatos de conceitos ou valores de conceitos, 

no conjunto das aprendizagens (BRASIL, 1998, p.45). 

Aproveito a ocasião para articular o trecho acima com outra proposta presente na 

terceira versão da BNCC:            

A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, 

experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, 

dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo 

lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver 

saberes musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na 

sociedade (BNCC, 2017, p.154). 

 

Os trechos arrolados anteriormente nesta seção valorizam as propostas de trabalhar os 

conhecimentos na escola de maneira inter-relacionada. Nessa perspectiva, os professores das 

diversas áreas do conhecimento precisam desenvolver estratégias que possibilitem o diálogo 

entre os diversos conteúdos, considerando as diversidades artísticas, culturais, musicais, 

linguísticas e compreendendo que tudo isso faz parte do conjunto das aprendizagens e dos 

saberes fundamentais para o desenvolvimento de um sujeito participativo, ativo e crítico na 

sociedade em que ele está inserido. Nessa perspectiva, é louvável abordar o parágrafo 1º do 

Artigo 24 da Resolução nº 7, de 14 de dezembro de 2010. O texto do documento oficial afirma 

o seguinte: 

A oportunidade de conhecer e analisar experiências assentadas em diversas 

concepções de currículo integrado e interdisciplinar oferecerá aos docentes subsídios 

para desenvolver propostas pedagógicas que avancem na direção de um trabalho 

colaborativo, capaz de superar a fragmentação dos componentes curriculares 

(BRASIL, 2010, p.7). 

 

Acredito que, assim como a transversalidade pode ser um dos caminhos para se 

alcançar a interdisciplinaridade, esta viabiliza a inter-relação com as demais áreas de 

conhecimentos produzidos na escola, promovendo, dessa forma, a aprendizagem significativa 

da música no ambiente escolar. A esse respeito, as Diretrizes Curriculares Nacionais da 

Educação Básica orientam que:  

Em relação à organização dos conteúdos, há necessidade de superar o caráter 

fragmentado das áreas, buscando uma integração no currículo que possibilite tornar 

os conhecimentos abordados mais significativos para os educandos e favorecer a 

participação ativa de alunos com habilidades, experiências de vida e interesses muito 

diferentes (BRASIL, 2013, p.118). 

Fazendo um contraponto entre a transversalidade e a interdisciplinaridade, Silva 

(2011) explica que os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN abordam a questão da 

interdisciplinaridade apenas à luz dos temas transversais. Nessa perspectiva, coloco-me 
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favorável à declaração desse autor, pois não concebo que a inclusão dos conteúdos da Música 

seja subsidiada apenas pelos temas transversais. Acredito que tais conteúdos podem dialogar 

com conteúdos de outras áreas de conhecimentos: Matemática, Ciências, Língua Portuguesa, 

dentre outras. Para essa discussão, trago Lopes e Macêdo  que, ao refletirem sobre a importância 

dada aos temas transversais para a sociedade, questionam:   

Se os temas transversais referem-se a questões entendidas como importantes para a 

sociedade contemporânea, por que esses temas não servem de referência para 

construir os conteúdos das disciplinas escolares? Nesse sentido, os temas transversais, 

entendidos como relevantes, são colocados em uma posição inferior – transversal – 

frente ao currículo realmente valorizado – o eixo longitudinal -, o qual permanece 

regulando a produção dos conteúdos curriculares (LOPES; MACÊDO. 2011, p.129).  

              Focando um pouco mais na significante interdisciplinaridade, ressalto que este é um 

assunto amplamente discutido por estudiosos de diversas partes do mundo. A esse respeito, o 

documento das Diretrizes Curriculares Nacionais Gerais da Educação Básica pronuncia-se da 

seguinte forma: 

Os estudiosos do tema têm insistido na crítica aos currículos em que as disciplinas 

apresentam fronteiras fortemente demarcadas, sem conexões e diálogos entre elas. 

Criticam, também, os currículos que se caracterizam pela distância que mantêm com 

a vida cotidiana, pelo caráter abstrato do conhecimento trabalhado e pelas formas de 

avaliação que servem apenas para selecionar e classificar os alunos, estigmatizando 

os que não se enquadram nas suas expectativas (BRASIL, 2013, p.118).  

Para um maior aprofundamento a respeito desse campo de conhecimento, sugiro que 

o caro leitor realize leituras em alguns dos seguintes nomes de destaque: Japiassu (1979), 

Goldman (1979), Freire (1987), Frigotto (1995), Michael Gibbons (1997), Pedro Demo (2001), 

Luck (2001), Maria Cândida Moraes (2002), Olga Pombo (2003), Edgar Morin (2005), Thiesen 

(2008). Este último autor (p. 545) afirma que a interdisciplinaridade luta para dar respostas 

sobre a necessidade de superação da concepção fragmentada que persiste nos processos 

produtivos e socializados do conhecimento. Nesse norte, para Thiesen (2008), a importância da 

interdisciplinaridade, em qualquer espaço de aprendizagem, é argumentada no seguinte trecho: 

Na sala de aula ou em qualquer outro ambiente de aprendizagem, são inúmeras as 

relações que intervêm no processo de construção e organização do conhecimento. As 

múltiplas relações entre professores, alunos e objetos de estudo constroem o contexto 

de trabalho dentro do qual as relações de sentido são construídas. Nesse complexo 

trabalho, o enfoque interdisciplinar aproxima o sujeito de sua realidade mais ampla, 

auxilia os aprendizes na compreensão das complexas redes conceituais, possibilita 

maior significado e sentido aos conteúdos da aprendizagem, permitindo uma 

formação mais consistente e responsável (THIESEN, 2008, p.551). 
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Também pertinente à interdisciplinaridade, menciono um trecho contido na terceira 

versão da BNCC que, após muitas expectativas por partes dos diversos profissionais do campo 

da educação, foi publicada no ano de 2017. O texto destaca a necessidade do diálogo das 

linguagens artísticas com as diversas áreas do conhecimento.  

Desse modo, espera-se que o componente Arte contribua com o aprofundamento das 

aprendizagens nas diferentes linguagens – e no diálogo entre elas e com as outras áreas 

do conhecimento -, com vistas a possibilitar aos estudantes maior autonomia nas 

experiências e vivências artísticas (BNCC, 2017, p.163). 

Ainda é evidenciado no texto da BNCC (2017) que as quatro linguagens do 

componente Arte (Música, Dança, Teatro e Artes visuais) propostas para serem trabalhadas na 

escola regular devem propiciar aos alunos experiências e vivências, isto é, os conteúdos não 

deverão ser abordados apenas em uma perspectiva teórica. É fundamental que os professores 

executem atividades capazes de promoverem a presença significativa das linguagens artísticas 

na escola e o envolvimento dos estudantes com os conteúdos trabalhados, proporcionando a 

esses alunos o direito da escolha, da criação e do diálogo entre as outras áreas de conhecimentos 

presentes nos outros componentes do currículo escolar. 

 Interessado em articular a minha investigação com a linha de pesquisa à qual me 

submeti no Programa de Pós-Graduação em Ensino (POSENSINO) e, além disso, propor o 

ensino de música na escola básica, dentro de uma perspectiva interdisciplinar, comprometi-me 

com o discurso em defesa do currículo interdisciplinar. Sobre currículo, entendo que há uma 

íntima relação desse significante com a significante disciplina. Na minha concepção, esses dois 

termos se articulam dialogicamente. Por essa razão, ao discutir-se sobre disciplina, é necessário 

inter-relacioná-la a currículo. Nesse caminho, compartilho a seguinte argumentação de Lopes 

e Macedo sobre a importância da organização disciplinar, ou composição curricular, na escola 

formal: “Defendemos que a organização disciplinar escolar se mantém dominante nos 

currículos de diferentes países, ao longo da história, porque é concebida como uma instituição 

social necessária” Lopes e Macedo (2011, p. 108). 

2.5 O PAPEL DA ABEM QUANTO AO ENSINO DE MÚSICA NA EDUCAÇÃO BÁSICA 

A ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical foi criada em Salvador, Bahia, 

em 1991 e teve a escritora Alda de Jesus Oliveira como sua primeira presidente eleita. Segundo 

Oliveira (2012), pode-se considerar que a ABEM teve como semente geradora a Semana de 

Educação Musical, evento originado também naquele estado e promovido anualmente pela 

Escola de Música da Universidade Federal da Bahia (EMUS/UFBA). A “Semana” era 
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composta por vários professores universitários que propunham inovações no campo da 

educação musical mediante discussões em grupo, com professores de escolas e profissionais 

ligados à educação, com a finalidade de traçar políticas referentes à problemática do ensino da 

Música no Brasil. A Semana de Educação Musical comemorou seus dez anos de existência em 

1990 ABEM (2012, p.18). 

Para reforçar o compromisso da ABEM com o ensino de música em nosso país, essa 

associação apresentou, em 01 de março de 2015, um documento produzido coletivamente e 

originado de um trabalho realizado a partir do Fórum sobre o ensino de música na proposta da 

Base Nacional Comum Curricular, que aconteceu em Brasília, na sede da UnB, nos dias 03 e 

04 de dezembro de 2015 ABEM, (2016). O documento resultou na elaboração de proposições 

relevantes para a construção da segunda versão da BNCC – Base Nacional Comum Curricular, 

que foi publicada em abril de 2016. 

A BNCC teve a sua versão inicial apresentada pelo Ministério da Educação - MEC no 

ano de 2015. A partir de então, a ABEM logo se mobilizou para analisar minuciosamente o 

documento, refletir e discutir, objetivando contribuir para o aprimoramento das propostas 

contidas naquela base curricular em construção para o ensino básico brasileiro (ABEM, 2016, 

p.1). Devo salientar a importância da ABEM para o cenário educacional brasileiro. É verdadeiro 

afirmar que essa associação tem repercussão até fora do Brasil, e a sua revista, a Revista da 

ABEM (criada em 1992 e havendo publicado, até o segundo semestre de 2015, 35 periódicos) 

já conquistou o conceito Qualis A1 na área de Música e B1 na área de Educação. 

Quanto ao papel da ABEM no processo de inserção da Música na composição 

curricular das escolas brasileiras, concordo com FIGUEIREDO (2015) quando, no 2º dia do 

Evento ABEM, realizado em Natal/RN, afirmou que essa Associação tem feito e ainda tem por 

fazer no sentido de contribuir com ideias para enfrentar os desafios decorrentes das alterações 

para implementação da Música no currículo escolar. 

Ciente da imensa repercussão que a Lei nº 11.769 de 2008 obteve no campo da 

Educação musical no Brasil e dos impactos provocados por esse dispositivo, resolvi realizar um 

estado de conhecimento sobre os artigos produzidos e publicados periodicamente nas revistas 

da ABEM de 2012 a 2015. Para esse levantamento, tracei também a estratégia de selecionar 

apenas os textos que, de alguma forma, tecessem certa afinidade com o tema a Música na 

Educação Básica. A partir dessa seleção, iniciei a coleta, objetivando destacar os trabalhos que, 

de alguma maneira, prestassem sua contribuição para a inserção da Música nos currículos 

escolares do nosso país. Do universo de 92 artigos publicados em 09 periódicos, entre os anos 

2012 e 2015, destaquei 20 trabalhos sobre os quais teci comentários. 
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O artigo de Kleber (2012, p.31) discute sobre a importância da ABEM para a educação 

musical do século XXI e sobre a lei que trata da obrigatoriedade do ensino da Música na 

Educação Básica, embora o tratamento que esse autor confere quanto ao ensino dos conteúdos 

musicais na escola seja apenas para mostrar as dificuldades para a efetivação da implantação 

dessa arte nos espaços escolares. Já o texto de Montandon (2012, p.58) é voltado para as 

questões de políticas educacionais e para a formação de professores. A autora refere-se à Lei nº 

11.769 com o propósito de denunciar que a implementação dessa Lei pode estar servindo mais 

para a ampliação de postos de trabalho do que para a formação dos estudantes. 

Na comunicação de Santana (2012, p.98), encontra-se um histórico da arte/educação 

no Brasil. Esse pesquisador comenta que há um enfraquecimento do ensino arte/educação e 

infere que a Lei nº 11.769 pode estar contribuindo para o agravamento do panorama da 

arte/educação. O artigo de Mendes; Carvalho (2012, p.118-119) trata das ações que as 

secretarias de educação, a legislação e os professores precisam defender para a efetivação da 

inserção da música na escola. Esses dois artigos fazem parte da revista nº 28, de 2012. A seguir, 

comentaremos sobre três trabalhos da revista nº 29 do mesmo ano. 

Os artigos de Queiroz (2012) e de Reck (2012) percorrem direções bem diferentes em 

suas discussões. Enquanto aquele autor traça um histórico sobre os caminhos percorridos pela 

música na escola e as perspectivas do seu ensino na atualidade a partir da nova legislação, este 

pesquisador procura observar como a prática da música gospel pode contribuir para a 

construção de identidades musicais e também para o favorecimento à integração com outras 

disciplinas escolares, ressaltando ainda a importância da Lei nº 11.769, de 2008, para a música 

no contexto escolar. O artigo de Veber (2012) tece seus argumentos em defesa da escola de 

tempo integral como um espaço potencial para o ensino da música na escolaridade básica.  

O presente parágrafo trata dos três artigos da revista nº 30 e dos artigos da revista nº 

31, de 2013. Requião (2013) busca compreender os impactos da lei que torna o ensino da música 

obrigatório nas escolas públicas do nosso país e apresenta os resultados de um projeto intitulado 

Implementação da Lei 11.769 (REQUIÃO, 2013, p. 94). Já o trabalho de Dantas e Palheiros 

(2013, p. 63-64) caminha em busca de respostas sobre a motivação dos estudantes de 

licenciaturas em Música e a formação de professores nessa área. Pires e Dalben (63-104) 

realizaram uma pesquisa do tipo Estado da Arte sobre o tema educação musical na Educação 

Básica publicado na Revista da Abem 1992-2011. O trabalho de Martinez e Pederiva (2013, 

p.11), na revista de nº 31, produz um breve histórico a respeito da educação musical 

institucionalizada no Brasil. Essas autoras apresentam contribuições para o futuro desse campo 

de educação. O texto de Silva (2013) é direcionado à discussão sobre a gestão da sala de aula 



48 

 

pelo professor. Silva (2013, p. 69) enfatiza que, com a aprovação da Lei nº 11.769, os interesses 

pela formação de professores para aturem nessa área cresceram bastante nos últimos anos. 

No presente parágrafo, comento sobre quatro artigos, um da revista nº 32 e três da 

revista nº 33 de 2014. O primeiro é de autoria de Henriques (2014, p. 39-40). Motivado pela 

Lei 11.796, esse autor lança uma discussão em torno da importância da música na formação do 

professor de Pedagogia. Já Mateiro, Vechi; EGG (2014) produziram um estado da arte sobre as 

publicações nos anais da ABEM 1992-2012, as quais discutiram as práticas do canto em sala 

de aula. As autoras esperam que, com a nova lei que trata da presença da música na escola, o 

cenário musical tende a se modificar. O artigo de Sobreira (2014, p. 95) investiga as produções 

da Revista da Abem e da revista Fundamentos da Educação Musical entre 1992 e 2013, 

objetivando a conexão do campo da educação musical com o do currículo. Já o artigo de Souza 

(2014, p. 109-110) é um ensaio sobre diversas histórias que a educação musical no Brasil vem 

construindo. 

O texto de Arroyo (2015, p. 58-60) problematiza a relação entre música, jovens 

estudantes e a escola pública do estado e da cidade de São Paulo, conectando esses significantes 

com as políticas educacionais e curriculares. O artigo de Abreu (2015, p. 126) tece reflexões 

sobre o professor de Música que atua no componente curricular Arte e as diversas vezes que 

esse profissional necessita realizar movimentos persuasivos em defesa da sua 

profissionalização no ensino de Música e na valorização desta. Aróstegui; Louro e Teixeira 

(2015, p. 25-26) argumentam que há uma redução do ensino da Música nas escolas e que a 

educação musical deveria apresentar respostas a esse fato promovido pelas políticas educativas. 

No trabalho de Júnior; Costa (2015, p. 35-36), há a apresentação de dados significativos na 

formação inicial de professores de Música. Esses dois pesquisadores declaram que a Música 

vem satisfatoriamente ganhando espaço na Educação Básica e que são observadas 

transformações nos cenários político e educacional a partir da Lei nº 11.769/2008. Apresento, 

a seguir, um quadro sobre os dados catalográficos referentes aos trabalhos estudados. 

Quadro 2 – Títulos de artigos, autores e dados catalográficos (Revista da ABEM: 2012-2015) 

Ano, nº e 

volume     

da 

Revista 

Título do artigo Autor (es) 

2012 

Nº28 

A ABEM e a educação musical do século XXI: 

contextualizando o significado da dinâmica em rede 

KLEBER, Magali 
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V.20 Políticas públicas para a formação de professores no 

Brasil: os programas Pibid e procedência 

MONTANDON, Maria Isabel 

Os desafios da arte na educação e as associações de 

área: uma perspectiva histórica 

SANTANA, Arão Paranguá de 

Ações para a implementação do ensino de Música na 

escola: uma experiência no município de Natal/RN 

MENDES, Jean Joubert Freitas; 

CARVALHO, Valéria Lázaro de  

 

Nº29  

V.20 

Música na Escola: aspectos históricos da legislação 

nacional e perspectivas atuais a parti da Lei 

11.769/2008 

QUEIROZ, Luís Ricardo Silva 

A escola de tempo integral: um espaço potencial para 

as aulas de Música na Educação Básica 

VEBER, Andréia 

Práticas musicais gospel no cotidiano e educação 

musical 

RECK, André Müller 

2013 

Nº30 

V.21  

Educação musical em escolas da Costa Verde, Sul 

Fluminense: problematizando possibilidades de 

implementação da Lei 11.769/2008. 

REQUIÃO, Luciana Pires de Sá 

Tipos de motivação para a licenciatura em educação 

musical de estudantes brasileiros e portugueses 

DANTAS, Taís; PALHEIROS, Graça 

Maria Boal 

Música nas escolas de Educação Básica: o estado da 

arte na produção da Revista da Abem (1992-2011) 

PIRES, Nair; DALBEN, Ângela 

imaculada Loureiro de Freitas 

 

Nº31 

V.21 
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3 AÇÕES E CONCEPÇÕES SOBRE O ENSINO DE MÚSICA  

 

O presente capítulo tem como finalidade abordar breves discussões sobre algumas das 

ações que se mostram relevantes para a atuação do professor na escola. Dentre essas ações 

estão: a participação efetiva do professor na elaboração do Projeto Político Pedagógico, o seu 

planejamento de aulas e a sua implementação de projetos na escola. Nessa perspectiva, penso 

que é imprescindível discutir também sobre as concepções dos professores sobre o ensino de 

Música na escola regular. Neste capítulo, também realizo um breve panorama do ensino de 

Música na cidade de Mossoró/RN e reforço alguns pontos que já foram explanados na 

introdução e no capítulo 1 sobre os documentos da legislação brasileira no tocante a inserção 

da Música no currículo escolar e as propostas referentes ao ensino de Música na escola. Ainda 

apresento alguns trechos de duas pesquisas acadêmicas sobre o ensino de Música realizadas na 

cidade de Mossoró/RN.    

Uma declaração de Lühning (2013) aponta que a música na escola durante muito fora 

enxergada equivocadamente, quando a definiam e a produziam a partir do termo folclore. Para 

essa pesquisadora, as definições e demandas em torno da música são/foram construídas de 

maneira artificial, tal qual fora instituído o dia ou a semana do folclore no período da ditadura 

brasileira, em 1965, através do Decreto 59.747. Lühning apresenta mais duas concepções que, 

segundo ela, estavam equivocadas a respeito do ensino de música: o modelo de seu ensino 

fundamentado primeiramente no letramento musical e, posteriormente, no ensino de 

instrumentos de orquestra. Percebe-se aqui uma concepção de metodologia espelhada no 

paradigma de ensino conservatorial, em que a leitura e a escrita da partitura tradicional, bem 

como a execução de instrumentos musicais que compõem as orquestras europeias são requisitos 

obrigatórios para a formação do musicista. 

Essa afirmação de Lühning (2013) ganha força à medida em que consideramos que 

um dos pilares da educação através da música proposto no Canto Orfeônico implantado no 

Brasil por Villa-Lobos é justamente a valorização da música e do folclore nacional como forma 

de exaltar o nacionalismo. Nesse sentido, Moreira afirma que:  

O repertório proposto é o cerne do projeto, isto é, as canções apresentadas expressam 

o ideal socializador que a música representa para Villa-Lobos (civilidade e brasilidade 

expressas em canções cívicas e folclóricas regionais) (MOREIRA, 2017, p.146). 

 Moreira (2017) também declara que a música folclórica compreendia o repertório do 

Canto Orfeônico, pois esse tipo de música seria de fácil assimilação e que, além disso, a 
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educação quando realizada através de músicas folclóricas estaria partindo do universo imediato 

vivido pela criança. 

  A partir do que foi falado nos dois parágrafos anteriores, compreendo que os 

parâmetros do projeto de ensino de música desenvolvido por Villa-Lobos serviram de modelo 

para as escolas do Brasil do século XX e que de certa forma, acabaram influenciando, durante 

décadas, a pedagogia dos educadores musicais a respeito do que ensinar e como ensinar música 

nos ambientes escolares do nosso pais.  Nessa perspectiva, como declara Lima “a música 

nacional, [...] é uma música em que se combinava técnicas composicionais da música erudita 

ocidental, aspectos da música popular brasileira e um imaginário sonoro tropical” Lima (2017, 

p.57). De acordo com essa autora, Villa-Lobos, no intuito de se conectar com o contexto exótico 

que dominava o cenário musical da Europa dos anos 1920, buscava imprimir na sua forma de 

trabalhar a música as exuberâncias nacionalistas como assim o fazia outros compositores do 

seu tempo tais como Luciano Galllet, Lorenzo Fernandez, Francisco Mignone e intelectuais do 

modernismo como Mário de Andrade e Renato Almeida.  

Pertinente ao que foi explanado acima, e caminhando em outra perspectiva, entendo 

que para os dias de hoje não é esse o objetivo primordial da inclusão da música na Educação 

Básica, pois este é um ambiente (o da Educação Básica), ou pelo menos deve ser, de formação 

integral do indivíduo. Nessa perspectiva, o estudante não terá um estudo especializado que o 

torne musicista profissional. Para esse tipo de formação, existem as escolas de ensino técnico-

profissionalizante, conforme a discussão de Penna (2015), que abordo mais adiante.     

Almejando uma educação musical comprometida com o contexto sociocultural do (a) 

aluno (a), Lühning afirma: 

Com a entrada de uma nova geração de professores de música, existe a possibilidade 

de ressignificar conceitos e conteúdos e a visão das respectivas práticas culturais. 

Porém, isso significa também que esses educadores precisam ter noção de sua 

responsabilidade social e cultural em contribuir para a construção de uma nova 

percepção de música nas escolas: idealmente na interface entre contextos-sociais, 

vivências culturais e conteúdos pedagógicos específicos a definir (LÜDNING, 2013, 

p.24).  

O professor precisa ter em mente que, para o ensino da música na escola regular, não 

são suficientes apenas conhecimentos técnicos, práticos e pedagógicos acerca da música; é 

preciso que esse profissional seja reflexivo e responsável frente aos desafios, às inovações 

tecnológicas e às problemáticas culturais, sociais e educacionais ocorrentes na realidade que o 

circunda. É necessário também que essa nova geração de professores venha contribuir de 

maneira favorável à compreensão do que é trabalhar conteúdos de música nas escolas.  
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Alves, em um estudo realizado na rede municipal de ensino de Mossoró/RN, 

entrevistou três professores atuantes na “disciplina” Ensino de Arte, da Educação Básica da 

referida cidade, verificando as ações quanto aos conteúdos e às atividades realizadas por esses 

docentes em sala de aula. Saliento que, dos profissionais entrevistados, conforme Alves só um 

tinha formação específica em Arte, sendo este licenciado em Educação Artística com 

Habilitação em Música e com 11 anos de atuação no ensino de Arte/Música na Educação 

Básica. Segundo a descrição de Alves, os outros dois docentes não tinham formação inicial na 

área de Arte ou especificamente na área de Música. Uma professora era graduada em Letras, 

tendo cantado em grupo coral, participado de alguns cursos de formação continuada na área de 

música e estudado durante certo tempo em um Conservatório de Música na cidade de 

Mossoró/RN. O outro docente, também graduado na área de Letras, chegou a ser aluno de um 

conservatório de música. De acordo com Alves, esse professor “atuou como músico profissional 

da noite durante 25 anos, cantando e tocando em bandas [...]” Alves (2011, p. 89). 

Mediante as análises realizadas, Alves  constatou que os professores participantes de 

sua pesquisa, apontaram, dentre outras dificuldades, “a falta de uma política por parte do 

governo, a própria polivalência e a inexistência de uma proposta pedagógica comprometida 

com a ampliação e valorização dessa modalidade artística” Alves (2011, p. 87), a escassez de 

materiais didáticos e de instrumentos musicais, espaço físico inadequado para práticas 

complementares de música e a falta de apoio institucional para o ensino de música. Nesse 

sentido, compreendo que algumas dessas dificuldades apresentadas ainda se fazem presentes 

nos dias atuais das escolas brasileiras. Concebo essa problemática como desafios não só para o 

exercício da profissão de professor de Música, mas também para professores de outras áreas do 

conhecimento da Educação Básica. 

Outro trabalho significativo para o campo da educação musical local (Mossoró/RN) é 

a investigação realizada por Silva em duas escolas de Ensino Fundamental da rede de educação 

pública do município de ensino Mossoró/RN. O estudo desse autor discute sobre a atuação 

pedagógico-musical de dois egressos do curso superior de Música da UERN, identificando a 

formação desses egressos, as instituições de ensino onde eles atuavam e como eram os espaços 

onde ocorriam as aulas de Arte/Música ministradas por esses profissionais. Em um dos seus 

objetivos, Silva evidencia a busca por resposta sobre como se caracterizavam os fazeres 

pedagógicos de dois professores por ele observados. Essa informação pode ser constatada em 

dois momentos do estudo desse autor: no objetivo geral, quando Silva diz: “Investigar a prática 

pedagógica do egresso do curso de Música [...]” Silva (2015, p.11) e no quarto objetivo 

específico da pesquisa: “Caracterizar a prática pedagógica desses profissionais nas aulas de 
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arte/Música”. De acordo com esse autor, o resultado de sua pesquisa revelou que havia dois 

professores graduados em Música pela UERN atuando em setes escolas do município de 

Mossoró e que, mesmo com “algumas incoerências, dificuldades e desafios” Silva (2015, p.7) 

no contexto, esses docentes trabalham fundamentalmente com conteúdos e práticas musicais.  

É mister salientar que, à época, quando Alves (2011) realizou a sua pesquisa, ainda 

não havia o Parecer nº CNE/CEB, nem a Resolução nº 2; esta que trata da operacionalização 

do ensino de Música na Educação Básica, contida no referido Parecer, e que entrou em vigor 

no dia de 10 de maio de 2016. À época, a Lei nº 13. 278 também não existia, pois esta foi 

promulgada em 2016. Quanto ao trabalho de Silva (2011), é seguro afirmar que, no ano da 

realização de sua pesquisa, já havia o Parecer do CNE/CEB, porém este aguardava 

homologação, e o Projeto de Resolução contido neste documento, como já foi informado, ainda 

não estava em vigor. Também não existia a nova lei acerca da obrigatoriedade do ensino, além 

da Música, de Dança, Artes Visuais e Teatro, nem tampouco a construção da Base Nacional 

Comum Curricular para o Ensino Fundamental. Embasado nesse contexto de dispositivos 

legais, também espero que a presente dissertação acadêmica contribua significativamente na 

discussão em torno do ensino de Música no Ensino Fundamental na rede pública de Ensino da 

cidade de Mossoró/RN, dando concomitantemente continuidade aos trabalhos realizados por 

Alves e Silva.  

3.1 O ENSINO DE MÚSICA NA REDE PÚBLICA DE MOSSORÓ  

Em 15 de março de 1852, Mossoró obteve a sua emancipação política por meio da Lei 

nº 246 e, no ano seguinte, teve como primeiro prefeito o Padre Antônio Freire de Carvalho. De 

acordo com Costa (2010 p.59), a partir dessa data, o município conquistara “sua liberdade 

político-econômica, iniciando, assim, sua projeção na história (ou cenário) progressista da 

Província do Rio Grande do Norte”. Esse escritor ainda salienta que Mossoró era uma vila, mas 

que se elevou à categoria de cidade por força da Lei nº 620, de 09 de novembro de 1870. De 

acordo com Costa, naquele ano de 1852, 

O Presidente da Província fez a sanção em 15 de março de 1852. Mossoró passava a 

ser o 19º Município da Província. Com a Lei nº 246, nascia o município de “Mossoró”. 

E. no dia 09 de novembro de 1870, conforme a Lei n.º 620, da autoria do vigário 

Antônio Joaquim, foi elevada à categoria de cidade a Vila Mossoró (COSTA, 2010, 

p.59). 

 Costa (2010, p.60) comenta que, sobre essas duas datas, pairam muitas interrogações. 

Afinal: “Qual a data da nossa emancipação política? 15 de março ou 09 de novembro”. Nesse 

sentido, o referido autor recorre ao filólogo José Nicodemos. Este afirma que [...] no dia 15 de 
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março de 1852, Mossoró se tornou independente politicamente, desvinculando-se do poder de 

Assú-Rio Grande do Norte. Já no dia 09 de novembro de 1870, Mossoró deixou de ser uma vila 

e passou a ser cidade. 

Atualmente, além de instituições privadas, como a Universidade Potiguar (UnP), a 

Faculdade de Enfermagem e de Medicina Nova Esperança (FACENE), a Mater Christi 

(Faculdade de Ciência e Tecnologia), a Faculdade Vale do Jaguaribe (FVJ), que oferecem à 

sociedade cursos de nível superior, a cidade conta com o Instituto Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN) – que oferta também cursos de graduação e pós-

graduação – além de duas universidades públicas, a Universidade Federal Rural do Semiárido 

(UFERSA) e a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Esta última 

proporciona à sociedade a faculdade de Licenciatura em Música e o curso técnico em Música, 

por meio do Conservatório de Música D’Alva Stella Nogueira Freire. É razoável afirmar que 

nessa instituição de educação musical, da qual fui instrutor musical, predomina o ensino de 

caráter técnico-profissionalizante. Segundo Penna, esse tipo de escola especializada ainda se 

mantém sem grandes alterações, “continuando a ser visto como o modelo de um ensino “sério” 

de música” Penna (2015, p.126). Concordo com essa autora quando ela apresenta uma ressalva 

sobre a inadequação dos conteúdos e das metodologias conservatoriais para as escolas de ensino 

regular. A autora argumenta:  

No entanto, seus conteúdos e metodologias não são adequados para as escolas 

regulares, onde a música tem objetivos distintos da preparação de instrumentistas, pois 

está a serviço da formação global do indivíduo, visando, inclusive, possibilitar uma 

participação mais ampla e crítica em seu meio sociocultural (PENNA, 2015, p.126). 

Pertinente às propostas curriculares de um conservatório, Glaser e Fonterrada (2004) 

comentam que, nesses espaços de ensino de música, não há uma inter-relação dos conteúdos 

das disciplinas teóricas e que os alunos vivenciam tais conteúdos de forma compartimentada. 

As autoras concluem que os estudantes dessas instituições de ensino   costumam ter dificuldades 

em reunir e relacionar as disciplinas que compõem o currículo.  

Em consonância com o discurso dessas autoras, posso afirmar que os objetivos com o 

ensino de música na escola regular são bastantes diferentes dos almejados por uma escola 

especializada em música (como é o caso de um conservatório ou uma escola técnica de música). 

Nessa acepção, o seguinte texto da BNCC (2017), que trata a respeito de uma das habilidades 

a serem desenvolvidas com o ensino de Música no ensino fundamental, possibilita-nos um 

maior entendimento: “Analisar usos e funções da música em seus contextos de produção e 
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circulação, relacionando as práticas musicais às diferentes dimensões da vida social, cultural, 

política, histórica, econômica, estética e ética” (BNCC, 2017. p.167). A compreensão em torno 

dessa discussão pode ser reforçada a partir da leitura de mais um trecho contido na referida 

Base Nacional Comum Curricular: 

A ampliação e a produção dos conhecimentos musicais passam pela percepção, 

experimentação, reprodução, manipulação e criação de materiais sonoros diversos, 

dos mais próximos aos mais distantes da cultura musical dos alunos. Esse processo 

lhes possibilita vivenciar a música inter-relacionada à diversidade e desenvolver 

saberes musicais fundamentais para sua inserção e participação crítica e ativa na 

sociedade (BNCC, 2017, p.154). 

 

Amparado por educadores da pedagogia musical e por textos de diretrizes curriculares 

da educação, é seguro reproduzir a concepção de que o ensino de música na Educação Básica 

não objetiva formar músicos para atuarem profissionalmente no mercado, mas sim desenvolver 

habilidades capazes de possibilitar a inserção dos alunos no universo das seis dimensões 

propostas: criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão BNCC (2017), contribuindo, 

dessa forma, com a formação integral dos estudantes.   

A cidade de Mossoró, que, segundo a estimativa de 2017 do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE21), tem uma população de 295.629 habitantes, além de um 

Conservatório de Música, sedia a Escola de Artes de Mossoró, órgão da Prefeitura Municipal. 

Essa instituição pública de ensino foi criada em 2011, pelo Decreto nº 3754, de 27 de março de 

2011 e oferece à sociedade quatro modalidades de Arte; Dança Teatro e Artes Visuais e Música. 

No interior dessa Escola de Artes, funciona a Escola Municipal de Música Dr. Pedro Ciarlini 

(criada em 15 de maio de 2003, por meio do Decreto nº 2213/2003), a qual oferta cursos básicos 

de Música com o Violão, Teclado, Acordeão, Bateria e Percussão popular, Técnica Vocal, 

Canto Coral, Saxofone, Prática de Conjunto e Musicalização infantil. 

Em 2013, a Prefeitura Municipal de Mossoró, mediante o edital nº 001/201322, realizou 

um concurso público para o provimento de cargo de nível superior, objetivando o 

preenchimento de vagas na Secretaria de Desenvolvimento Social e da Juventude e na 

Secretaria Municipal de Educação e do Desporto. Para esta secretaria, as vagas foram 

direcionadas a professores de diversas áreas de conhecimento: Artes, Ciências, Geografia, 

História, Matemática, Línguas Portuguesa e estrangeira, Letras-Libras, Ensino Religioso 

(dentre essas áreas, foram ofertadas seis vagas para professor de Música), para compor o quadro 

efetivo do Ensino Fundamental – Anos Finais. 

                                                 
21 Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rn/mossoro/panorama>. Acessado em 08 set. 2017. 
22 Jornal Oficial de Mossoró – JOM. Disponível em: <http://www.prefeiturademossoro.com.br>. Acesso em: 20 

jan.2017. 

 

https://cidades.ibge.gov.br/v4/brasil/rn/mossoro/panorama
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A referida cidade comporta um número significativo de escolas de Educação Básica, 

tanto da rede privada de ensino quanto da rede pública. Segundo informações obtidas no 12º 

DIREC (Mossoró/RN) e na Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Mossoró/RN, 

são, respectivamente, 71 escolas estaduais e 61 escolas municipais. Essas escolas são 

distribuídas por toda a área da cidade (incluindo as zonas urbana e rural) e muitas são 

beneficiadas com atividades musicais financiadas por Programas como o Novo Mais Educação 

(NME), por exemplo. A respeito das escolas da rede privada de ensino de Mossoró, verifiquei 

que muitas delas, dentre as quais os Colégios Menino Deus, Pequeno Príncipe, Diocesano de 

Santa Luzia, Mater Chrsti, Instituto Alfa têm, em seus currículos, o ensino de Música como 

conteúdo do componente Arte.  

Segundo um documento emitido pela coordenação de Ensino Fundamental da rede 

municipal de ensino de Mossoró, do universo de 61 unidades de ensino público ofertadas pela 

rede municipal de educação de Mossoró/RN, 32 escolas de ensino Fundamental situam-se na 

zona urbana dessa cidade. São 26 escolas de Ensino Fundamental – Anos Finais (sendo 16 na 

zona urbana e 10 na zona rural).  Outro dado significativo no documento é o total de 26 

professores de Arte atuando nessas instituições. De acordo com um documento que me foi 

entregue pela coordenadora de ensino da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró, em 

atendimento ao Ofício nº 011/2017 – POSENSINO (Programa de Pós-Graduação em Ensino), 

não há professores trabalhando com música nas escolas da rede pública de ensino do munícipio 

de Mossoró. O texto original, de 11 de julho de 2017, assinado pela própria coordenadora, 

afirma que “no momento não temos professores que trabalham com música, a música era 

trabalhada em algumas escolas que tinham o Programa Mais Educação, contudo, agora em 2017 

o programa ainda não foi liberado pelo governo federal” (2017, p.1). Porém, discordo 

parcialmente dessa informação e afirmo que há dois professores concursados licenciados em 

Música compondo o quadro de professores efetivos da referida rede municipal de educação. 

Esses docentes (dos quais faço parte) atuam no componente curricular Arte/Música da referida 

rede de ensino. A coordenação da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró, quando 

questionada sobre a quantidade de escolas contando com atividades musicais em seu currículo 

(como o Mais Educação, por exemplo), informou que “o Novo Mais Educação ainda não está 

funcionando, aguarda liberação pelo FNDE” (2017, p.1).  

Quanto às escolas da rede estadual, verifiquei, por meio de um documento denominado 

Relação de escolas, fornecido pela secretaria da 12ª DIREC, que são 71 unidades na cidade de 

Mossoró. Desse total, 66 localizam-se na zona urbana da cidade, 02 na zona rural (SIIC, 2017) 

e 03 escolas não foram especificadas quanto à localização na cidade. Dessas 71 escolas, apenas 
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03 são contempladas com professores licenciados em Música trabalhando com conteúdo dessa 

linguagem no componente curricular Arte. Recentemente, verifiquei que, no Diário Oficial do 

Rio Grande do Norte do dia 24 de outubro de 2017, fundamentado no Edital nº 001/2015-

SEARC/SEEC, consta a convocação de mais um professor de Arte/Música para compor o 

quadro   efetivo de professores da Secretaria de Estado da Educação e Cultura Educação do 

Estado do Rio Grande do Norte e atuar na Educação Básica da cidade de Mossoró. Por meio 

das redes sociais, fui informado de que o professor convocado tomou posse no cargo, porém 

não sei informar se atuará no Ensino Fundamental ou somente no Ensino Médio. 

Para a realização do trabalho de campo da presente pesquisa selecionei as escolas 

EMPMA e EE30S, respectivamente, como representantes das redes municipal e estadual de 

ensino localizadas na cidade de Mossoró/RN. Confesso que eu poderia ter ampliado o número 

de escolas para realização da investigação, porém tive o receio de não poder fazer um estudo 

qualitativo mais aprofundado. Além do mais, o tempo que eu dispunha para concretizar as 

observações, as entrevistas e posteriormente as categorizações, triangulações, análises e 

interpretações mostrava-se curto. Dessa forma, decidi coletar informações apenas sobre 

professores licenciados em Música atuantes no ensino de Arte/Música nessas duas escolas e 

que pertencessem aos quadros efetivos de professores da rede pública de ensino da zona urbana 

de Mossoró/RN. 

3.2 O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO ESCOLAR 

Em linhas gerais, o Projeto Político Pedagógico (PPP) de uma escola é um documento 

que planeia de forma global as ações escolares. Vasconcelos (2004) ratifica essa ideia, 

explicando que o PPP pode ser concebido como uma forma sistematizada de descrever o 

planejamento da instituição escolar. Para Souza e Correia (2002, p.51), esse documento (o PPP) 

caracteriza-se como um “elemento de organização e integração da prática escolar, à medida que 

assume um valor de articulador dessa mesma prática e elemento referencial da caminhada que 

a escola precisa empreender na perspectiva da transformação do fazer dos seus atores”. Nessa 

perspectiva, Medel (2008) propõe a estruturação do PPP em quatro dimensões: pedagógica, 

administrativa, financeira e jurídica. Para esclarecer a proposta do referido autor, apresento, 

abaixo, um quadro ilustrando em síntese cada uma dessas quatro dimensões:  

Quadro 3 – Síntese das quatro dimensões do Projeto Político Pedagógico propostas por Medel 

(2008) 

Dimensão 

Pedagógica 

Dimensão 

Administrativa 

Dimensão 

Financeira 

Dimensão 

Jurídica 
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Proposta curricular 

(objetivos, conteúdos, 

metodologias de ensino 

e processos de 

avaliação). 

Faixa etária dos alunos, 

posição social, 

necessidades e valores 

dos alunos. Dados 

sobre repetência, 

evasão e relação 

série/idade. 

 Definição de 

estratégias para 

recuperação dos alunos 

com baixo rendimento. 

Valorização dos 

profissionais da 

educação. 

Aspectos físicos e 

aspectos materiais 

(didáticos). 

Recursos humanos 

(composição das 

equipes). Nível de 

organização, 

qualificação e 

atualização dos 

professores. 

Recursos financeiros 

disponíveis 

(recebidos ou obtidos 

pela escola). 

Formas de aplicação 

das verbas, tendo 

como referência a 

definição das 

necessidades e das 

prioridades da escola 

em relação ao 

processo de ensino- 

aprendizagem. 

Relação que a 

escola estabelece 

com a sociedade 

e as várias esferas 

do sistema 

público de 

ensino: 

municipal, 

estadual e 

federal. 

Autonomia da 

escola sem ferir 

os princípios de 

legalidade e de 

responsabilidade, 

observado o 

disposto na 

Constituição e na 

LDB em relação 

à educação. 

Fonte: Medel. C.R.M. de A. Projeto Político Pedagógico: construção e implementação na escola. Campinas: 

Autores Associados, 2008, p. 65  

 

Filipouski e Shäfer (2005) explicam que a elaboração do Projeto Político Pedagógico 

escolar não obedece a um modelo rígido e não é submetido a um formato prescritivo para a sua 

execução. As autoras entendem que cabe a “cada escola, no exercício de sua autonomia, 

estabelecer a forma do documento. O PPP, para as pesquisadoras, deverá expressar claramente 

o compromisso com a comunidade que o concebeu e com seus projetos de vida Filipouski e 

Shäfer (2005). 

Libâneo, ao discutir o plano da escola, defende que este é o plano pedagógico e 

administrativo da instituição escolar. Segundo o autor, é importante que documento explicite 

A concepção pedagógica do corpo docente, as bases teórico-metodológicas da 

organização didática, a contextualização social, econômica, política e cultural da 

escola, a caracterização da clientela escolar, os objetivos educacionais gerais, a 
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estrutura curricular, diretrizes metodológicas gerais, o sistema de avaliação do plano, 

a estrutura organizacional e administrativa (LIBÂNEO, 1994, p.230). 

A partir das explanações desses autores, é possível inferir que o Projeto Político 

Pedagógico, ou Plano Pedagógico Administrativo, é um documento norteador capaz de 

abranger a escola em sua totalidade. Isto é, todas as ações que podem interferir direta ou 

diretamente no processo educacional devem ser consideradas e discutidas pelas equipes 

pedagógicas e administrativas. Para Libâneo (op.cit. p.230), “O documento final deve ser um 

produto do trabalho coletivo, expressando os posicionamentos e a prática dos professores” 

Libâneo, em parceria com Oliveira e Toschi (2006), afirma que o Projeto Político Pedagógico 

foi idealizado e proposto “com o objetivo de descentralizar e democratizar a tomada de decisões 

pedagógicas, jurídicas e organizacionais na escola, buscando maior participação dos agentes 

escolares” (LIBÂNEO, OLIVEIRA; TOSCHI, 2006, p.178). Nessa perspectiva, é possível 

inferir que um dos papeis do PPP é o de proporcionar efetivamente a participação ativa dos 

atores responsáveis pelas macroestrutura e microestrutura da instituição escolar, acatando as 

opiniões de todos os envolvidos e compartilhando as decisões de maneira democrática e que 

ainda possibilite o bom funcionamento e as transformações nesse ambiente de escolarização.  

3.3 PLANEJAMENTO DOS PROFESSORES 

Os planos de aula e/ou planejamentos elaborados pelos professores de Arte/Música 

para o ensino de Música são ações que têm um papel fundamental para o trabalho do docente. 

Sobre essas ações que precisam ser implementadas por professores, Hentschke e Del-Ben 

esclarecem que  

a importância do planejamento está no fato de ele ser uma projeção daquilo que 

queremos, daquilo que pretendemos em relação ao ensino e como ele pode ser 

realizado em sala de aula. Mas é preciso ter em mente que embora o plano oriente a 

ação de ensinar, definindo um caminho para sua realização, isso não significa que essa 

ação possa ser determinada previamente em todos seus detalhes (HENTSCHKE; 

DEL-BEN, 2003, p.178). 

Em consonância com essas autoras, é razoável afirmar que o planejamento deve traçar 

um roteiro para a realização das atividades que pretendemos, mas que precisamos nos 

conscientizar de que nem tudo será efetivamente realizado em sua totalidade, nem contemplado 

minuciosamente. Na minha concepção, o planejamento é uma das ações fundamentais e um 

documento indispensável para bom desempenho do ensino de Música na escola. Entendo 

também que os conteúdos e as atividades propostos para serem trabalhados na escola precisam 
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de um norteamento para que o professor saiba como começar os seus trabalhos escolares e, 

consequentemente, como prever a culminância de suas ações.  

Silva (2011, p.598) concebe que o planejamento é “[...] apenas um dos atores que 

interferem na dinâmica escolar”. Nesse sentido, o autor explica como e quando é realizado o 

planejamento. Entendo que é por meio desse mecanismo da praxe escolar que o docente se 

projeta para exercer a sua atuação pedagógica no cotidiano da escola, considerando que, 

conforme Libâneo (1994, p.223), “[...] ele não pode ser um documento rígido e absoluto, pois 

uma das características do processo de ensino é que está sempre em movimento, está sempre 

sofrendo modificações face às condições reais”. Esse educador (op.cit p.221) ratifica que o 

planejamento é um meio que permite ao docente a programação de suas ações. O autor salienta 

que o planejamento escolar é também uma oportunidade para que o professor pesquise e reflita 

em articulação com a avaliação. Nas palavras de Libâneo, “O planejamento escolar é uma tarefa 

docente que inclui tanto a previsão das atividades didáticas em termos de organização e 

coordenação em face dos objetivos propostos, quanto a sua revisão e adequação no decorrer do 

processo de ensino” (LIBÂNEO,1994, p.221). 

3.4 CONCEPÇÕES SOBRE O ENSINO DE MÚSICA NA ESCOLA 

Na presente dissertação, também descrevo e discuto os conhecimentos práticos pelos 

quais os professores de Arte/Música participantes da pesquisa têm se orientado para a realização 

de sua prática escolar. O meu objetivo com esse procedimento foi elucidar algumas concepções 

norteadoras e subsidiárias do trabalho pedagógico desses profissionais. Nessa perspectiva, 

apoio-me em Beineke, quando define o conhecimento prático como “um tipo particular de 

conhecimento produzido pelos professores na prática e para a prática, incluindo suas 

experiências pessoais e sua visão de mundo” (BEINEKE, p.182). A autora afirma que, na sua 

concepção, o conhecimento prático dos professores não se caracteriza em um conjunto de 

saberes prescritos e organizados em livros ou manuais, mas, sim, no conhecimento verificado 

nas ações e nos significados que essas ações conferem a esses docentes. A pesquisadora 

esclarece que a expressão “conhecimento prático” é atribuído a dois tipos de conhecimento: o 

pessoal e o social. A respeito do conhecimento pessoal, Beineke explica que o termo remete 

aos processos individuais de construção dos conhecimentos que os professores praticam. 

Quanto ao conhecimento social, fica explícito que a escritora fundamenta-se em Gimeno 

Sacristán, o qual enfatiza que os professores “pensam dentro de esquemas sociais de 

pensamento, sejam estes os do senso comum de grupos de professores, os da coletividade 

profissional geral, os da cultura em geral e até os da ciência” (SACRISTÁN, 1999, p.116). 
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Segundo Abreu, as concepções dos professores quanto ao ensino de Música produzem 

a ampliação da reflexão em torno do esclarecimento sobre como se realiza a educação, a relação 

do conhecimento do professor com suas reflexões em torno do ensino de Música no contexto 

da Educação Básica e também a disseminação da construção dos conceitos referentes à música. 

Nessa direção, o autor declara: 

As pesquisas são desenvolvidas, relacionando a concepção e narrativas do educador, 

seja ele licenciado em Música ou não, pautando as práticas pedagógicas, seja na 

educação infantil, ou ensino fundamental. Mas devemos esclarecer que esses estudos 

são em sua maioria analisados nas concepções, implicações e ações dos educandos 

não especialistas em Música (ABREU, 2015, p.39). 

Diante dessa perspectiva, julgo necessário refletir e discutir sobre as concepções de 

dois professores de Arte/Música, participantes da presente pesquisa, atuantes no Ensino 

Fundamental - Anos Finais da cidade de Mossoró/RN. Dessa maneira, objetivei compreender 

a realidade do ensino de Música em duas escolas da referida cidade, tendo em mente que as 

concepções esboçadas se relacionam diretamente com o pensamento do educador musical no 

espaço escolar. Nesse processo de investigação, que envolve os dois professores graduados em 

licenciatura em Música, são consideradas “suas experiências de vida, reflexões e busca do 

conhecimento para compreender como se processa esse aprendizado nesse nível de ensino” 

(ABREU, 2015, p.40). 

Alves, em um estudo realizado com professores de Arte/Música da rede municipal de 

educação de Mossoró/RN, questiona sobre as concepções norteadoras dos conhecimentos 

práticos, dos conteúdos e das atividades desenvolvidas cotidianamente por docentes em sala de 

aula. O pesquisador, mediante seus estudos, observou a recorrência de certas concepções de 

docentes a respeito do papel da música na escola. O autor verificou que os posicionamentos de 

professores acerca do ensino de música na escola indicavam que “A crença no dom musical, na 

noção de talento ou tendência, ainda encontra-se muito em voga entre professores de 

Arte/Música atuantes na escola” (ALVES, 2011, p.47).   

O autor mencionado acima ainda descreve as concepções dos professores acerca de 

uma atividade costumeiramente praticada por muitos docentes da área musical: a ênfase na 

prática vocal ou no canto como atividade central na aula de Música. A esse respeito, abro um 

parêntese, pois entendo que o ensino da música não deve limitar-se apenas ao canto, tendo em 

vista que há outros conteúdos e outras atividades musicais a serem desenvolvidas na escola. 

Além do mais, nem todos os alunos têm interesse pela prática do canto. Reforço essa concepção 
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com a argumentação de Alves: “[...] sabe-se que o ensino da música não pode ser reduzido à 

atividade de cantar, ele deve envolver muitas outras experiências musicais” (ALVES, p.48). 

Elenco também outras concepções arroladas pelo referido autor a respeito do sentido 

da música na vida do indivíduo: a arte/música como linguagem; a música como força capaz de 

transformar “[...] o comportamento e estado de espírito, o grau de sensibilidade, a 

intelectualidade e até mesmo aspectos psicológicos de alunos envolvidos em práticas musicais” 

(ALVES, p.92). Esse pesquisador também apresenta duas concepções que, segundo seus 

estudos, são bastante disseminadas no campo da música: a separação da teoria musical e sua 

prática e a utilização da música para o cumprimento de outros objetivos que fogem ao 

desenvolvimento musical dos alunos. Nessa direção, é possível perceber a realização prática 

dessas concepções quando, por exemplo, um determinado professor explica um conteúdo sobre 

notação musical tradicional e não realiza atividades facilitadoras da compreensão e do 

envolvimento da turma com o conteúdo ensinado. Nesse cenário, muitas vezes o professor 

utiliza a música apenas para acomodar uma paródia produzida para algum evento sem fins 

artístico-musicais ou para que a música seja utilizada simplesmente como pano de fundo para 

outra atividade que certamente não tem como objetivo o inter-relacionamento da música com 

essa atividade, nem tão pouco a valorização da arte musical. Infelizmente, percebe-se, em ações 

desse tipo, a ênfase dada à fragmentação do conhecimento, isto é, não se valoriza o diálogo 

entre o dito e o feito. 

3.5 TRABALHO COM PROJETOS NA ESCOLA 

Uma das estratégias que podem ser adotadas pelo professor de qualquer área de 

conhecimento na escola básica é o trabalho com projetos. Com esse tipo de ação, o docente 

tende a favorecer a inter-relação com uma ou mais disciplinas do currículo escolar. Nessa 

direção, os antigos PCN sugerem que “Na prática, os projetos podem envolver ações entre 

disciplinas, como Língua Portuguesa e Arte, ou Matemática e Arte e assim por diante. Os 

conteúdos dos Temas Transversais também são favoráveis para o trabalho com projetos em 

Arte” (PCN- Arte, 1998, p.102). 

Como percebemos, conforme os PCN, os temas transversais, por meio de seus 

conteúdos, são excelentes articuladores de atividades para projetos na área de Arte. Porém, a 

esse respeito, SILVA (2011) lança uma crítica na qual argumenta que os Parâmetros 

Curriculares Nacionais abordam a questão da interdisciplinaridade apenas à luz dos temas 

transversais. Compartilho a concepção desse autor, pois concebo que a interdisciplinaridade 

pode ser efetivada a partir do interesse e das ações implementadas pelo próprio professor. 
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Evidentemente, em muitos casos, é necessário que esse profissional enfrente posicionamentos 

contrários aos seus.  Nessa perspectiva, é possível articular as propostas do PCN e as ações do 

professor com significante disciplina. Para tanto, abordo Lopes e Macedo. Essas autoras, em 

consonância com Goodson e Popkewitz, defendem que “as disciplinas são construções sociais 

que atendem a determinadas finalidades da educação e, por isso, reúnem sujeitos em 

determinados territórios, sustentam e são sustentados por relações de poder que produzem 

saberes” (LOPES; MACEDO, 2011, p.121). Em torno dessa afirmação e fundamentado em 

outras leituras, posso inferir que as disciplinas não são produtos da natureza humana; elas são 

erguidas a partir interesses educacionais e conduzidas por luta entre grupos pelo domínio de 

poderes e que, consequentemente, articulam saberes.  

Nessa perspectiva de articulação de saberes, um exemplo de atividade capaz de 

envolver ativamente os alunos é um tema que está bem presente na atualidade: a poluição 

sonora. De acordo com França (2011), esse é um dos temas mais prementes da educação e 

também obrigatório na educação musical. Segundo esse autor, o conteúdo poluição sonora faz 

parte de um dos eixos articuladores da interdisciplinaridade: a Paisagem sonora. Esse termo foi 

criado por Murray Schafer na década de 1960, a partir do termo landscape (paisagem cenário). 

Schafer, em seu livro, definiu em poucas palavras o que seria paisagem sonora: “qualquer 

campo de estudo acústico” (SCHAFER, 1997, p. 23). Em outras palavras, concordando com 

França (2011), paisagem sonora refere-se à gama de sons existentes em um determinado 

ambiente. Nesse sentido, esse autor salienta que o ambiente pode ser natural ou artificial, do 

passado, do presente ou do futuro e ainda pode ser urbano, do campo ou de outro local.   

A respeito do que abordei no parágrafo anterior acerca de ambiente, Penna (2001) 

comenta que o tema Meio Ambiente está conectado com o tema Saúde. É possível constatar 

esse comentário da autora, lendo os PCN-Arte sobre os conteúdos da música para o Ensino 

Fundamental II (séries finais do ciclo):  

Reflexões sobre os efeitos causados na audição, no temperamento, na saúde das 

pessoas, na qualidade de vida, pelos hábitos de utilização de volume alto nos aparelhos 

de som e pela poluição sonora do mundo contemporâneo, discutindo sobre prevenção, 

cuidados e modificações necessárias nas atividades cotidianas (PCN- Arte, 5ª a 8ª 

Séries, 1998, p. 85).  

A questão de se trabalhar temas relacionados à saúde, ao meio ambiente e, ao mesmo 

tempo, articulados com a audição (esta que – pode-se afirmar – é o bem mais precioso do 

músico) pode favorecer a conscientização do aluno sobre o papel da sensibilidade auditiva na 

apreciação, na prática, na criação musical e em outros fazeres musicais. Além do mais, um 
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trabalho que promova a criticidade em relação aos sons presentes no meio ambiente, sejam 

esses em volumes prejudiciais ou não, pode conscientizar os alunos sobre o papel do bom uso 

do aparelho auditivo e da boa música no seu meio social desse estudante. Nessa perspectiva, 

compartilho o texto a seguir:  

Paralelamente ao aumento progressivo da simultaneidade e intensidade dos sons, 

ocasionando mudanças no meio ambiente sonoro, apresenta-se hoje uma área 

emergente na educação musical: a Ecologia Acústica23. Trabalhando com a percepção 

dos sons do meio ambiente, ela procura estudar os sons quanto à sua propagação e 

densidade em espaços diferenciados. Essa área tem como objetivo desenvolver no 

aluno uma atitude crítica diante das consequências da poluição sonora para o 

organismo humano, bem como maior sensibilidade e consciência ante o meio 

ambiente em que se vive. Com esse intuito, surgem propostas como: criação musical 

a partir de paisagens sonoras de diferentes épocas e espaços, audição de músicas que 

apresentam paisagens sonoras24; escuta atenta, crítica e questionadora dos sons do 

meio ambiente, idealizando mudanças desejáveis na busca da saúde como qualidade 

de vida (PCN-Arte, 1998, p.80). 

Pesquisando sobre o assunto poluição sonora na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), quando localizei, na área de Ciências da Natureza desse documento, sobre sentido, 

percepções e interações, pude identificar, dentre outros, os seguintes objetivos de 

aprendizagem:  

Identificar fontes sonoras, naturais e tecnológicas, classificando os níveis de poluição 

sonora e o prejuízo causado para a capacidade auditiva” e “buscar informações sobre 

as recomendações para limites máximos de exposição ao som e relacionar diferentes 

intensidades de som com possíveis efeitos no organismo humano (BNCC, 2016, 

p.295).  

O trecho acima, extraído da BNCC de abril de 2016, quando esta ainda estava em fase 

de elaboração, já apresentava uma proposta de conteúdo a ser explorado em sala de aula, o qual 

poderia servir de tema gerador para uma criação musical original ou a construção de paródia, 

por exemplo.  

Ainda sobre o assunto poluição sonora, as Diretrizes Curriculares Nacionais - DCN 

definem quatro objetivos gerais para o ensino fundamental. Apresento apenas o segundo desses 

objetivos: “compreensão do ambiente natural e social, do sistema político, da economia, da 

tecnologia, das artes, da cultura e dos valores que se fundamenta a sociedade” (BNCC, 2016, 

p.176). No meu entendimento, esse objetivo caracteriza a perspectiva de um ensino 

                                                 
23 Ecologia acústica é o estudo dos efeitos do ambiente acústico nas respostas físicas ou características 

comportamentais das criaturas que vivem nele. Segundo Murray Schaffer. The turning of the word, Mcclelland 

and Stewart,1997, o objetivo principal da ecologia acústica é chamar a atenção para os desequilíbrios (nessas 

relações) que podem causar efeitos prejudiciais à saúde. 
24 Paisagem sonora, tradução do termo “soundcape”. Tecnicamente qualquer parte do ambiente sonoro é tomada como campo 

de estudo. O termo pode referir-se tanto a ambientes reais, quanto a construções abstratas, tais como composições musicais, 

montagens em fita, particularmente quando consideradas como ambiente. Ver M Schaffer, op. cit.  
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comprometido com a formação global do aluno, tornando-o conhecedor de várias áreas do 

conhecimento, tais como ambiental, social, política, econômica, tecnológica, artística, cultural, 

dentre outras. O tema poluição sonora, quando trabalhado de maneira engajada com a 

aprendizagem do aluno, pode articular várias áreas como a Música e a Ciência, por exemplo. 

Esse tema, inclusive, sugere um projeto temático a ser trabalhado na escola. Saliento que já 

realizei essa experiência na minha atuação como professor do Ensino Fundamental – Anos 

Finais e alcancei ótimos resultados com as turmas de alunos (a) envolvidos (a) nas atividades.  

              Entre as dez competências gerais definidas pela Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC), que devem ser desenvolvidas em todo o âmbito do Ensino Básico – sendo 

fundamental que se integrem à vida social, histórica e a outros contextos da vida dos estudantes 

–, apresento a competência nº 7. Entendo que o texto se articula com a ideia de proposta 

temática desenvolvida anteriormente.  

Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, 

negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e 

promovam os direitos humanos e a consciência socioambiental em âmbito local, 

regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos 

outros e do planeta (BNCC, 2017, p.19). 

 

Retomando a discussão sobre projetos escolares, a dissertação de Fernandes (2016) 

discute as ações musicais realizadas por meio de projetos. Sobre esse assunto, que também é 

do meu interesse, além de ser um dos possíveis caminhos favoráveis à promoção do processo 

interdisciplinar, compartilho um trecho extraído dos PCN-Arte, o qual faz menção aos projetos:  

O ensino fundamental permite que as áreas se incorporem umas às outras e o aluno 

possa ser o principal agente das relações entre as diversas disciplinas, se os educadores 

estiverem abertos para as relações que eles fazem por si. Os projetos devem buscar 

nexos na seleção dos conteúdos por série, enquanto as relações entre os distintos 

conhecimentos são realizadas pelo aluno. Cabe à escola dar-lhe essa oportunidade de 

liberdade e de autonomia cognitiva (PCN-Arte, 1998, p.103).   

Em Abreu, é notório o seu interesse em discutir sobre a preocupação dos professores 

em relação aos conteúdos e às atividades relacionados à música para serem trabalhados em sala 

de aula. Nessa perspectiva, o referido autor afirma que “Há uma orientação, por parte da 

secretaria de educação do município de Natal sobre quais conteúdos devem ser trabalhados na 

escola. Mas ela não diz como trabalhar [...]” (ABREU, 2015, p.83). Em conformidade com o 

pensamento desse autor, também é de meu interesse discutir esses pontos, pois entendo que a 

presença da música na escola precisa ser efetivada de forma a propiciar o envolvimento ativo 

dos alunos com a linguagem musical. Dito isso, aproveito o momento para compartilhar 

algumas palavras da reflexão de Puerari: 
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[...] eu refletia sobre como deveria ser o ensino de Música na escola. Percebi que 

decidir o que ensinar nas aulas de Música, elaborar objetivos e escolher as estratégias 

a utilizar para que os conteúdos fossem significativos e acessíveis aos alunos era um 

processo bastante complexo (PUERARI, 2011, p.10). 

No tocante às palavras da autora supracitada, entendo que há uma intensa preocupação 

sobre que conteúdos, de uma extensa gama, selecionar para serem lecionados na escola, de 

forma que as atividades (inter) relacionadas a tais conteúdos objetivem proporcionar uma 

aprendizagem significativa para os alunos, viabilizando o acesso destes aos conhecimentos 

sobre música.     

A respeito do trabalho com projetos, o Inciso VII, contido no parágrafo 1º do Artigo 

1º do Parecer CNE/CEB Nº: 12/2013(2013, p. 9), orienta que, para a operacionalização do 

ensino de Música na Educação Básica, uma das missões que competem às escolas é o 

desenvolvimento de projetos e ações que, além de serem complementares às atividades 

curriculares, proporcionem a expansão das tarefas educativas a ponto de extrapolarem os dias 

letivos e o espaço da sala de aula. Pertinente a essa orientação do parecer, o texto original propõe 

às escolas “desenvolver [em] projetos e ações como complemento das atividades letivas, 

alargando o ambiente educativo para além dos dias letivos e da sala de aula” (Inciso VII, p. 9). 

Quanto à questão da necessidade e da possibilidade de as atividades educacionais 

extravasarem o âmbito da escola, compartilho com a ideia de Lopardo quando este afirma que: 

A ação da educação musical na escola, muitas vezes, transcende os limites da sala de 

aula abrindo possibilidades para interagir com o elemento musical dentro e fora do 

âmbito escolar, sendo o aluno o principal provocador desta interação, a partir das 

trocas entre como ele aprende música fora, no seu meio social-familiar e as situações 

de aprendizagem que a própria escola facilita para ele (LOPARDO, 2014, p.139). 

Creio que essa declaração de Lopardo articula-se de maneira favorável à proposta 

lançada pelo parecer do CNE/CEB nº 12/2013. É interessante observar a valorização que a 

autora atribui em relação aos conhecimentos que o aluno adquire também fora do espaço 

escolar.    

Percebo ainda que, para a pesquisadora, os ambientes de aprendizagens que a escola 

oportuniza torna o aluno o próprio propulsor de interação e de trocas entre a cultura musical 

trabalhada na escola e a bagagem musical que esse aluno adquire no seu meio social e familiar. 

Nessa perspectiva, trago para minha reflexão as palavras de Silva (2011). Esse pesquisador nos 

motiva a repensar as aulas das diversas disciplinas em contexto fora das quatro paredes das 

instituições de ensino básico ou superior, mediante o pensamento científico complexo e 

interdisciplinar. Conectando a interdisciplinaridade com o ensino da Música da escola e as 



68 

 

vivências musicais prévias do aluno, Snyders argumenta que, por meio da beleza proporcionada 

pela música, o aluno pode sentir a beleza que há em outros conteúdos, como a literatura e a 

matemática, por exemplo. O escritor explica que 

O ensino da música pode dar um impulso exemplar à interdisciplinaridade, fazendo 

vibrar o belo em áreas escolares cada vez mais extensas. [E que]. Para alguns alunos, 

é a partir talvez da beleza da música, da alegria proporcionada pela beleza musical, 

tão frequentemente presente em suas vidas de uma outra forma, que chegarão a sentir 

a beleza na literatura, misto de beleza e verdade existente na matemática, o misto de 

beleza e eficácia que há nas ciências e nas técnicas (SNYDERS, 2008, p.138). 

A fim de reforçar a minha convicção sobre o papel da interdisciplinaridade no ensino 

da música, compartilho a seguinte afirmação de Fucci Amato: “Por meio da 

interdisciplinaridade, a prática, o ensino e a pesquisa em música e em educação musical hão de 

alargar sua paleta cromática com novos pigmentos, ampliando seu colorido com várias vozes 

dos diversos espaços de conhecimento” (FUCCI AMATO, p. 44).  

Com relação aos Conteúdos de Música, no bloco denominado Apreciação significativa 

em Música: escuta, envolvimento e compreensão da linguagem musical, o quarto ponto propõe 

o seguinte:  

Apreciação de músicas do próprio meio sociocultural, nacionais e internacionais, que 

fazem parte do conhecimento musical construído pela humanidade no decorrer dos 

tempos e nos diferentes espaços geográficos, estabelecendo inter-relações com as 

outras modalidades artísticas e com as demais áreas do conhecimento (PCN-Arte, 

1998, p.84). 

Vale salientar que o texto acima já é apresentado na parte dos objetivos gerais (6º 

objetivo). A única diferença observada refere-se ao termo apreciação. Este é substituído pelos 

termos interpretar e apreciar. 
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4 METODOLOGIA25  

4.1 ABORDAGEM QUALITATIVA 

A abordagem metodológica da presente pesquisa é do tipo qualitativa. Optei por essa 

forma de pesquisa porque esta favorece a reflexão acerca dos aspectos da realidade que, 

segundo Minayo (2001), não podem ser quantificados. Essa pesquisadora afirma que “a 

abordagem qualitativa se aprofunda no mundo dos significados” (MINAYO, 2001, p.22). De 

acordo com Bogdan e Biklen (1994), a abordagem qualitativa busca investigar os fenômenos 

em sua complexidade integral e também seus contextos naturais. Esses autores reforçam ainda 

que esse tipo de abordagem privilegia “a compreensão dos comportamentos a partir das 

perspectivas dos sujeitos da investigação” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.16).  

A respeito da escolha metodológica, entendo que a abordagem qualitativa atende 

satisfatoriamente aos requisitos necessários acerca das respostas ao problema de pesquisa desse 

trabalho acadêmico: Como as propostas curriculares dos PPP da Secretaria Estadual de 

Educação do Rio Grande do Norte e da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró vêm 

sendo trabalhadas pelos professores de Arte/Música atuantes no Ensino Fundamental – Anos 

Finais da rede pública da zona urbana da cidade de Mossoró/RN? Nesse sentido, apoio-me 

também em Goldenberg:           

Seja qual for o método, qualitativo ou quantitativo, ele sempre dirige sua atenção 

apenas para certos aspectos dos fenômenos, os que parecem importantes para o 

pesquisador em função de suas pressuposições. A totalidade de qualquer objeto de 

estudo é uma construção do pesquisador, definida em termos do que lhe parece mais 

útil para responder ao seu problema de pesquisa. É irreal supor que se pode ver, 

descrever e descobrir a relevância teórica de tudo. Na verdade, o pesquisador acaba 

se concentrando em alguns problemas específicos que lhe parecem de maior 

importância (GOLDENBERG, 2004, p.51). 

                                                 
25 [ Do grego méthodos + lógos ] Método significa organização. Logia quer dizer estudo sistemático, pesquisa, 

investigação. Metodologia significa, etimologicamente, o estudo dos caminhos a serem seguidos, dos instrumentos 

usados para se fazer ciência. A metodologia faz um questionamento crítico da construção do objeto científico, 

problematizando a relação sujeito-objeto construído. Diante de uma objetividade impossível, a metodologia busca 

uma subjetividade controlada por si mesma (autocrítica) e pelos outros (crítica) (GODENBERG, 2004, p. 105). 
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Através da coleta documental26 e embasado em teóricos do campo da Educação 

Musical27 e da Educação como um todo, realizei estudos em livros e periódicos contidos na 

Biblioteca Central da UERN e na biblioteca do IFRN de Mossoró/RN, bem como em textos 

publicados na Internet e em outros suportes textuais, como revistas e jornais de circulação local 

e nacional (Associação Brasileira de Educação Musical - ABEM; Associação Nacional de 

Pesquisa e Pós-Graduação em Música - ANPPOM). Munido de documentos como declarações 

e solicitações, visitei órgãos e instituições de ensino a fim de coletar documentos como o Projeto 

Político Pedagógico da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró/RN, da Secretaria 

Estadual de Educação do Rio Grande do Norte e de duas escolas, a EMPMA e a EE30S, 

previamente selecionadas para a coleta de informações sobre a presença da música nesses 

espaços de escolarização. 

Foram realizadas visitas também às bibliotecas dessas escolas selecionadas com o 

objetivo de coletar informações com os (as) respectivos (as) bibliotecários (as) sobre o acervo 

bibliográfico referente a conteúdos e propostas de atividades de Música. Naqueles espaços, foi 

possível catalogar (ver tabelas 02 e 04) a quantidade de livros, seus títulos e respectivos autores, 

existentes sobre Música e sobre Arte. Esta última, de acordo com os documentos oficiais, é um 

dos componentes curriculares constituintes da área de linguagens na etapa do ensino 

Fundamental das escolas brasileiras e, nesse contexto curricular, a música configura-se como 

uma das formas de linguagens da Arte a serem trabalhadas na escola regular do nosso país. 

Com relação ao entendimento pontuado anteriormente de que a música é uma das 

formas de linguagens artísticas, a BNCC (2017) relembra que o homem é um ser de natureza 

social. Sendo assim, sua interação com as pessoas é mediada socialmente pela linguagem. A 

Base Nacional Curricular Comum esclarece que é por meio da linguagem –  que é comunicação 

e que compreende diversos valores, como os sensitivos, cognitivos, pragmáticos, culturais, 

                                                 
26 Segundo Severino (2007), “[...], tem-se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só documentos 

impressos, mas sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, documentos 

legais. Nestes casos, os conteúdos dos textos ainda não tiveram nenhum tratamento analítico, são ainda matéria-

prima, a partir da qual o pesquisar vai desenvolver suas investigações e análise” (SEVERINO, 2007, p.122-123). 

 
27 O termo "Educação Musical" abrange muito mais do que a iniciação musical formal, isto é, é educação musical 

aquela introdução ao estudo formal da música e todo o processo acadêmico que o segue, incluindo a graduação e 

pós-graduação; é educação musical o ensino e aprendizagem instrumental e outros focos; é educação musical o 

ensino e aprendizagem informal de música. Desse modo, o termo abrange todas as situações que envolvam ensino 

e/ou aprendizagem de música, seja no âmbito dos sistemas escolares e acadêmicos, seja fora deles (ARROYO, 

2002, p.18). 
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morais e éticos – que o sujeito interage consigo e com os outros. Nesse sentido, cabe citar o 

trecho da BNCC que discute o assunto de forma detalhada:        

Se a linguagem é comunicação, pressupõe interação entre as pessoas que participam 

do ato comunicativo com e pela linguagem. Cada ato de linguagem não é uma criação 

em si, mas está inscrito em um sistema semiótico de sentidos múltiplos e, ao mesmo 

tempo, em um processo discursivo. Como resultado dessas relações, assume-se que é 

pela e com a linguagem que o homem se constitui sujeito social (“ser” mediado 

socialmente pela linguagem) e por ela e com ela interage consigo mesmo e com os 

outros (“ser-saber-fazer” pela/ com a linguagem). Nesse “ser-saber-fazer” estão 

imbricados valores sensitivos, cognitivos, pragmáticos, culturais, morais e éticos 

constitutivos do sujeito e da sociedade (BNCC, p.59). 

Para avançar um pouco mais sobre a significante linguagem, que constitui uma das 

formas de expressão do ser humano, a BNCC discorre que:    

Ao se abordar a linguagem no sistema semiótico, que estuda a significação dos textos 

que se manifestam em qualquer forma de expressão, pode-se falar de formas de 

linguagem: verbal (fala e escrita), não verbal (visual, gestual, corporal, musical) e 

multimodal (integração de formas verbais e não verbais). Os conhecimentos humanos 

são sempre construídos por formas de linguagem, sendo fruto de ações intersubjetivas, 

geradas em atividades coletivas, pelas quais as ações dos sujeitos são reguladas por 

outros sujeitos (BNCC, 2017, p. 59).  

 O interesse especial em frequentar as bibliotecas das escolas nas quais realizei parte 

do trabalho de campo surgiu a partir da minha concepção de que ali seria um espaço construído 

para, dentre outros papeis atribuídos a ele, a realização de pesquisas em livros, apostilas, 

periódicos e outros materiais capazes de oportunizar aos professores, alunos e a outros visitantes 

o acesso a informações e a conhecimentos diversos, ampliando, assim, dentre outras 

habilidades, seus níveis intelectual, comunicativo, educativo e instrutivo. Envolto nesse 

pensamento, em visita à Biblioteca Municipal Ney Pontes Duarte, localizada no centro da 

cidade de Mossoró/RN, logo na recepção, deparei-me com palavras escritas (as quais atraíram 

a minha atenção) em um Banner a respeito dos compromissos fundamentais da biblioteca para 

com a sociedade: 

I - MISSÃO: Funcionar como Centro de Informações e acesso ao conhecimento de 

forma   universal, livre e gratuita a todos os membros da comunidade. 

II -  VISÃO DE FUTURO: Contribuir para o desenvolvimento cultural, local e 

regional, com vistas ao desenvolvimento dos indivíduos e grupos sociais. 

III -  VALORES:  

 Respeito à diversidade, à preservação da cultura; 

 Compromisso na socialização do conhecimento; 

  Ética profissional. 

                    (BIBLIOTECA MUNICIPAL NEY PONTES DUARTE, 2017). 
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Compromissado com a pesquisa de campo28, quando realizei observações, entrevistas 

e recolha de dados, dentre outras fontes de evidências (ver tabelas 01 e 03: formulários 

preenchidos pelas secretárias das escolas e declarações) referentes ao ensino de Música nos 

próprios ambientes onde ocorriam as aulas de Arte/Música ministradas pelos respectivos 

professores participantes da minha investigação, pude compor um corpus robusto de 

informações para análises, interpretações e discursões pertinentes ao problema da pesquisa. 

Segundo Trujilo, a pesquisa de campo  

Consiste na observação de fatos e fenômenos tal como ocorrem espontaneamente, na 

coleta de dados a eles referentes e no registro de variáveis que presume relevantes, 

para analisá-los. A pesquisa de campo propriamente dita “não deve ser confundida 

com a simples coleta de dados (este último corresponde à segunda fase de qualquer 

pesquisa); é algo mais que isso, pois exige contar com controles adequados e com 

objetivos preestabelecidos que discriminam suficientemente o que deve ser coletado” 

(TRUJILO, 1982, p. 229 apud LAKATOS, 2015, p. 69). 

Ratifico que a minha visitação às duas escolas da rede pública de ensino de 

Mossoró/RN foi motivada pela necessidade de verificar de perto as concepções, as propostas e 

ações de dois professores graduados em Música atuantes no ensino de Música na referida 

cidade. Nesse sentido, as observações me permitiram enxergar empiricamente alguns 

momentos do modus operandi dos professores participantes da pesquisa. Já as entrevistas me 

possibilitaram conhecer um pouco do pensamento e da visão desses profissionais com relação 

a suas atuações como docentes nas suas respectivas escolas (EMPMA e EE30S).  

4.2 O ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

O método utilizado na construção do presente trabalho de pesquisa é o estudo de caso. 

Sobre esse tipo de método, Yin elucida que: 

Como método de pesquisa, o estudo de caso é usado em muitas situações, para 

contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos individuais, grupais, 

organizacionais, sociais, políticos e relacionados. Naturalmente, o estudo de caso é 

um método de pesquisa comum na psicologia, sociologia, ciência política, 

antropologia, assistência social, administração, educação, enfermagem e 

planejamento comunitário (YIN, 2015, p.4). 

Convencido de que o método estudo de caso permitiria a descrição de fenômenos 

ocorrentes em múltiplos setores da sociedade, procurei desenvolver a pesquisa dentro dos 

moldes do projeto de estudo de Casos Múltiplos. A esse respeito, Yin (2015, p.19) afirma: “Sim, 

                                                 
28  Pesquisa de campo é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações e/ou conhecimentos acerca de 

um problema, para o qual se procura uma resposta, ou de uma hipótese que se queira comprovar, ou, ainda, 

descobrir novos fenômenos ou as relações entre eles (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 69).    
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a pesquisa de estudo de caso inclui tanto estudo de caso único quanto de casos múltiplos”. 

Escolhi esse método por entender que se adéqua ao meu problema de pesquisa e à técnica de 

coleta de dados, que foi direcionada aos órgãos públicos/administrativos de educação da cidade 

de Mossoró, às equipes diretivas das unidades básicas de ensino e aos dois professores (Lucas 

e Marta) participantes da pesquisa e, respectivamente, atuantes no componente curricular 

Arte/Música do Ensino Fundamental – Anos Finais em duas escolas da rede pública de ensino 

da zona urbana da cidade de Mossoró/RN. 

Na perspectiva de estudo de casos, na qual esta pesquisa acadêmica está fundamentada, 

busquei subsídios epistemológicos em autoridades no assunto, como Yin (2015), o qual recorre 

a Herriott e Firestone (1983) para esclarecer que uma das vantagens de se realizar o estudo com 

projetos de casos múltiplos é que “A evidência dos casos múltiplos é, muitas vezes, considerada 

mais vigorosa e o estudo, em geral, é, por essa razão visto, como mais robusto” (YIN, p.60). 

Em consonância com este autor, para Bresler e Stake (1992) e Bogtan e Biklen (1994), ao 

estudar duas ou mais unidades, o pesquisador está adotando o estudo de caso múltiplos (multiple 

case studies). Como podemos perceber, há diferenças relacionadas à terminologia empregada 

para se referir ao estudo ou projeto. No entanto, as características e os princípios, tanto do 

estudo de caso quanto dos estudos de caso múltiplos, são idênticos (BOGTAN e BIKLEN, 

1994).  

Tendo em vista que a presente pesquisa configurou-se como um estudo qualitativo, 

com o qual eu pude recolher, analisar e interpretar informações a despeito da operacionalização 

do ensino de Música no espaço escolar, considerando também as ações e concepções dos 

professores frente à inserção desse ensino na escola básica, ventilou-se, a partir das 

potencialidades do projeto de estudo de casos múltiplos, a necessidade de coletar os dados em 

dois campos distintos: uma escola municipal e uma escola estadual (casos múltiplos), ambas 

(EMPMA e EE30S) situadas na cidade de Mossoró/RN. Dessa forma, tornou-se possível 

discutir a presença do ensino de Música nesses dois espaços de escolarização de conhecimentos, 

enxergando essas instituições como locais inequívocos para a efetivação das propostas 

curriculares apresentadas pelas secretarias de educação às quais cada escola estaria vinculada. 

Nessa perspectiva de estudo, ao discutir sobre quais os potenciais projetos de casos múltiplos, 

Yin assegura:  

O mesmo estudo pode conter mais do que um único caso. Quando isso ocorrer, o 

estudo usou um projeto de casos múltiplos e tais projetos têm aumentado sua 

frequência nos últimos anos. Um exemplo comum é o estudo de inovações escolares 

(como o uso de novos currículos, horários escolares reorganizados ou uma nova 

tecnologia educacional) em que as escolas individuais adotam alguma inovação. Cada 
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escola pode ser o objeto 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). 

As duas escolas selecionadas, a Escola Municipal Professor Manoel Assis (EMPMA) e 

a Escola Estadual 30 de Setembro (EE30S) são, respectivamente, uma pertencente à Secretaria 

Municipal de Educação de Mossoró/RN e outra, à Secretaria Estadual de Educação do Rio 

Grande do Norte. A esse favor, YIN (2015) ressalta que, embora o pesquisador realize o seu 

trabalho investigativo em duas unidades, não necessita obrigatoriamente de tecer comparações 

entre essas unidades. Nessa concepção, dialogando com a ideia de Yin (2015), Stake (1994) 

lembra que a descrição profunda e minuciosa de cada caso pode ficar comprometida e a 

construção do conhecimento pode ser ofuscado. A partir das afirmações desses dois autores, é 

possível compreender que é fundamental não estabelecer a comparação, mas sim focar a 

pesquisa em cada caso. Também é louvável a compreensão de que, nos estudos de caso 

múltiplos, torna-se viável o delineamento das relações, observando as dimensões gerais do 

estudo, tendo em vista que cada caso é caracterizado em observância às suas peculiaridades. 

 A escolha do projeto de casos múltiplos fundamenta-se na própria construção da 

questão da presente pesquisa, quando esta indaga; Como as propostas curriculares para o 

ensino de Música vêm sendo trabalhadas por dois professores de Arte/Música da referida 

cidade? (Analisando, interpretando e descrevendo os dados coletados). Aliada a essa questão, 

veio a necessidade de discutir as concepções desses docentes quanto ao ensino de Música no 

Ensino Fundamental – Anos Finais e à implementação da Resolução nº 2, de 10 de maio de 

2016, que “Define as Diretrizes Nacionais para a operacionalização do ensino de Música na 

Educação Básica” (BRASIL, 2016, p.1). À luz dessa Resolução, também discuto as ações das 

escolas e das referidas secretarias para a operacionalização do ensino dessa linguagem artística 

no ambiente escolar regular. 

Com relação à interrogação “Como?”, que questiona e busca uma resposta mediante 

as fontes de vidências coletadas, analisadas e interpretadas no percurso da pesquisa, subsidio-

me em Yin  quando ressalta que, 

Em geral, os estudos de caso representam a estratégia preferida quando se colocam 

questões do tipo “como” e ‘por que”, quando o pesquisador tem pouco controle sobre 

os eventos e quando o foco se encontra em fenômenos contemporâneos inseridos em 

algum contexto da vida real (YIN, 1994, p.10).  

Yin (2015) argumenta que esse tipo de método (o estudo de caso) tem uma aceitação 

bastante ascendente no campo da Educação, pois possibilita a descrição de uma dada situação 
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em investigação por meio de diversas estratégias. O autor, ao descrever as estratégias, elenca 

dois estudos: o estudo de casos múltiplos (mais de um caso investigado) e os estudos de caso 

único. (YIN, 2015, p.19) esclarece que “[...] os estudos de caso único e de casos múltiplos são 

na realidade apenas duas variantes dos projetos de estudo de caso”. Nesse sentido, Severino 

argumenta, salientando que 

O caso escolhido para a pesquisa deve ser significativo e bem representativo, de modo 

a ser apto a fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando 

inferências. Os dados devem ser coletados e registrados com o necessário rigor e 

seguindo todos os procedimentos da pesquisa de campo. Devem ser trabalhados, 

mediante análise rigorosa, e apresentados em relatórios qualificados (SEVERINO, 

2007, p. 121). 

Realizar uma investigação do tipo estudo de caso significa que o trabalho adotará 

procedimentos descritivos e interpretativos e não será caracterizado por generalizações 

abrangentes, pois deve-se resguardar o fato da particularidade. De acordo com Bogdan e Biklen 

(1994), o estudo de caso fundamenta-se na observação detalhada de um dado contexto, de uma 

pessoa ou um grupo de pessoas, de alguma espécie de documentos ou acontecimento concebido 

como especial. Conforme Stake (1994), o estudo de caso não se configura como uma seleção 

metodológica, mas como a preferência pelo objeto que precisa ser estudado. Esse autor explana 

que o grau de complexidade do caso a ser analisado pode sofrer variações do simples ao 

complexo, podendo concentrar-se em um grupo de pessoas ou em um único indivíduo, uma 

organização, uma comunidade. Enfim, o estudo de caso pode não se deter apenas a uma 

unidade. É em consenso com essas perspectivas abordadas por esses escritores que o presente 

estudo está ancorado, pois foram escolhidas duas unidades de ensino básico (com oferta do 

Ensino Fundamental) para compor o universo da pesquisa.    

Para subsidiar o processo investigativo do presente trabalho dissertativo, houve a 

necessidade do emprego de diversas técnicas, tais como documentos, entrevistas e observações. 

A esse respeito, Yin define que 

O estudo de caso é a estratégia escolhida ao se examinarem acontecimentos 

contemporâneos, mas quando não se podem manipular comportamentos relevantes. O 

estudo de caso conta com muitas das técnicas utilizadas pelas pesquisas históricas, 

mas acrescenta duas fontes de evidências que usualmente não são incluídas no 

repertório de um historiador: observação direta e série sistemática de entrevistas. 

Novamente, embora os estudos de caso e as pesquisas históricas possam se sobrepor, 

o poder diferenciador do estudo é a sua capacidade de lidar com uma ampla variedade 

de evidências – documentos, artefatos, entrevistas e observações – além do que pode 

estar disponível no estudo histórico convencional. Além disso, em algumas situações, 

como na observação participante, pode ocorrer manipulação informal (YIN, 1994, 

p.17). 
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A fim de aumentar a qualidade do trabalho de campo e consequentemente da presente 

pesquisa em sua totalidade, utilizei, além de algumas das múltiplas fontes de evidências 

descritas por Yin, a recolha de informações por meio de formulários. Segundo Yin , “Você deve 

observar, imediatamente, que nenhuma fonte única tem uma vantagem completa sobre todas as 

outras. Na verdade, as várias fontes são altamente complementares, e um bom estudo de caso 

se baseará, por isso, em tantas fontes quantas possíveis [...]” (YIN, 2015, p.109).  

Ao tratarem especificamente da observação, Marconi e Lakatos postulam que a 

Observação direta intensiva tem sua realização por meio de duas técnicas fundamentais: a 

observação e a entrevista. As autoras, ao discutirem sobre uma dessas estratégias, explicam que:  

A observação é uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 

os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não consiste apenas 

em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou fenômenos que se desejam estudar. 

É um elemento básico de investigação científica na pesquisa de campo e se constitui 

na técnica fundamental da Antropologia (MARCONI; LAKATOS, 2015, p.76). 

 

Quanto à entrevista, em linhas gerais, as autoras supracitadas afirmam que é uma 

conversação estabelecida face a face, organizada de forma metódica, a fim de proporcionar ao 

entrevistado, oralmente, a obtenção de informações necessárias. Marconi e Lakatos esclarecem 

que 

A entrevista é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 

informações a respeito de determinado assunto, mediante uma conversação de 

natureza profissional. É um procedimento utilizado na investigação social, para a 

coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico ou no tratamento de um problema social 

(MARCONI; LAKATOS, 2015, p.80). 

 

Tratarei desse assunto com mais detalhes e de forma contextualizada na seção 

Entrevistas Semiestruturadas. 

4.3 A ESCOLHA DOS CASOS 

Ao selecionar os dois professores (Lucas e Marta) para serem entrevistados e 

observados, não me veio a pretensão de fazer com que esses docentes representassem a 

totalidade de professores atuantes no componente curricular Arte/Música da rede pública de 

ensino da cidade de Mossoró/RN. Dessa forma, a escolha desses profissionais pautou-se na 

ideia de que analisar e descrever suas ações e concepções sobre o ensino de Música na Educação 

Básica, especificamente no Ensino Fundamental - Anos Finais, possibilitar-me-á compreender 

e discutir suas práticas e seus pensamentos no exercício da pedagogia musical nos seus 

respectivos locais de atuação. Nessa perspectiva, foi ventilada a ideia de poder contribuir 

significativamente com o ensino de Música nas escolas da rede pública da cidade de 

Mossoró/RN, tendo em vista que, conforme verifiquei nos documentos fornecidos pela 
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Secretaria Municipal de Educação de Mossoró e pela 12ª DIREC - Mossoró, são pouquíssimas 

as escolas públicas desta cidade que têm, na composição de seus quadros efetivos, professores 

graduados em Música e atuando no ensino dessa linguagem como conteúdo obrigatório do 

componente curricular Arte.  

A Escola Estadual 30 de Setembro (EE30S) foi escolhida por três motivos: primeiro, 

por ser uma escola centenária (fundada no início de século XX, 1908) no estado do Rio Grande 

do Norte; segundo, por essa escola contar com uma professora graduada em Música, lecionando 

essa arte e, terceiro, por ter sido a escola na qual eu estudei e conclui todo o 2º grau (atual 

Ensino Médio). Já os motivos que me levaram a escolher a Escola Municipal Professor Manoel 

Assis (EMPMA) foi o fato de esta ser uma das duas escolas de ensino fundamental do município 

de Mossoró/RN que, até o momento, têm um professor de Música graduado, concursado, 

atuando no ensino de Música e compondo o quadro de professores efetivos da unidade. 

Considerei também que, dentre outras unidades básicas de ensino, essa escola vem 

conquistando o selo Prêmio Escola de Qualidade29 desde 2010 e que esse fato, ao meu ver, 

coloca a EMPMA em uma situação de destaque na referida cidade referida. Devo salientar que 

há mais três escolas que contam com outro professor (no caso, eu) graduado em Música que 

nelas leciona, porém esse professor está temporariamente lecionando Música na Escola de Artes 

de Mossoró. Outro motivo relevante para que a escola EMPMA haja sido escolhida para 

compor o universo da pesquisa foi por eu ter verificado que ela é bastante expressiva nas 

manifestações artísticas locais, tendo, inclusive, dado origem à quadrilha junina Lume da 

Fogueira, muito conhecida em todo o estado do Rio Grande do Norte e tendo conquistado por 

diversas vezes o título de campeã.  

 

 

 

                                                 
29 Em um documento que coletei no Site da Prefeitura Municipal de Mossoró consta que “O Prêmio Escola de 

Qualidade (Decreto nº 3456/2000, posteriormente assegurado pela Lei nº 3.001/12, de 20 de dezembro de 2012) 

tem como objetivo premiar as unidades que apresentam inovação na gestão em suas três dimensões: pedagógica, 

administrativa e financeira. Essa premiação estimulou a gestão participativa, pois toda escola quer ganhar um selo. 

As escolas premiadas têm uma elevada procura na matrícula” (Disponível em < 

https://www.google.com.br/prefeiturademossoro.com.br/secretarias/site.php?=1&p=7 >. Acessado em 03 jan. 

2018). 

https://www.google.com.br/prefeiturademossoro.com.br/secretarias/site.php?=1&p=7
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4.4 TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS PARA A COLETA DE DADOS E RELATO DO 

TRABALHO DE CAMPO 

4.4.1 Coleta de documentos e identificação dos professores de Arte/Música  

O contexto descrito na presente seção faz parte do trabalho de campo da pesquisa. 

Segundo Minayo, “Essa fase combina instrumentos de observação, entrevistas ou outras 

modalidades de comunicação e interlocução com os pesquisados, levantamento de material 

documental e outros” (MINAYO, 2015, p.26). Para a realização de parte dessa etapa da 

pesquisa, além de comparecer (primeiros contatos: entre os meses de outubro e dezembro de 

2016), munido de documentos fornecidos pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino – 

POSENSINO, à Diretoria Regional de Educação e Cultura (12º DIREC – sediada em 

Mossoró/RN) e à Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (SEMECE – 

sediada em Mossoró/RN), dirigi-me às duas unidades de educação (EMPMA e EE30S) com os 

devidos documentos  que autorizavam o meu acesso aos espaços físicos e a documentos dessas 

escolas, vinculadas aos referidos órgãos públicos de administração escolar.  

Em todos esses órgãos administrativos e nas escolas, eu apresentei-me como aluno de 

mestrado do POSENSINO e expliquei que estava desenvolvendo minha dissertação na área de 

ensino, mais especificamente no ensino de Música na Educação Básica da rede pública. Nesse 

sentido, esclareci às equipes administrativas e pedagógicas a minha necessidade de colher 

informações a respeito das concepções e ações de professores e das propostas de conteúdos e 

de atividades direcionados para a presença da Música no currículo do Ensino Fundamental – 

Anos Finais de duas escolas mossoroenses. Com relação à autorização, Bogdan e Biklen 

asseguram que “o primeiro problema que o investigador se depara no trabalho de campo é a 

autorização para conduzir o estudo que planeou” (BOGDAN; BIKLEN, 1994, p.115). 

Felizmente, não enfrentei fortes resistências por parte dos fornecedores (secretários, 

supervisores, diretores) de documentos imprescindíveis para o meu estudo. 

Os professores selecionados para compor o corpus de participantes do presente estudo 

são tratados com nomes fictícios, para, dessa forma, tornar-se possível a garantia do anonimato. 

Considerando esse procedimento, por questões éticas, os dois professores são identificados 

como Lucas e Marta. Já as instituições de ensino nas quais esses profissionais atuam, as escolas 

Escola Municipal Professor Manoel Assis e Escola Estadual 30 de Setembro, são reportadas, 

respectivamente, pelas siglas EMPMA e EE30S.  

Objetivando coletar documentos e identificar dois professores graduados em Música 

atuantes no ensino de Arte/Música no Ensino Fundamental- Anos finais (6º a 9º ano), da rede 
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pública de ensino da cidade de Mossoró/RN, visitei novamente os dois órgãos administrativos 

de educação, a SEMECE e a  de 12ª DIREC (esta da Secretaria  de Estado da Educação e da 

Cultura do Rio Grande do Norte), a fim de obter  mais informações referentes às escolas nas 

quais os docentes (Lucas e Marta) exerciam suas funções profissionais. Naquela secretaria, a 

coordenadora pedagógica me informou que havia um professor de Música na escola EMPMA. 

Já na 12ª DIREC, a coordenadora pedagógica me informou da existência de uma professora de 

Arte atuando na escola EE30S. Fui também informado pelas respectivas coordenadoras de que 

ambos os docentes, um da rede municipal de ensino e outro da rede estadual, eram integrantes 

do quadro efetivo do funcionalismo público local. 

No momento da visita aos respectivos órgãos educacionais, também solicitei à diretora 

da 12ª DIREC e à Secretária da SEMECE os Projetos Político Pedagógicos (PPP). Da 

SEMECE, recebi um documento denominado Concepção e Proposta de Implantação (2011) 

relativo ao Componente Curricular Arte. Quanto à 12ª DIREC, a coordenadora pedagógica do 

órgão me explicou que não poderia me fornecer de imediato o PPP ou o Plano de Ação, pois 

este(s) estaria(m) em fase de atualização, mas que, em breve, me avisaria sobre a conclusão 

do(s) documento(s) e sobre a disponibilidade deste(s) para que eu a ele(s) tivesse acesso.  

Provido de dois documentos, o Ofício nº 010/2017 e o Ofício nº 011/2017, fornecidos 

pelo Programa de Pós-Graduação em Ensino, compareci novamente às sedes da SEMECE (no 

dia 07 de julho de 2017) e da 12ª DIREC (no dia 10 de julho de 2017) para solicitar outros 

dados relevantes para o meu estudo. Mediante esses ofícios, dirigi-me às coordenadoras 

pedagógicas desses órgãos de educação, com quem coletei os seguintes dados: Total de escolas 

públicas de Ensino Fundamental da rede de ensino municipal de Mossoró/RN e da rede de 

estadual de ensino na cidade de Mossoró/RN; Quantidade de escolas localizadas na zona urbana 

da cidade; Quantidade de escolas ofertando o Ensino Fundamental – Anos Finais; Quantidade 

de professores atuantes no ensino de Arte/Música; Quantidade de escolas  contando com 

atividades musicais em seu currículo (a exemplo do Programa Mais Educação). 

4.5 OBSERVAÇÃO DIRETA 

A decisão pelo projeto de casos múltiplos, momento em que escolhi duas escolas para 

a realização do trabalho de campo, levou-me a observar os fenômenos nos seus respectivos 

contextos (nas duas escolas). Dessa forma, necessitando de observar as atuações pedagógicas 

de dois professores atuando em sala de aula, optei por fazer a observação de forma direta, 

acreditando que as proximidades temporal e espacial com os principais atores da minha 

investigação potencializariam as outras fontes de evidências constituídas no estudo. A fim de 
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embasar essa maneira de observação, recorri ao que Yin define como observações diretas. O 

autor esclarece o seguinte: 

Como o estudo de caso deve ocorrer no contexto de mundo real do caso, você está 

criando a oportunidade para as observações diretas. Presumindo que os fenômenos de 

interesse não tenham sido puramente históricos, algumas condições sociais ou 

ambientais relevantes estarão disponíveis para a observação. Essas observações 

servem como outra fonte de evidência para a pesquisa de estudo de caso (YIN, 2015, 

p.118). 

 

Fundamentado na ideia de que a técnica da observação é um dos instrumentos básicos 

para a coleta de dados, esta pesquisa adotou a observação direta, entendendo que esta forma de 

observar contemplaria os requisitos necessários para a obtenção de respostas a questões 

levantadas para compor e consolidar o corpus do trabalho de campo. Nessa etapa da pesquisa 

de campo, com autorização de representantes (Secretárias, Diretoras de departamentos) de 

órgãos competentes da educação pública local e a licença dos gestores e dos professores das 

respectivas escolas, observei sistematicamente (de acordo com os agendamentos que cada 

professor me forneceu a respeito dos dias e horas de suas aulas) as atuações em sala de aula dos 

dois docentes participantes da pesquisa. Sobre esse tipo de observação, Marconi e Lakatos 

afirmam que o pesquisador “ [...] faz mais o papel de espectador. Isso, porém, não quer dizer 

que a observação não seja consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado. O 

procedimento tem caráter sistemático” (MARCONI; LAKATOS. 2015, p.78) 

Ao decidir pela observação dos fatos no local (ambiente natural) onde eles ocorreriam 

e quais atores estariam envolvidos diretamente com tais fatos, tomei consciência da grande 

responsabilidade a mim imputada como pesquisador. Dessa forma, conscientizei-me de que, 

através da observação direta, eu poderia coletar, para o meu estudo, informações relevantes, 

impossíveis de serem colhidas somente por meio das entrevistas semiestruturadas. Reforço essa 

perspectiva, apoiando-me em Brasler:  

Os principais métodos da investigação qualitativa reforçam a observação em 

ambientes naturais, o exame de documentos e outros artefactos, e as entrevistas 

abertas ou semi-estruturdas. Mesmo quando há recurso à gravação ou filmagem, o 

“instrumento” base é o investigador, um intérprete constante daquilo que é importante, 

do que necessita de mais informações, do que é necessário aprofundar ou mesmo se é 

necessária uma pequena ou grande remodelação do plano de estudo (BRASLER, 

2000, p.18).  

Nessa etapa do trabalho de campo, eu queria e consegui compreender situações 

contextuais do ensino de Música30 no tempo e no espaço (como, quando e onde aconteciam as 

                                                 
30 A inserção da música como conteúdo de ensino no currículo da educação brasileira é um assunto recorrentemente 

discutido por pesquisadores, educadores e tantos outros profissionais da educação, sejam estes da Educação Básica 

ou das Instituições de Ensino Superior (IES). As Leis nº 9.394/96; nº 11.769/08 e nº 13/278/16, principalmente 
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aulas de Música?), para que minhas anotações, reflexões e descrições sobre os acontecimentos 

in loco ganhassem coerência e profundidade. Sobre o papel desempenhado por mim como 

observador, reproduzo as palavras de Brasler: 

Quando assume o papel mais comum de não participante, o investigador observa 

actividades normais e o habitat, as pessoas, o exercício de autoridade e 

responsabilidade, as expressões de intenção, a produtividade e, especialmente, o meio. 

Acreditando que as compreensões importantes são estabelecidas situacionalmente, o 

investigador descreve cuidadosamente as diferentes ligações, anotando, não só 

características espaciais e temporais, mas também os contextos social, econômico, 

político, histórico e estético. O observador não participante é tão invisível e tão pouco 

intruso quanto possível, abstendo-se até frequentemente de aparecer para registar o 

que se está a passar (BRASLER, 2000, p.18). 

A opção pela observação direta também ocorreu pela inferência de que, com essa 

técnica de coleta de evidências, o observador apreende os fenômenos no próprio ambiente onde 

eles ocorrem e no momento31 exato de sua ocorrência. Dessa forma, o observador é a própria 

testemunha ocular dos fatos produzidos, não necessitando da mediação de documentos, vídeos, 

pessoas ou a intervenção dos observados. Para essa etapa de procedimento de coleta, elaborei 

um tópico guia, contendo os meus questionamentos a respeito das atuações dos professores em 

sala de aula. Foi por meio da observação direta que pude verificar pontos como a autoridade 

dos professores em sala de aula, os recursos tecnológicos e de apoio utilizados em suas aulas, 

a quantidade de alunos, as estratégias e métodos adotados por eles para o ensino de Música, o 

comportamento e o envolvimento das turmas de alunos nas aulas de Música. Todas essas 

informações e outras mais (em detalhes) foram anotadas em um diário de campo conduzido 

pelo tópico guia. Também pude observar e fotografar as estruturas físicas das duas escolas, 

fotografei e filmei momentos das aulas e dos respectivos professores em suas atividades 

escolares com as turmas de alunos (a).  

Segundo Marconi e Lakatos (2015), a observação e a entrevista são duas técnicas 

adotadas para a realização da observação direta intensiva. Para essas autoras, a observação é 

um item basilar na investigação científica e também recorrente na pesquisa de campo, 

constituindo uma técnica fundamental da área antropológica. Dentre as variadas modalidades 

que conduzem a observação, destaco um item de cada um dos quatro tipos apresentados por 

ANDER-EGG (1978: 96 apud Marconi e Lakatos, p.77): observação estruturada (Sistemática), 

                                                 
estas duas últimas, são promulgações oficiais geradoras de muitas indagações e inquietações na 

contemporaneidade educacional do nosso país e, que, portanto, merecem uma atenção especial.  

 
31 Os Quadros 8 e 9, dentre outros dados, especificam os dias e as horas das observações das aulas dos respectivos 

professores de Arte/Música. 
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observação não participante, observação individual, Observação efetuada na vida real. Para 

aquele autor, o emprego das modalidades observacionais depende das circunstâncias.  

Em observância ao planejamento cuidadoso e à sistematização, com a utilização de 

quadros, anotações, fotografias, filmagens e formulários, dentre outros dispositivos mecânicos, 

a observação realizada para compor o presente estudo caracterizou-se, de acordo com os meios 

utilizados, como sistemática. Para Marconi e Lakatos, com esse tipo de observação, “o 

observador sabe o que procura e o que carece de importância em determinada situação; deve 

ser objetivo, reconhecer possíveis erros e eliminar sua influência sobre o que vê ou recolhe” 

(MARCONI E LAKATOS, 2015, p.78). Nessa perspectiva, procurei não me integrar à 

realidade estudada, permanecendo de fora, como um espectador. Porém, devo afirmar que a 

minha presença como observador das aulas dos professores participantes da pesquisa acabara 

influenciando de alguma maneira a performance profissional desses colaboradores. A esse 

respeito, que condiz com a participação do observador, as referidas autoras comentam que essa 

maneira de proceder enquadra-se na observação não participante. “Isso, porém, não quer dizer 

que a observação não seja consciente, dirigida, ordenada para um fim determinado”. 

 Outra técnica adotada, conforme o número de observações, foi a de observar 

individualmente os acontecimentos; anotando os dados observados e distinguindo os eventos 

reais dos eventos por mim interpretados. Isso fez com que eu observasse as ocorrências por um 

ângulo de cada vez. Agregado a essa perspectiva, tem-se o lugar no qual as observações se 

efetivaram. Nesse sentido, devo assegurar que as observações se realizaram no ambiente real 

das ocorrências. Isto é, as investigações aconteceram nos mesmos momentos e locais dos fatos. 

Esse tipo de procedimento, de acordo com Marconi e Lakatos, é denominado de observação na 

vida real. Essas autoras esclarecem que “A melhor ocasião para o registro é o local onde o 

evento ocorre. Isto reduz as tendências seletivas e a deturpação na reevocação” (MARCONI E 

LAKATOS, 2015, p.80).    

4.5.1 Visitas à Escola EE30S 

Em visita à escola EE30S, no dia 14 de fevereiro de 2017, apresentei à equipe diretiva 

da escola documentos, como declarações e solicitações fornecidos pelo Programa de Pós-

graduação em Ensino – POSENSINO, pelo meu orientador do mestrado acadêmico, Dr. Giann 

Mendes Ribeiro, e pela dirigente da 12ª DIREC, referentes à autorização do meu acesso ao 

espaço físico e àquela unidade de ensino básico. No setor administrativo da escola, ao falar com 

o diretor e com a supervisora, solicitei-lhes o PPP daquele estabelecimento educacional. Em 

seguida, conversei com Marta, a professora de Arte da escola, sobre os meus interesses com a 
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visita àquela instituição de ensino. Após explicar à professora sobre a importância dos 

documentos e de outras informações sobre aquela escola para a construção da minha pesquisa, 

convidei-a para participar do meu estudo. Obtida a resposta de que ela aceitaria contribuir com 

a pesquisa, o primeiro dado que obtive da docente foi sobre sua formação. A professora me 

informou que era licenciada em Música pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte 

e que também havia concluído uma especialização em Psicopedagogia em uma instituição 

privada. Nesse contexto de interação humana descrito, aproveitei o momento para me informar 

sobre um livro de Arte que se encontrava em cima da mesa dos professores e que acabara de 

chegar à escola. Gentilmente, a professora permitiu-me o acesso àquele material, bem como a 

outro livro de Arte mais antigo que ainda era adotado pela escola. 

4.5.2 Formulários 

Em 07 de agosto de 2017, na secretaria da escola EMPMA e no dia 10 de agosto do 

mesmo ano, na secretaria da escola EE30S, por meio de um formulário apresentado a essas 

secretarias, obtive dados referentes aos turnos de funcionamento, à quantidade de alunos, ao 

número de professores atuantes no ensino de Arte e no ensino de Música das respectivas 

instituições de ensino básico. Essas e outras informações cedidas pelas secretárias32 das 

referidas escolas estão descritas respectivamente nos quadros 4 e 6: 

Quadro 4 – Informações básicas sobre a escola EE30S 

1. Dados Gerais da Escola 

Escola: Escola Estadual 30 de Setembro 

Rua: Coronel Milton Freire 

Bairro: Abolição III 

Diretor: A J S G (anonimato) 

Vice-Diretora: Marta (anonimato) 

Supervisora: A G L F (anonimato) 

 

2. Etapas do Ensino Básico ofertadas na escola 

Ensino Fundamental: Anos Finais, Turnos: Matutino e Vespertino    

Ensino Médio, Turnos: Matutino e Vespertino 

                                                 
32 Esclareço que, apesar de minha pesquisa de campo contar com a presença de vários atores da educação, destaco 

os dois professores de Arte/Música como os sujeitos centrais das entrevistas. Portanto, os demais profissionais que 

ora elenquei, ou elenco, contribuíram com a emissão de dados complementares referentes às suas respectivas 

escolas. Nessa concepção, tais dados coletados foram imprescindíveis para a minha investigação. 
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3. Dados quantitativos 

Total de professores: .....................................21 

Quantos de Arte ............................................05  

Quantos de Arte/Música: ..............................01 

Total de salas de aula: ...................................08 

Total de componentes curriculares: ..............13 

Quantos componentes de Arte: .....................01 

Quantos componentes de Arte/Música:  …...01 

Total de alunos:  270 no Matutino e 120 no Vespertino = 390 Alunos 

 

4. Outras informações: 

Há Biblioteca na escola  

Há pátio coberto na Escola  

Fonte: Secretaria da escola EE30S 

Já no dia 21 de novembro de 2017, com a bibliotecária da Escola EE30S, cataloguei 

os seguintes livros, conforme descritos no quadro 5 abaixo:  

Quadro 5 – Livros de Arte e Música da EE30S 

 Biblioteca da Escola EE30S  

   Livros sobre Quant. 

  

 Título  Autores (a) 

Arte Música     

   X  01 Arte Brasileira: Arte imperial 

do Neoclássico as Ecletismo 

2006 Percival Tirapeli 

   X   01 Arte Brasileira: Arte Popular 2011 Percival Tirapeli 

   X  01 Artes visuais, dança, música 

e teatro: práticas pedagógicas 

e colaborações docentes 

2012 

 

 

Carlos Roberto Mödinger 

Flavia Pilla do Valle  

Júlia Maria Hummes 

Luciana Gruppelli 

Loponte 

Maria Isabel Petry 

Kehrwald 

Sandra Rhoden 
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   X  01 Artes visuais na educação 

inclusiva: metodologias e 

práticas no Instituto Rodrigo 

Mendes 

2016 Rodrigo Húbener 

Mendes José Cavalhero, 

Ana Maria Caira Gitahi 

   X  01 Brasil, olhar de artista 2010 Katia Canton 

   X  01 Descobrindo a História da 

Arte 

2005 Graça Proença 

   X      01 Encontros com Arte e Cultura 2012 Solange Utuari 

         X 01 Música na escola: a 

contribuição do ensino de 

Música no aprendizado e no 

convívio social da criança 

2009  Hans Günther Bastian 

        X 01 Música para crianças  Ciranda Cultural 

   X  01 O grande livro de Arte 2015 Susie Hodge 

        X 01 Pedagogia da música: 

experiências de apreciação 

musical 

2009 Esther Beyer e 

Patrícia Kebach (Org.) 

   X       01 Pintura aventura  Katia Canton 

   X       01 Saber e Ensinar Arte 

Contemporânea 

2011 Renata Sant’ Anna 

10 

Livros 

03 

Livros 

13 13 

Livros 

 

Fonte: Bibliotecária da EE30S 

Imagens 1 e 2 – Livros de Arte e Música da biblioteca escolar da EE30S 

     

Fonte: Acervo do Autor (2018)                                                            
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Imagens 3 e 4 – Livros de Arte e Música da biblioteca escolar da EE30S 

                                     

Fonte: Acervo do Autor (2018)                                                            

Ao prestarmos atenção ao quadro 5, é possível perceber que o total de trezes livros 

encontrados na biblioteca da escola EE30S, englobando Arte (10 livros) e Música (03 livros), 

é um número muito pequeno, considerando que essa escola, segundo informações repassadas 

pela secretaria escolar, conta com um total de 270 alunos (ver tabela 4) só no turno matutino. 

Além disso, segundo informações repassadas pela professora Marta, cada turma de sala de aula 

é composta por aproximadamente 35 ou 40 alunos. Verifiquei esse dado quando escutava a 

chamada realizada pela professora no diário de classe. Sobre essa questão do número de alunos 

por turma, a professora Marta falou o seguinte:  

– É, nós temos pela manhã turmas bem mais numerosas. Então, ela varia de trinta e 

cinco a quarenta alunos. Por exemplo, os sextos anos, a gente tem dois sextos anos 

com quarenta alunos. Mas tem um sétimo [ano] com trinta e oito [alunos]. A gente 

tem um oitavo [ano] com quarenta e um nono com trinta e cinco [alunos] 

(CEMARTA, p.4). 

Ainda sobre essa questão de alunos por turma, consta no documento Estrutura 

Curricular do Ensino Fundamental Educação Integral em Tempo Integral – 201733, assinado 

pela Secretária Adjunta da Educação e da Cultura, Mônica Maria Guimarães, da Secretaria de 

Estado da Educação e da Cultura (SEEC), o seguinte: “ Em 2017 as escolas deverão atender o 

quantitativo mínimo de estudantes por turma de acordo com o que determina a Portaria nº 

1741/2016 - SEEC/GC” (2016, on line). No documento, é apresentada uma tabela a qual 

especifica que o número de estudantes para compor cada turma do 6º ao 9ºanos (Fundamental 

– Anos Finais) é 35 alunos. Dessa forma, o quantitativo médio de alunos por turma que a 

professora Marta declarou na entrevista a mim concedida parece enquadrar-se no que determina 

                                                 
33 Disponível em < www.educacao.rn.gov.br >. Acessado em 05 dez 2017. 

http://www.educacao.rn.gov.br/
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a referida Portaria, tendo em vista que o número de 35 estudantes por turma é o quantitativo 

mínimo que o documento estabelece. 

4.5.3 A escola EE30S34 

Inicialmente denominada de Grupo Escolar 30 de Setembro, “o primeiro do interior 

do estado” do Rio Grande do Norte, a Escola Estadual 30 de Setembro teve suas atividades 

educacionais iniciadas no ano 1908, por meio do Decreto nº 180, de 15 de novembro de 1908, 

assinado pelo então governador do estado Dr. Alberto Maranhão. A partir do ano de 1989, por 

meio do Decreto nº 10.408, de 26 de junho de 1989, a escola transformou-se em 

estabelecimento de Ensino de 1º e 2º graus, ofertando os Ensinos Fundamental e Médio. 

Atualmente, “A Escola ministra a Educação Básica nas etapas de Ensino Fundamental, de 

Ensino Médio e suas modalidades. A escola Funciona no turno matutino, de 07:00h às 11:20h 

e no vespertino de 13:00h às 17:20h. Com aulas normais de segunda à sexta” (PPP, 2016/2017, 

p. 2). De acordo com o seu PPP, a instituição é beneficiada por vários programas, como o 

Programa de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD), o Programa Livros em Braille e o Programa Mais Educação (PME). Este último 

funciona na escola, de terça feira a sexta-feira, oferecendo aulas de Karatê e Hip Hop, 

ministradas pelos amigos da escola.  

Sobre o Programa Mais Educação, o PPP da Escola EE30S descreve que este  

foi instituído pela Portaria Interministerial nº 17/2007 e integra as ações do Plano de 

Desenvolvimento da Educação (PDE), como uma estratégia do Governo Federal para 

induzir a ampliação da jornada escolar e a organização curricular, na perspectiva da 

Educação Integral (PPP, 2016-2017, p.9).  

 

Dentre as diversas atividades propostas e implementadas pelo PME na escola EE30S 

– como Acompanhamento Pedagógico, Meio Ambiente, Esporte e Lazer, Direitos Humanos 

em Educação, Cultura Digital, Promoção da Saúde, Educomunicação, Investigação no Campo 

das Ciências da Natureza, Educação Econômica – encontra-se a atividade de Cultura e Artes, 

que proporciona aos alunos da escola práticas de leitura, banda fanfarra, danças, teatro e 

capoeira. 

Outro dado presente no PPP é que a referida escola funcionou, durante muitos anos, 

em um prédio construído em 1900, no centro da cidade, na rua Dionísio Filgueira, cedido pela 

Prefeitura Municipal de Mossoró. No ano de 1984, época em que o governador do estado do 

Rio Grande do Norte era José Agripino Maia e a Secretaria de Educação e Cultura era 

                                                 
34 Informações coletadas do Projeto Político Pedagógico da Escola (2016-2017, p. 1-30).  
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administrada pelo professor Genivan Josué Batista, a escola mudou-se para sua sede própria 

em outro endereço da cidade, na rua Coronel Milton Freire, Bairro Abolição III.  

4.5.4 Visitas à Escola EMPMA 

No dia 21 de março de 2017, encontrei-me com o professor de Arte/Música da escola 

EMPMA. Anteriormente a essa data, eu já havia conversado com a supervisora dessa escola e 

obtido o PPP da instituição, utilizando os mesmos procedimentos legais adotados para o acesso 

à outra escola citada. Expliquei ao professor (Lucas) o propósito que me levou a contatá-lo. O 

docente concordou em contribuir com o meu estudo e, logo no primeiro encontro, me informou 

que era licenciado em Música pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte e que estava 

matriculado em uma especialização a distância, mas por questões de tempo, ainda não havia 

começado a cursá-la. Esse docente me informou também que prestara concurso em 2013 para 

professor de Música da rede municipal de ensino de Mossoró/RN, havendo sido aprovado em 

4º lugar e convocado em 2014, passando a lecionar Música na escola nos turnos matutino e 

vespertino, do 6º ao 9º ano, de segunda a sexta feira. 

 Uma informação curiosa que observei a respeito da presença de professores ensinando 

Música nas escolas públicas do município foi a de, conforme um documento que recebi da 

Secretaria Municipal de Educação de Mossoró, não haver professores de Música atuando na 

rede de ensino desse município. Pude verificar esse dado por meio do Ofício nº 010/2017, 

remetido no dia 04 de julho de 2017 à referida Secretaria. No dia 11 de julho do mesmo ano, 

recebi as informações solicitadas nesse documento, dentre as quais constava o seguinte: “No 

momento não temos professores que trabalham com Música [...]” (SEMECE, 2017). Verifiquei 

uma contradição nessa informação a mim repassada, pois o próprio professor Lucas de 

Arte/Música e a equipe diretiva da escola EMPMA, na qual ele atuava, deram-me evidências 

claras sobre a presença de professor de Música trabalhando na rede municipal de ensino de 

Mossoró. Referindo-se à informação contraditória, Yin esclarece que “Se a evidência 

documental for contraditória, não corroborante, você precisa ocupar-se do problema 

investigando mais profundamente o tópico” (YIN, 2015, p.111). Nessa perspectiva, saliento 

que eu já tinha os dados comprobatórios quanto ao vínculo empregatício do professor Lucas 

antes mesmo de receber a informação contida no referido documento, emitido pela Secretaria 

Municipal de Educação de Mossoró.  
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Quadro 6 – Informações básicas sobre a escola EMPMA 

1. Dados Gerais da Escola 

Escola: Escola Municipal Professor Manoel Assis 

Rua: Princesa Isabel 

Bairro: Boa Vista 

Diretor: M L P (anonimato) 

Vice-Diretora: Não  

Supervisora: G R S M (anonimato) 

 

2. Etapas do Ensino Básico ofertadas na escola 

Ensino Fundamental: Anos Iniciais, Turno: Matutino   

Ensino Fundamental: Anos Finais, Turno: Vespertino 

 

3. Dados quantitativos 

Total de professores: ....................................31 

Quantos de Arte: ..........................................03 

Quantos de Arte/Música: .............................01 

Total de salas de aula: ..................................12 

Total de componentes curriculares: .............09 

Quantos componentes de Arte: ....................01 

Quantos componentes de Arte/Música: .......01 

Total de alunos:  311 no Matutino e 346 no Vespertino = 657 Alunos 

 

4. Outras informações: 

Há Biblioteca na escola  

Há pátio coberto na Escola  

Fonte: Secretaria d a escola EMPMA 

 

No dia 22 de agosto de 2017, em visita à biblioteca da escola EMPMA e com auxílio 

da bibliotecária daquele setor, verifiquei e cataloguei o seguinte material, conforme está 

descrito no quadro 7, a seguir: 

 

 



90 

 

Quadro 7 – Livros de Arte e Música da EMPMA 

Biblioteca da Escola EMPMA 

   Livros sobre  Quant. 

  

 Título 

 

 Ano 

 

 Autores (a) 

Arte Música     

   X  01 Arte, História e 

produção 

2009 Carla Paula Brondi Calabria 

Raquel Valle Martins 

   X      01 Letramentos de 

resistência: poesia, 

grafite, música, dança, 

hip-hop 

2011 Ana Lúcia Silva Souza 

        X 01 O ensino de música na 

escola Fundamental 

2007 Alicia Maria Almeida 

Loureiro 

        X 01 Pedagogias em 

Educação Musical 

2012 Teresa Mateiro 

Beatriz Ilari (org.) 

   X  01 Por toda parte (7º ano) 2015 Solange Utuare,  

Carlos Kater,  

Bruno Fischer  

Pascoal Ferrari 

   X  01 Por toda parte (9º ano) 2015 Solange Utuare,  

Carlos Kater  

Bruno Fischer  

Pascoal Ferrari 

   X       01 Práticas pedagógicas em 

artes: espaço, tempo e 

corporeneidade 

2012 Carlos Roberto Mödinger 

Flavia Pilla do Valle  

Júlia Maria Hummes 

Luciana Gruppelli Loponte 

   X  01 Projeto mosaico (9º ano, 

Ensino Fundamental – 

Anos Finais – Arte) 

2015 Beá Meira,  

Silvia Soter  

Ricardo Elia  

Rafael Presto 
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06 

Livros 

02 

Livros 

08 

Livros 

 

Fonte: Bibliotecária da EMPMA 

 

Imagens 4 e 6 – Livros de Arte e Música da biblioteca escolar EMPMA 

      

Fonte: Acervo do Autor (2018)                                                           

Observando-se o quadro 7, é possível verificar que o total geral de oitos livros, seis de 

Artes e dois de Música, é um número muito reduzido de exemplares para a execução de um 

trabalho coletivo com turmas de 38 alunos em sala de aula. Se ao menos, por exemplo, 

existissem quatro exemplares de cada título de livro, já seria possível a realização de algum tipo 

de atividade. Mas, infelizmente, com aquela quantidade ínfima de livros na biblioteca da escola 

EMPMA, é possível que haja a impossibilidade de o professor de Música, ou até mesmo de 

Arte, realizar uma boa pesquisa ou qualquer trabalho de leitura sobre conteúdos, atividades ou 

outros conhecimentos de música com turmas tão numerosas. 

  Quanto a essa questão do número de alunos, quando na entrevista eu perguntei sobre 

a quantidade de alunos (a) por turma, foi o próprio professor Lucas quem me informou sobre a 

média de 38 alunos por sala de aula: “trinta e sete, trinta e oito, trinta e nove; assim... porque às 

vezes vai até quarenta alunos. É muito aluno ” (CELUCAS, p.3). Sem contar que, muitas vezes, 

o próprio professor do componente curricular ou aluno (a) da escola precisa tomar emprestado 

algum livro para estudar em sua casa.   

4.5.5 A Escola EMPMA 

A Escola Municipal Professor Manoel Assis (EMPMA) localiza-se no bairro Boa 

Vista, na zona urbana da cidade de Mossoró. Essa escola de Ensino Fundamental (do 1º ao 9º 

Ano) foi criada por meio do Decreto Municipal nº 24/73 e autorizada pela Portaria nº 946/77 

“com o Parecer de Reconhecimento nº 67/84 do Conselho Estadual de Educação de 1º grau, na 

gestão do então Prefeito Dr. Jerônimo Dix-Huit Rosado Maia, tendo à frente da Secretaria de 
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Educação e Cultura o Dr. Laplace Rosado Coelho” (PPP, 2015/2016, p. 3). De acordo com o 

seu PPP, a escola obteve o reconhecimento como estabelecimento de ensino no dia 20 de agosto 

de 1984, nos artigos 1º e 2º da Portaria nº 0596/84. Atualmente, a instituição funciona no turno 

matutino, de 7h às 11h20 e no vespertino, de 13h às 17h20, com aulas normais de segunda a 

sexta. O quadro docente é composto por profissionais graduados e pós-graduados. Além do 

mais, os outros segmentos da escola EMPMA são constituídos por alguns profissionais com 

especialização e mestrado. 

De acordo com o seu PPP, a instituição é beneficiada por vários programas, como o 

Programa de Alimentação Escolar (PNAE), o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE), o 

Programa Nacional Biblioteca da Escola (PNBE), o Programa Nacional do Livro Didático 

(PNLD) e o Programa Mais Educação (PME) e agrega parcerias com diversas instituições 

públicas e privadas, como a UERN, a GETRAN - Gerência Executiva do Trânsito, o 

CEDUTRAN – Centro Educacional do Trânsito, A  UnP - Universidade Potiguar, a FACENE 

– Faculdade de Enfermagem, dentre outras. 

Segundo o seu PPP, a proposta curricular da escola EMPMA permite a elaboração de 

um plano de curso “[...] com autonomia adaptando os conteúdos curriculares, sem fugir às 

diretrizes básicas, que norteiam o processo de educação com base na LDB – Lei 9.394/96 e nos 

PCN’s, que trazem toda uma fundamentação teórica e metodológica dentro dos novos 

paradigmas educacionais” (PPP, 2015/2016, p. 21). De acordo como que está escrito nesse 

documento escolar (PPP, p. 22), as atividades da escola são aperfeiçoadas todo ano e os projetos 

pedagógicos são desenvolvidos a partir da sala de aula e são contextualizados com os conteúdos 

trabalhados, em consonância com as orientações da SEMECE.  

O PPP da EMPMA também enfatiza que “Os projetos desenvolvidos na escola estão 

relacionados ao processo educativo, estimulando o aluno a criar novas oportunidades de 

aprendizagem, despertando: o seu lado crítico, criativo e reflexivo”. Dentre tantos objetivos 

almejados por esta escola, destaco dois que se articulam com a questão do meu objeto de 

pesquisa: “Apreciar as diversas formas de manifestações artísticas e culturais e expressivas 

(visuais, plásticas e musicais); Desenvolver a sensibilidade, criatividade e estética através dos 

fazeres artísticos” (PPP, 2015/2016, p.13,22). Essa minha concepção advém do meu 

entendimento de que, nas propostas curriculares para o ensino de Música na escola regular, não 

pode faltar, dentre outros, o objetivo de propiciar aos alunos o desenvolvimento de habilidades 

e competências artísticas e culturais na sua formação integral.   
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4.5.6 Observando as aulas dos professores  

Nessa etapa da pesquisa, além de observar in locus e registrar dados gerais das escolas 

EMPMA, estive presente em várias aulas ministradas (ver quadros 8 e 9) pelos dois professores 

(Lucas e Marta) selecionados para participarem da pesquisa. A etapa exigiu bastante empenho 

para sua realização. Antes de adentrar nas salas de aulas desses professores, elaborei guias de 

observação a fim de me orientar sobre os aspectos em que eu deveria focar a observação e 

relatá-los no diário de campo. Nesse sentido, determinei os seguintes aspectos a serem 

observados e descritos quanto à atuação dos professores: planos de aula, material didático 

utilizado, recursos tecnológicos e instrumento (s) musical (is) utilizados nas aulas, conteúdos e 

atividades trabalhados nas aulas, didática e dinamicidade, favorecimento à 

interdisciplinaridade, autoridade, clareza na explicação dos conteúdos. Com relação a 

conteúdos e a atividades, que são temas que muito me inquietaram e me inquietam, estive muito 

atento às propostas e ações de implementação dos professores Lucas e Marta para suas 

respectivas escolas de atuação. 

Observei também alguns aspectos relacionados às turmas: comportamento, 

envolvimento, participação ativa, anotação dos conteúdos pelos alunos. Também realizei 

anotações sobre aspectos gerais como condições ambientais de trabalho (ventilação, 

iluminação, tamanho das salas de aula), turno, dia, hora e duração das aulas, quantidade de 

alunos em sala de aula. A minha presença em todos os espaços da escola, conforme já explicitei, 

foi concedida em resposta a solicitações emitidas pelo programa POSENSINO e por meio de 

autorizações devidamente assinadas pelas secretarias de educação, pelas direções das escolas e 

pelos professores Lucas e Marta. 

4.5.6.1 As aulas do professor Lucas 

 

Conforme o quadro 8, eu estive presente em quinze em aulas de Música ministradas 

pelo professor Lucas na escola EMPMA. Nesse sentido, realizo agora um relato sobre o que 

pude observar nas aulas desse professor. A primeira aula que observei foi no 6º ano A, em uma 

manhã de segunda feira do dia 07 de agosto de 2017. Nesse dia, o professor Lucas me 

apresentou à turma de alunos, aos quais explicou rapidamente sobre o meu papel naquela sala 

de aula.  

Ao adentrar na sala, juntamente com o professor Lucas, verifiquei que o ambiente não 

era ventilado e acomodava trinta e sete alunos. Após a realização da chamada dos alunos no 

diário, o professor instalou um note book e o conectou a uma caixa de som amplificada; em 

seguida, falou para a turma que o conteúdo da aula seria o ritmo e que, após as explicações 
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sobre o que havia planejado, faria uma atividade de percussão corporal denominada “Brincando 

com o ritmo” (figura 10). O professor Lucas abriu um livro de Música e escreveu na lousa 

alguns elementos musicais da notação musical tradicional (compasso quaternário, semínima, 

colcheia, semicolcheia, figuras de pausas correspondentes a essas figuras). Baseado no que 

havia escrito no quadro, o professor realizou alguns exercícios orais de leitura rítmica musical 

e movimentos corporais com batidas de mãos e pés e batidas no peito.   

Nesta aula, o professor Lucas não pediu para que os alunos anotassem em seus 

cadernos o que estava escrito na lousa. No note book, o professor reproduziu uma música no 

ritmo de reggae, chamada “criminalidade”, orientou a turma a escutá-la e depois a 

acompanhasse com a percussão corporal já ensaiada. Também pude verificar, na atuação do 

professor Lucas, suas autoridade e dinamicidade em sala de aula e sua clareza na explicação 

dos conteúdos das atividades implementadas. Quanto ao comportamento e à participação da 

turma, observei um ótimo desempenho, com exceção de alguns pequenos conflitos entre alunos, 

que logo foram resolvidos com a presença da equipe diretiva da escola, que foi convocada pelo 

professor a comparecer à sua sala de aula.  

Na tarde do dia 08 de agosto, na companhia do professor Lucas, dirigi-me à sala do 9º 

ano. A sala, desprovida de uma boa ventilação, comportava, naquele momento, uma turma de 

trinta e um alunos. O professor iniciou a aula com alguns exercícios de respiração, vacalizes, 

boca chiusa e escalas (maior e menor) e, em seguida, acompanhou ao violão algumas canções 

populares (Pássaro de fogo, da cantora Paula Fernandes e outras canções do universo ‘sertanejo 

universitário’), que alguns alunos e alunas cantavam. Após essas atividades práticas, o professor 

reproduziu no note book algumas músicas para que a turma apreciasse e tecesse alguns 

comentários sobre elas. Apesar de alguns alunos participarem ativamente da aula, verifiquei o 

pouco interesse dessa turma para com a aula. Constatei também um ótimo domínio e boas 

explicações do professor sobre as atividades trabalhadas em sala de aula, porém senti falta de 

conteúdos e atividades mais adequadas para uma turma de 9º ano. Eu e o professor Lucas, em 

um diálogo, chegamos à conclusão de que aquela turma, prestes a concluir o Ensino 

Fundamental, não tinha mais motivação para estudar nem os outros conteúdos dos outros 

componentes curriculares, tão pouco os conteúdos de Música.  

No dia 14 de agosto, retornei à turma do 6º ano A, para mais uma observação. Nessa 

data, o professor Lucas realizou, juntamente com essa turma, estudos de flauta doce com leitura 

musical da música “Toda Bíblia é comunicação”. Mas, antes dessa atividade, o professor tocou 

ao violão e pediu para que a turma cantasse com ele uma conhecida música, “Valeu, amigo”. 

Em seguida, os alunos anotaram nos seus cadernos o que o professor havia escrito no quadro e 



95 

 

depois executaram na flauta a escala de Dó Maior a partir da nota Sol. Em um clima de 

ludicidade, o professor conversou com a turma sobre a sonoridade, o ritmo das notas e a postura 

correta paras se tocar flauta doce.  Conferi que foi uma aula bastante proveitosa, envolvente e 

com a participação ativa da turma. O professor aproveitou o momento para trabalhar 

interpretação textual a partir da letra da Música “Toda Bíblia é comunicação”. A atenção da 

turma e as explicações do professor foram excelentes. A aula terminou com o professor e os 

alunos cantando a música “Raridade”, do cantor e compositor gospel Anderson Freire. 

Em 15 de agosto, em uma tarde de terça-feira, conforme combinado, fui convidado 

pelo professor Lucas a observar a sua aula do 7º ano B na quadra de esportes da escola EMPMA. 

Antecipadamente, esse professor me explicou que realizaria uma atividade que envolveria 

música e esporte e que, por essa razão, a aula com a turma de trinta e oito alunos ocorreria na 

quadra. O material utilizado foi uma bola e um apito. O professor já havia explicado à turma, 

em sala de aula, as regras do jogo. O conteúdo musical era baseado no pentagrama35 musical 

(cada linha do pentagrama recebe um nome: Mi, Sol, Si, Ré, Fá). Dessa forma, um aluno 

lançaria a bola para outro aluno, este lançaria para um outro e assim sucessivamente. Por fim, 

o aluno que pegasse o quinto lançamento, ou seja, a nota Fá (correspondente à quinta linha), 

lançava a bola para a cesta. Nesse exercício, o aluno (jogador) que errasse o nome da nota e a 

posição desta no pentagrama levava o time a perder ponto ou a sofrer alguma penalidade. 

Observei que a atividade implementada pelo professor envolveu bastante a turma e todos se 

mostraram bem atentos às regras do jogo e dos conteúdos de Música ali trabalhados. 

No dia 22 de agosto, retornei a duas turmas, o 7º ano B e o 9º ano. Naquela turma, o 

professor Lucas escreveu na lousa uma atividade de leitura musical tradicional, denominada 

“Vamos cantar” (o professor acompanhava ao violão o exercício  e a turma cantava) e alguns 

exercícios: escala de Dó Maior (formas ascendente e descendente), utilizando as figuras de 

semibreve e mínima; exercícios rítmicos com ligadura, semínimas pontuadas seguidas de 

colcheias dentro do compasso binário dois por quatro; leitura melódica com a flautas doce 

(flautas da escola e que o professor levara para a sala) e solfejo rítmico. De acordo com o 

professor, aqueles conteúdos e atividades eram para reforçar os conhecimentos musicais que a 

turma já havia adquirido em aulas anteriores. No geral, a aula aconteceu dentro da normalidade. 

Em determinado momento, uma polêmica foi gerada na sala de aula: o professor falou que 

                                                 
35 “O Pentagrama ou a Pauta Musical é a disposição de cinco linhas paralelas horizontais e quatro espaços 

intermediários, onde se escrevem as notas musicais. Contam-se as linhas e os espaços da pauta de baixo para cima” 

(Teoria da Música/ Bohumil Med, p. 14. - 4. Ed. rev. Ampl. Brasília, DF: Musimed, 1996). 
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“Música reprovava”. Então, muitos alunos queriam saber o porquê. O professor explicou que 

reprovaria por falta no diário ou pela não realização de algumas atividades exigidas por ele. 

Quanto à turma do 9º ano, o conteúdo trabalhado foi a Apreciação musical. Segundo 

a fala do professor Lucas, o objetivo com essa ação seria a reflexão e os comentários dos alunos 

sobre as músicas e os vídeos que eles mesmos escolheram, por meio de pesquisas, para exibição 

em sala de aula. Com essa atividade implementada pelo professor, eu pude perceber a sua 

vontade em promover um espaço para a manifestação das preferências musicais e da bagagem 

musical dos alunos. O repertório selecionado por essa turma era composto por músicas de 

Engenheiros do Hawaí, Lady Gaga, Racionais MC, Anitta, Luan Santana, Nayara Azevedo, 

dentre outros. Uma faixa musical que causou polêmica na sala de aula foi o Rap “Rabetão’, que 

exaltava a pornografia. O professor comentou que essa música era boa, porém a letra era 

péssima. Depois da apreciação de cada faixa musical, a turma e o professor Lucas comentavam 

a respeito. Temas sociais como racismo e violência eram discutidos na sala de aula. Com essa 

atividade trabalhada em sala de aula, tornou-se possível perceber o propósito do professor Lucas 

em articular os conteúdos musicais com outros conhecimentos do cotidiano dos alunos. 

No dia 28 de agosto, estive presente em duas turmas, 6º ano A e 6º ano B. Na sala do 

6º A, o professor Lucas deu continuidade à escrita na pauta (desenhada na lousa por Lucas) da 

música “Toda Bíblia é comunicação”. Como de costume, o professor levou à sala algumas 

flautas pertencentes à escola EMPMA e, em seguida, realizou uma breve revisão de leitura 

melódica. Quem estava com a flauta tocava e quem não tinha o instrumento cantava. O 

professor perguntou se alguém havia estudado a lição que fora passada para casa. Alguns alunos 

responderam que não, pois não tinham flauta em casa. Um aluno falou que não estudava porque, 

quando tentava fazer isso, a mãe dele dizia: “Olhe, vá fazer zuada lá fora! ” Outros alunos 

também comentaram que não podiam estudar flauta dentro de casa. Então, o professor 

aconselhou: “Estude no quintal! ”. Depois das explicações e orientações do professor, os alunos 

tocaram a segunda parte da música “Toda Bíblia é comunicação”.  

Para a turma do 6º ano B, o professor levou um violão, flautas doces e iniciou a aula 

tocando e cantando uma música conhecida da turma, “A noite”. A classe envolveu-se e cantou 

juntamente com o professor. Este explicou para a turma que a atividade do dia seria uma 

performance musical e que os alunos podiam tocar a música “Asa Branca”, tocar a escala de 

Dó Maior ou alguma música que eles soubessem executar na flauta. Um aluno, a convite do 

professor, tocou uma música para os colegas. Depois, outros alunos também quiseram se 

apresentar, porém não demonstravam estarem prontos para tal atividade. Outro aluno foi à 

frente da turma e tocou a escala de Dó Maior. À medida em que ocorriam as apresentações, a 
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turma avaliava e o professor anotava no diário a participação de cada aluno e dava explicações 

sobre a afinação das notas musicais e a respiração correta por meio do diafragma. O professor 

comentou também sobre a interferência que o barulho produzido pela turma faz em uma 

apresentação musical. 

Ao retornar à turma do 7º ano B, no dia 29 de agosto, verifiquei que o professor Lucas 

instalara na sala de aula um Note Book e uma caixa de som amplificada, com os quais 

reproduziu a música “O trenzinho caipira”, do compositor brasileiro Heitor Villa Lobos. Percebi 

que a turma não se mostrou interessada em escutar aquela composição. Mas o professor logo 

mudou de estratégia e escreveu na lousa: É hora de leitura. A atividade consistia em uma leitura 

musical com sons e pausas de mínimas e semínimas e grupos de colcheias (a serem executados 

com sons onomatopaicos produzidos pela voz para imitar os timbres dos instrumentos de 

percussão). Em seguida, o professor trabalhou alguns movimentos corporais do método de 

música O Passo (ver a nota de rodapé número 42). Também percebi que a turma não se envolveu 

conforme o esperado. O professor então tocou o sucesso do cantor sertanejo Michel Teló “Ai 

se eu te pego” e a turma cantou juntamente com ele. Para dar continuidade à aula, o professor 

retornou ao exercício escrito na lousa e a turma participou mais dessa atividade. Ao final da 

aula, o professor passou para os alunos uma atividade de pesquisa “Pesquisar vida e obra de 

Heitor Villa Lobos”.  

Retornei à escola EMPMA no dia 09 de outubro e dirigi-me à sala do 6º ano A, para 

mais uma observação da atuação do professor Lucas. Este escreveu na lousa uma atividade 

extraclasse para os alunos. Tratava-se de um trabalho de palavras cruzadas a respeito de 

conhecimentos gerais sobre Música. O professor explicou aos alunos que, para eles 

responderem ao questionário, deveriam realizar uma pesquisa em livros da biblioteca escolar 

ou na internet. Em seguida, Lucas me falou que, naquele dia, não faria atividades de Música 

em sala de aula para aquela turma nem para a turma do 6º ano B, pois estaria corrigindo alguns 

trabalhos e colocando em dia algumas tarefas pendentes por conta de problemas de saúde 

familiar. Mesmo assim, permaneci na sala de aula e depois fui com o professor para a outra 

turma, na qual ele aplicou a mesma tarefa passada para a turma anterior.  

No dia 13 de outubro, entrei em uma turma que eu ainda não havia visitado, o 8º ano 

“U”, uma turma composta por “apenas” dezessete alunos. Para a aula naquela turma, o professor 

Lucas levou um teclado e falou para os alunos que faria alguns solfejos melódicos e uma 

atividade de percepção musical. O professor então escreveu os exercícios melódicos no 

pentagrama musical desenhado na lousa, tocou os sons ao teclado para auxiliar na percepção e 

na entonação das notas musicais e orientou que a turma cantasse os sons enquanto ouvia aquele 
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instrumento. Em seguida, o professor explicou sobre as figuras musicais, os valores destes 

dentro dos compassos e como realizar uma leitura rítmica. Percebi que quase toda a turma 

participou efetivamente daquelas atividades. Em alguns momentos, outros alunos pediam para 

que o professor tocasse músicas da preferência deles, mas Lucas justificava que não dava para 

atender àquele pedido no momento. Voltando à atividade de ditado melódico, o professor 

executou, ao teclado, cada um dos quatro pequenos grupos de quatro sons escritos (devidamente 

numerados) no pentagrama, a fim de que os alunos ouvissem e escrevessem nos seus 

respectivos cadernos o número correspondente ao grupo de sons executados. Em seguida, o 

professor conferia o desempenho dos alunos naquela atividade musical. 

A minha última visita como observador das aulas do professor Lucas ocorreu no dia 

17 de outubro. Naquele dia, eu observei três turmas: o 9º ano, o 7º ano E e o 7º ano A. Na turma 

do 9º ano, o professor Lucas trabalhou prática musical em conjunto. Levou três violões e um 

pandeiro para a sala de aula e entregou-os aos alunos que tocavam alguma música naqueles 

instrumentos. Percebi que a turma estava desinteressada pela aula e que somente alguns alunos 

cantavam um ou outro trecho de alguma canção. Mas, quando o professor tocou a canção “Trem 

Bala”, da cantora Ana Villela, quase toda a turma cantou com ele. A esse respeito, eu verifiquei, 

e o professor também comentou comigo, que as aulas dessa turma sempre eram um pouco 

prejudicadas por conta da hora da merenda escolar, que ocorria no mesmo horário da aula, 

dispersando assim os alunos daquela turma. 

Depois da turma do 9º ano, eu e o professor Lucas fomos para a turma do 7º ano E, 

também composta por dezessete alunos. Eu ainda não tinha visitado aquela turma. O professor 

levou dois violões e algumas flautas para a sala e escreveu na lousa os nomes das notas da 

música “Asa Branca”, do cantor e compositor Luiz Gonzaga, esclarecendo aos alunos que 

aquela seria a forma mais “errada” de se escrever uma música, mas que seria grafada daquele 

jeito mesmo, em virtude do pouco tempo para a aula de Música. Lucas sugeriu que os alunos 

até poderiam comprar flautas baratas para estudar em casa, mas alertou que esses instrumentos 

de má qualidade poderiam deixar o ouvido acostumado com sons desafinados. Continuando a 

aula, o professor entregou um dos violões para uma aluna que já dominava o acompanhamento 

da música “Asa Branca” e ensaiou a melodia dessa canção com outros que iriam tocar a parte 

das flautas. Como alguns alunos faziam muito barulho na sala, Lucas aproveitou a ocasião para 

dialogar um pouco sobre a importância do silêncio e sobre os danos que a poluição sonora pode 

causar ao ser humano. 

A última turma de alunos do professor Lucas que observei foi o 7º ano A, turma que 

eu já havia visitado outras vezes. Naquela sala de aula, o professor trabalhou o conteúdo A voz 
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como canto. Dessa forma, fez exercícios de relaxamento com massagem corporal, tocou ao 

violão alguns exercícios vocais para a turma praticar e também as canções “Valeu Amigo”, “A 

noite”, “Trem Bala”, “De janeiro a janeiro”.  Essas músicas foram cantadas por toda a turma. 

Nesse sentido, posso afirmar que a aula ficou restrita às preferências musicais dos alunos. 

Quadro 8 – Calendário das aulas observadas: Professor Lucas  

Professor Lucas: EMPMA 

Observação Turma  Data Hora Registro 

1 6º ano A 07/08/2017 09h40 – 10h30 Escrito/ Imagem 

2 9º ano “U” 08/08/2017 14h40 – 15h30 Escrito/ Imagem 

3 6º ano A 14/08/2017 09h40 – 10h30 Escrito/ Imagem 

4 7º ano B 15/08/2017 13h50 – 14h40 Escrito/ Imagem 

5 7º ano B 22/08/2017 13h50 – 14h40 Escrito/ Imagem 

6 9º ano “U” 22/08/2017 14h40 – 15h30 Escrito/ Imagem 

7 6º ano A 28/08/2017 09h40 – 10h30 Escrito/ Imagem 

8 6º ano B 28/08/2017 10h30 – 11h20 Escrito/ Imagem 

9 7º ano B 29/08/2017 13h50 – 14h40 Escrito/ Imagem 

10 6º ano A 09/10/2017 09h40 – 10h30 Escrito/ Imagem 

11 6º ano B 09/10/2017 10h30 – 11h20 Escrito/ Imagem 

12 8º ano “U” 13/10/2017 15h40 – 16h30 Escrito/ Imagem 

13 9º ano “U” 17/10/2017 14h40 – 15h30 Escrito/ Imagem 

14 7º ano E 17/10/2017 15h40 – 16h30 Escrito/ Imagem 

15 7º ano A 17/10/2017 16h30 – 17h20 Escrito/ Imagem 

Fonte: Meu Diário de campo 

Registro em imagens: Professor Lucas 

Imagens 7 e 8 – Atividade interdisciplinar: música e esporte  

      

Fonte: Acervo do Autor (2018)                                                            
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Imagens 9 e 10 – Explicação de conteúdos 

                                             

Fonte: Acervo do Autor (2018)                                                            

Imagens 11 e 12 – Prática de flauta doce e performance musical em sala de aula 

                 

Fonte: Acervo do Autor (2018)                          

                                   

4.5.6.2  As aulas da professora Marta 

 

Conforme o quadro 9, eu estive presente em sete em aulas de Música ministradas pela 

professora Marta, além de dois ensaios e uma performance também conduzidos por essa 

professora na escola EE30S. Realizo agora um relato sobre o que pude observar nas atuações 

dessa docente. Esclareço que, nos meses de agosto, setembro e outubro, as observações foram 

realizadas em sala de aula; já  as observações do mês de dezembro, pelo fato de a professora 

Marta haver reunido os alunos dos 6º anos A e B do 9º para ensaiarem uma performance que 

envolvia dança e música, aconteceram no pátio da escola EE30S, tendo em vista que essas 

atividades artísticas necessitavam de um espaço físico adequado para os grandes movimentos 

corporais exigidos pela dança  e para  a execução de instrumentos de percussão em um volume 

sonoro elevado. Outro aspecto que devo salientar é a questão de as aulas de Música haverem 

sido trabalhadas simultaneamente pela professora Marta e por um graduando do curso de 

Música da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Esse aluno da UERN, o 

qual era bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) da UERN, 
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ministrava aulas de Arte/Música na escola EE30S. Nesse sentido, a professora Marta informou-

me que planejava e executava as aulas juntamente com ele.  

A primeira aula que observei foi a da turma do 7º ano A, no dia 21 de agosto. Essa 

turma era composta por trinta e cinco alunos. O conteúdo trabalhado com a turma foi a exibição 

de um filme sobre arte de rua com ênfase na dança. Depois de todos assistirem ao filme, a 

professora Marta e o bolsista motivaram os alunos a comentar sobre ele. Em seguida, houve a 

continuidade do conteúdo, que, segundo a professora Marta, tratava das várias músicas cantadas 

em diversas partes do mundo. Nessa aula, não verifiquei atividades práticas de Música, apenas 

discussões sobre o que fora apreciado no vídeo. 

A aula seguinte que observei, no dia 04 de setembro, foi na turma do 8º ano “U”, em 

uma sala de aula com pouca ventilação, que acomodava uma turma composta por quarenta 

estudantes. A atividade trabalhada com essa turma foi baseada nos conteúdos de alguns trechos 

de vídeos que foram exibidos na sala sobre fanfarra, banda marcial, performance musical com 

tambores orientais e uma performance de percussão corporal do grupo Barbatuques36. Depois 

da apreciação dos vídeos, a professora Marta, juntamente com o bolsista, pedira para os alunos 

abrirem seus livros de Arte no capítulo que abordava os conteúdos apresentados nos vídeos. Os 

professores explicaram dados gerais e contextuais sobre os tambores, como, por exemplo, os 

tipos de tambores, a função destes nas guerras e nas tribos indígenas. Após essas explanações, 

a professora e o bolsista prepararam a turma de alunos para um trabalho prático de percussão 

corporal e orientaram que os alunos teriam dez minutos para se organizarem em grupos e 

criarem seus próprios arranjos de percussão corporal. 

A próxima turma visitada, também no dia 04 de setembro, foi o 7º ano A. Nessa turma, 

o conteúdo trabalhado foi o corpo como instrumento de dança e de música. Foram exibidos 

vários vídeos sobre Street dance (dança de rua), a dança de Michael Jackson, a dança robótica. 

À medida que os vídeos eram reproduzidos, os professores comentavam sobre a relação da 

dança com a música, a questão de os dançarinos interpretarem com o corpo os arranjos 

instrumentais das músicas. Em seguida, foi exibido um vídeo sobre percussão corporal do grupo 

Barbatuques e, a partir daquele material, os professores instruíram os alunos para o estudo dos 

princípios básicos da composição e da execução de uma música com o corpo (com sopros 

vocais, com batidas nas pernas, nas mãos, no peito, no chão, etc.), orientando esses alunos a 

                                                 
36 “Fundado em 1995, o grupo musical paulistano desenvolveu, ao longo de sua trajetória, uma abordagem única 

da música corporal por meio de suas composições, técnicas, explorações de timbres e procedimentos criativos. ” 

Disponível em < barbatuques.com.br/pt/sobre/ >. Acesso em 18 jan. 2018. 
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formarem grupos e criarem seus próprios ritmos por meio dos diversos timbres, sons e ritmos 

que poderiam ser explorados no corpo humano e, a partir dali, criarem uma música.  

Na semana seguinte, no dia 11 de setembro, retornei às turmas do 7º ano A e do 8º ano 

“U” para mais observações. Primeiramente, dirigi-me à turma do 8º Ano “U”. Na sala daquela 

turma, a professora Marta e o bolsista do PIBID instalaram um equipamento de multimídia e 

deram continuidade ao conteúdo da aula anterior: apreciação musical e percussão corporal. Os 

professores teceram explicações sobre as variedades rítmicas como o baião, o funk, o samba, o 

afoxé, dentre outros, e exibiram, em áudio e vídeo, sucessos como “Fico assim sem você”, da 

dupla Claudinho e Buchecha, e “Baião”, de Luiz Gonzaga. O objetivo com essas ações era fazer 

com que os alunos apreciassem as músicas e, em seguida, acompanhassem-nas com a percussão 

corporal que eles estudaram. A turma foi orientada a ensaiar aqueles ritmos. Durante os estudos 

da turma, eu pude verificar que os alunos batiam os ritmos com muita força, chegando a causar 

muito incômodo auditivo por conta excesso de volume sonoro na sala de aula. Nesse sentido, 

eu posso afirmar que os professores conseguiram desenvolver parte das atividades planejadas 

para a turma. No entanto, penso que poderiam haver esclarecido para a turma sobre os 

malefícios que a poluição sonora pode causar à saúde.   

Na turma do 7º ano, a Professora Marta deu continuidade ao que havia trabalhado na 

aula anterior: apreciação musical e percussão corporal. A professora perguntou se a turma teria 

pesquisado músicas para serem acompanhadas pela percussão corporal, e somente uma aluna 

disse que teria realizado tal atividade. Verifiquei que as mesmas atividades trabalhadas no 8º 

ano A foram realizadas no 7º ano A.  No entanto, algo que me chamou atenção foi quando os 

alunos começaram a cantar uma canção denominada “Vagalumes”. Percebi que aqueles alunos 

e aquelas alunas cantavam afinados e com uma rítmica muito boa. Naquele instante, eu pensei 

que a professora poderia ter aproveitado aquela música para montar um coral em uníssono com 

as meninas, enquanto os meninos acompanhavam a música com a percussão corporal, mas a 

concepção sobre o aproveitamento da bagagem musical que o aluno já carrega no seu cotidiano 

infelizmente não se materializou naquele momento da aula. 

No dia 16 de outubro, estive outra vez na turma do 7º ano A e do 8º ano “U”. Nesta 

turma, o conteúdo trabalhado referia-se a instrumentos musicais alternativos. Foram exibidos 

diversos vídeos sobre a construção desses instrumentos e como realizar performances musicais 

com esses materiais. A partir dos vídeos, a professor Marta e o estagiário do PIBID explanavam 

e contextualizavam os conteúdos, proporcionando ao mesmo tempo o diálogo com a turma. 

Para a aula seguinte com essa turma, os professores pediram que os alunos trouxessem materiais 

diversos para serem transformados em instrumentos musicais alternativos.  
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Com relação ao 7º ano, verifiquei que foram exibidos os mesmos vídeos que 

anteriormente foram descritos para a turma do 8º ano e também proporcionada a mesma 

dinâmica de diálogo com os alunos. Após a apreciação e a discussão sobre os conteúdos dos 

vídeos, a professora Marta propôs que a turma organizasse as carteiras em círculo para uma 

atividade prática que envolveria ritmos musicais produzidos com o manuseio de copos. O nome 

da atividade a ser desenvolvida era Cup Song. Para essa ação, a professora Marta e o bolsista 

do PIBID distribuíram copos para os alunos e explicaram-lhes sobre os movimentos básicos 

para a produção dos primeiros ritmos a serem executados com aqueles materiais. 

Primeiramente, foi trabalhado um único arranjo para toda a turma; em seguida, sob orientação 

da professora e do bolsista, a turma foi dividida em grupos menores para criarem os seus 

próprios arranjos musicais com aqueles copos. 

A professora Marta conversou comigo e me perguntou se eu teria interesse em 

observar uma apresentação artística que ela, juntamente com dois monitores e os alunos dos 6º 

anos A e B e do 9º ano haviam planejado e que iriam ensaiar nos dias 14 e 19 de dezembro para 

mostrar na programação da culminância do Projeto Artes Integradas, que ocorreria na escola 

EE30S, no dia 21 de dezembro, dia do encerramento de todas as atividades letivas da escola. 

Aceitei o convite e estive presente nos dois ensaios e no evento. O trabalho desenvolvido pela 

professora Lucas e seus alunos envolvia dança e música. Tratava-se de uma dança de ciranda 

(Cirandeiro, Oh!), dançada e cantada por algumas alunas dos 6º anos A e B e com a participação 

de cinco alunos do 9º ano “U” e de uma monitora do Programa Mais Educação tocando a 

percussão da música.  

A professora Marta me disse que, certa vez, exibiu em sala de aula um vídeo sobre a 

ciranda e as alunas se mostraram bastante interessadas em montar uma performance com a 

música e a dança daquele ritmo. Dessa forma, a professora reuniu um monitor de dança e uma 

monitora de percussão do Mais Educação e, juntamente com as alunas e os alunos, montaram 

o espetáculo. Pude verificar que foram dois ensaios bastante produtivos. Na ocasião, a 

professora Marta também me informou que, no dia do evento (21 de dezembro), haveria uma 

participação especial do grupo de Violões do IFRN – Mossoró, coordenado pelo professor 

Giann Mendes Ribeiro. As apresentações da ciranda e do Grupo de Violões ocorreram no pátio 

da escola; já outras apresentações de poesia e teatro aconteceram em uma sala de aula. Devo 

salientar que o repertório do Grupo de Violões foi bastante eclético, composto por músicas de 

Toquinho e Vinicius de Moraes (Tarde em Itapuã), Catulo da Paixão Cearense (Luar do Sertão), 

Red Hot Chili Peppers (Californication), dentre outras. Também verifiquei que os alunos da 
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escola EE30S apreciaram todas as manifestações artísticas que ocorreram naquele evento 

artístico.  

Quadro 9 – Calendário das aulas observadas: Professora Marta 

Fonte: Meu Diário de campo  

Registro em imagens: Professora Marta 

Imagens 13 e 14 – Orientações sobre percussão corporal 

     

Fonte: Acervo do Autor (2018)                                                            

 

 

 

                                                 
 Nota: Nessas datas, ocorreram ensaios na sala de aula e no pátio da escola para uma performance com música e 

dança. 
 Nota: Nesta data, as turmas apresentaram o que foi ensaiado nos dias 14 e 19 de dezembro de 2017. 

 
 

 

Professora Marta: EE30S 

Observação Turma  Data Hora Registro 

1 7º ano A 21/08/2017 09h40 – 11h Escrito/ Imagem 

2 8º ano A 04/09/2017 07h50 – 08h40 Escrito/ Imagem 

3 7º ano A 04/09/2017 09h40 – 11h Escrito/ Imagem 

4 8º ano A 11/09/2017 07h50 – 08h40 Escrito/ Imagem 

5 7º ano A 11/09/2017 09h40 – 11h30 Escrito/ Imagem 

6 8º ano A 16/10/2017 07h50 – 08h40 Escrito/ Imagem 

7 7º ano A 16/10/2017 09h40 – 11h Escrito/ Imagem 

8 6º A e B e 9º   14/12/2017 08h40 – 10h Escrito/ Imagem 

9 6º A e B e 9º  19/12/2017 09h40 – 11h Escrito/ Imagem 

10 6º A e B e 9º 21/12/2017 09h40 – 11h Escrito/ Imagem 
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Imagens 15 e 16 – Exibição de vídeos: instrumentos musicais alternativos  

    

Fonte: Acervo do Autor (2018)                                                            

Imagens 17 e 18 – Atividades coletivas de percussão corporal e formação de grupos para 

performance 

 

Prática de percussão corporal                                Grupos estudando (criando) performance 

                                  

 Fonte: Acervo do Autor (2018)                                                            

Imagens 19 e 20 – Atividade interdisciplinar: música e dança 

             

Fonte: Acervo do Autor (2018)                                                            

 

4.6 ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

Segundo Yin, as entrevistas são uma das fontes de evidências mais significativas na 

construção do estudo de caso e, portanto, mais encontradas nesse tipo de pesquisa. Para esse 

autor, “Elas lembram conversas guiadas, não investigações estruturadas” (YIN, 2015. p.114). 
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Nessa perspectiva, ao formular os roteiros de questões para as entrevistas semiestruturadas, 

verifiquei antecipadamente, dentre outros fatores, o tipo de graduação, a experiência 

profissional, os respectivos locais de atuação dos entrevistados e o tempo de permanência 

desses profissionais nas suas respectivas escolas. Além do mais, esse procedimento me 

possibilitou uma reflexão e um norteamento sobre quais e como as perguntas seriam elaboradas. 

Sendo assim, dentre outros pontos, tratei do vocabulário, da construção das frases, da entonação 

da minha voz, da pronúncia, da sequência e da categorização das perguntas e da reformulação 

de alguma pergunta que, porventura, o entrevistado não estivesse compreendendo.  

Mediante uma entrevista “piloto, realizada via Skype com uma professora graduada 

em Licenciatura em Música e atuante no ensino de Arte em escolas da cidade de Pau dos 

Ferros/RN, tive a oportunidade de reformular perguntas, corrigi-las e até acrescentar novas 

perguntas no roteiro que logo seria aplicado nas entrevistas com os dois professores 

participantes da pesquisa. Nesse sentido, Yin  ainda esclarece sobre a observação de duas tarefas 

imprescindíveis que acompanham todo o processo de entrevistas: “a) seguir sua própria linha 

de investigação, como refletida pelo protocolo do estudo de caso; b) formular questões 

verdadeiras (conversacionais) de maneira imparcial, para que também sirvam às necessidades 

de sua linha de investigador [...]” (YIN, 2015. p.114).   

Procedi às entrevistas na modalidade face a face. Segundo Fraser E Gondim (2004), 

essa modalidade de entrevista permite que entrevistador e entrevistado se encontrem um diante 

do outro e submetam-se às influências verbais (o que é afirmado ou perguntado), às não verbais 

(pausas, silêncio, movimentos corporais, volume de tom e voz, dentre outras) e às influências 

que podem decorrer da visualização de reações faciais do interlocutor. Nesse sentido, é mister 

que o entrevistador mantenha um feedback gestual no momento da entrevista, pois, dessa forma, 

o entrevistado pode ser motivado ao encorajamento para continuar respondendo às perguntas. 

A esse respeito, Gaskel propõe que “O entrevistador deve estar atento e interessado naquilo que 

o entrevistado diz: devem ser dados encorajamentos através de contato com o olhar, balançado 

a cabeça e outros esforços” (GASKEL, 2015, p. 83).  

Nessa perspectiva de entrevista, posso afirmar que o contato face a face entre mim e o 

respondente possibilitou-me maior profundidade na qualidade das informações imprescindíveis 

para a construção do corpus da pesquisa. Os diálogos estabelecidos nos momentos das 

entrevistas proporcionaram a mim e aos sujeitos entrevistados trocas de conhecimentos e 

experiências. Nesse sentido, apoio-me nas seguintes palavras de Gaskell:  

Toda pesquisa com entrevistas é um processo social, uma interação ou um 

empreendimento cooperativo, em que as palavras são o meio principal de troca. Não 
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é apenas um processo de informação de mão única passando de um (o entrevistado) 

para outro (o entrevistador). Ao contrário, ela é uma interação, uma troca de ideias e 

de significados, em que várias realidades e percepções são exploradas e 

desenvolvidas. Com respeito a isso, tanto o (s) entrevistado (s) como o entrevistador 

estão, de maneiras diferentes, envolvidos na produção de conhecimento (GASKELL, 

2015, p.73). 

Nessa perspectiva interativa de comunicação, adotei a entrevista semiestruturada, com 

a qual busquei, por meio da negociação, um aprofundamento nas perguntas dirigidas aos 

respondentes. Sobre essa maneira de proceder, Fraser e Gondim esclarecem que “[...] o 

entrevistador introduz o tema da pesquisa e deixa o entrevistado livre para discorrer sobre o 

mesmo, fazendo apenas interferências pontuais (por exemplo: história oral) ” (FRASER; 

GONDIM, 2004, p.144). Para esse momento de contato pessoal com cada participante, 

objetivando colher informações substanciais para o corpus de conteúdo, considerei a seguinte 

orientação: 

Ainda sobre as entrevistas em profundidade, é preciso apontar algumas de suas 

inúmeras limitações e dificuldades, como, por exemplo, o constrangimento que pode 

causar ao pesquisado o fato de ter suas informações gravadas ou anotadas pelo 

pesquisador. Esta é uma "negociação" que deve ser feita desde logo, para minimizar 

o problema. O pesquisador deve elaborar um roteiro de questões claras, simples e 

diretas, para não se perder em temas que não interessam ao seu objetivo 

(GOLDENBERG, 2004, p.56). 

Para dialogar com as palavras de Goldenberg e, ao mesmo tempo, reforçar a concepção 

de que, para a obtenção de informações importantes e em profundidade, é necessário um clima 

agradável e sem imposição, destaco uma das questões preliminares da entrevista sugeridas por 

Triviños: 

Antes de iniciar a entrevista mesma, o investigador deve estar plenamente convencido 

da necessidade de desenvolver, no desenrolar dela, todos os elementos humanos que 

permitem um clima de simpatia, de confiança, de lealdade, de harmonia entre ele e o 

entrevistado. Isto é essencial para atingir a máxima profundidade no espírito de 

informante sobre o fenômeno que se estuda. Para conseguir isto, não existem regras 

que se devam seguir em detalhe. Porém, sem dúvida, são importantes as condições de 

personalidade do informante e a disposição do cientista para tratá-lo como pessoa. A 

modéstia, e não a arrogância, contribui de maneira singela para que se estabeleça o 

ambiente que permite a mais ampla expressão de naturalidade, de espontaneidade 

(TRIVIÑOS, 1987, p.149). 

As entrevistas foram realizadas em observância a algumas medidas para a preparação 

sugeridas por Marconi e Lakatos. Essas autoras afirmam que esse tipo de trabalho é uma etapa 

que demanda tempo do pesquisador (entrevistador). Este deve ter clareza quanto às informações 

necessárias para compor o corpus. Nesse sentido, transcrevo ipsis litteris os pontos que Marconi 

e Lakatos consideram importantes para a preparação da entrevista: 
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a) Planejamento da entrevista: deve ter em vista o objetivo a ser alcançado; 

b) Conhecimento prévio do entrevistado: objetiva conhecer o grau de familiaridade 

dele com o assunto; 

c) Oportunidade da entrevista: marcar com antecedência a hora e o local, para 

assegurar-se de que será recebido; 

d) Condições favoráveis: garantir ao entrevistado o segredo de suas confidências e 

de sua identidade; 

e) Contato com líderes: espera-se obter maior entrosamento com o entrevistado e 

maior variabilidade de informações; 

f) Conhecimento prévio do campo: evita desencontros e perda de tempo. 

g) Preparação específica: organizar roteiro ou formulário com as questões 

importantes (MARCONI; LAKATOS, 2003, p. 199). 

 

Focado no objetivo geral determinado para a pesquisa e nos objetivos específicos 

definidos para alcançar aquele objetivo, as perguntas foram planejadas em consonância com os 

pontos elencados pelas autoras acima. Dessa forma, selecionei os professores que, de acordo 

com minhas concepções e estudos prévios, tivessem algum envolvimento direto com o ensino 

de Música na Educação Básica (especificamente no Ensino Fundamental – Anos Finais), pois 

verifiquei antecipadamente que esses profissionais eram graduados em Música e atuavam em 

escolas públicas da cidade de Mossoró/RN. Obtive informações nas secretarias municipal e 

estadual de educação às quais, respectivamente, os professores selecionados eram vinculados. 

Mantive o primeiro contato pessoal com esses profissionais nos seus respectivos locais de 

atuação como docentes. Essa ação me possibilitou conhecer previamente o campo no qual eu 

iria realizar a pesquisa. A partir dessas coordenadas, procurei manter um laço de aproximação 

e confiabilidade com os professores participantes da pesquisa. Expliquei-lhes que as suas 

concepções, informações e outros dados profissionais seriam tratados de maneira respeitosa e 

com responsabilidade. A partir dessas informações iniciais, tratei de construir o roteiro de 

perguntas e também formulários (estes para o pessoal da secretaria de cada escola preencher) 

com questões mais específicas a respeito da organização escolar e das turmas de alunos.   

As entrevistas semiestruturadas para compor o presente estudo qualitativo ocorreram 

em dois momentos distintos (com datas e horas preestabelecidas) para cada um dos 

entrevistados (dois professores). A esse respeito, Yin (2015) afirma que há três tipos de 

entrevistas de estudo de caso: as entrevistas prolongadas, as entrevistas de levantamento e as 

entrevistas curtas. Para o presente estudo, optei pelas entrevistas curtas. Sobre esse tipo de 

entrevista, Yin explica que as entrevistas não acontecem em um largo período de tempo, 

podendo ser mais focadas, durarem aproximadamente uma hora e não requerem muitas sessões. 

No meu caso, realizei uma sessão (com uma hora e cinco minutos de duração) de entrevista 

para cada entrevistado. O referido autor ainda ressalta que “Nessas situações, as entrevistas até 
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podem permanecer abertas e ser em tom de conversa, mas é provável que se siga o seu protocolo 

de estudo de caso (ou parte dele) mais rigorosamente” (YIN, 2015, p.115).  

 Antes, porém, da elaboração do roteiro de entrevista e de sua aplicação com os 

participantes da pesquisa, tive um primeiro contato face a face com cada professor (Lucas e 

Marta), antes das observações de suas aulas. Nesse primeiro momento, meu intuito foi saber 

como o (a) professor (a) realizava a seleção de conteúdos, quais suas propostas de atividades 

para o ensino de Música, que bases subsidiavam e norteavam o seu processo de ensino e que 

finalidade esses educadores conferiam ao ensino dos conteúdos de Música na escola e suas 

concepções quanto ao ensino de Música. Já na entrevista semiestruturada propriamente dita (2º 

momento: com roteiro elaborado e testado e também com equipamento para a gravação em 

áudio da conversa: gravador digital), quando eu já havia realizado quase todas as observações 

diretas in locus, busquei esclarecimentos e aprofundamento das questões coletadas no primeiro 

momento da pesquisa e nas observações realizadas até então, registrando alguma informação 

importante que não fora levantada anteriormente. De acordo com Laville e Dionne, essa forma 

de procedimento permite ao entrevistador a possibilidade de aprofundamento das questões 

levantadas em outros momentos da entrevista e o acréscimo de outras perguntas no decorrer da 

entrevista. Os referidos autores esclarecem que a entrevista semiestruturada é “uma série de 

perguntas abertas, feitas verbalmente em uma ordem prevista, mas na qual o entrevistador pode 

acrescentar perguntas de esclarecimento” (LAVILLE; DIONNE, 1999, p. 188). 

Dentre as várias providências, como os equipamentos eletrônicos digitais para a 

gravação que possibilitassem uma fidelidade, tanto na qualidade sonora quanto na imagética e 

na escolha dos locais acústicos e tranquilos favoráveis à realização do trabalho, preparei-me 

para iniciar cada entrevista em um tom descontraído, com perguntas simples e que não 

assustassem os entrevistados (as entrevistas foram realizadas individualmente, em locais, dias 

e horas específicos para cada entrevistado, conforme já frisei). Progressivamente, fui avançando 

no nível de dificuldade das perguntas dirigidas a cada um dos entrevistados, observando o 

envolvimento desses atores com as questões em pauta, respeitando o seu tempo de resposta e a 

fim de propiciar o aprofundamento da coleta de informações. Gaskell alerta sobre a importância 

no que se refere ao tempo dispensado para o entrevistado pensar. Esse autor reforça que as 

pausas de conversação não devem ser preenchidas com mais perguntas. Nessa perspectiva, 

orientei-me também em outras coordenadas elencadas por Gaskell:   

Introduza o tema de uma conversação pinçando um ponto e perguntando por mais 

alguns detalhes. Alguns entrevistados precisam de algum tempo para se descontrair, 

mas isso é normal. À medida que a entrevista avança, o entrevistador necessita ter as 

perguntas na memória, conferindo ocasionalmente o tópico guia, mas o foco da 



110 

 

atenção deve estar na escuta e entendimento do que está sendo feito (GASKELL, 

2015, p.83). 

Ainda nessa etapa da entrevista semiestruturada, dialoguei com os respectivos 

professores (Lucas e Marta) atuantes no componente curricular Arte/Música sobre suas 

atividades musicais dentro e/ou fora de sala de aula. Nessa perspectiva curricular, foram 

considerados conteúdos culturais (por exemplo: biografia de músicos, letras de música, 

exibição de vídeos, dentre outros), conteúdos práticos (percussão corporal, jogos com copos, 

ritmos com clavas, brinquedos cantados, execução de variados estilos e gêneros musicais, 

confecção de instrumentos, etc.), notações musicais tradicional e contemporânea, partitura 

icônica, partitura musical criada pelos alunos e sob orientações do professor, recursos 

computacionais para o ensino e a aprendizagem de música, dentre outras atividades tidas como 

potencializadoras do envolvimento dos alunos com a música. 

Agregados aos conteúdos de Música elencados acima e a outros conteúdos e atividades 

capazes de contribuir para a formação dos alunos, é mister recorrer a Oliveira quando esta 

afirma que há  

[...] temas atuais como poluição sonora, cuidado com a voz e com ouvido, posturas 

corporais e atitudes na expressão de textos e canções em várias línguas, coordenação 

motora e conhecimento de repertórios de vários gêneros e países que, além da 

impulsionar a elevação do conhecimento dos alunos, podem potencializar os saberes 

especiais para a construção de um melhor cidadão com grandes oportunidades, com 

mais saberes e mais competência para interagir-se dentro de uma sociedade mais 

dinâmica, comunicativa e humana (OLIVEIRA, 2001, p.24).  

Também indaguei esses professores (Lucas e Marta) sobre os seus procedimentos 

avaliativos em torno da aprendizagem musical dos seus alunos em sala de aula e fora dela. 

Nessa concepção, tais dados coletados foram imprescindíveis para a minha investigação. Devo 

destacar que todo o processo para a realização das entrevistas efetivou-se por meio de um tópico 

guia que, segundo Gaskell, é um recurso vital que requer tempo e empenho para a sua 

construção. Para esse autor, “Em sua essência, ele [o tópico guia] é planejado para dar contar 

dos fins e objetivos da pesquisa”. A respeito dessa ferramenta, Gaskell explica:  

O tópico guia é parte vital do processo de pesquisa e necessita atenção detalhada. Por 

detrás de uma conversação aparentemente natural e quase casual encontrada na 

entrevista bem-sucedida, está um entrevistador muito bem preparado. Se forem feitas 

perguntas inadequadas, então não apenas foi desperdiçado o tempo do entrevistado, 

mas também o do entrevistado (GASKELL, 2015, p.66). 

Entretanto, esse autor nos adverte a não ficarmos presos ao tópico guia, passando a 

conceber que o êxito da pesquisa está subordinado a ele. Nessa perspectiva, “O entrevistador 
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deve usar sua imaginação social científica para perceber quando temas considerados 

importantes e que não poderiam estar presentes em um planejamento ou expectativa anterior, 

aparecem na discussão” (GASKELL, 2015, p.67). 

4.6.1 Realização das entrevistas                 

Após a elaboração do roteiro de entrevista semiestruturada,  composto por 51 

perguntas, distribuídas entre oito seções articuladas com o problema central da pesquisa ( Como 

as propostas curriculares de Música dos Projetos Político Pedagógicos da Secretaria 

Municipal de Educação de Mossoró e da Secretaria Estadual de Educação vêm sendo 

trabalhadas pelos professores de Arte/Música do Ensino Fundamental – Anos Finais da rede 

pública da zona urbana de Mossoró/RN?), as entrevistas foram realizadas com os dois 

professores (Lucas e Marta), em datas distintas ( ver quadros 10 e 11). No dia 31 de outubro de 

2017, às 15 horas, entrevistei o professor de Arte/Música Lucas. A entrevista aconteceu na 

própria escola (EMPMA) de atuação do referido professor e durou 1h e 2min. Já no dia 06 de 

novembro de 2017, às 19 horas, entrevistei a professora de Arte/Música Marta. A entrevista foi 

realizada na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) e durou 1h e 4 min. Os 

respetivos locais para as entrevistas, bem como os dias e horários, foram determinados pelos 

próprios entrevistados. Momentos antes de começar cada entrevista, foi entregue, a cada 

entrevistado, uma carta de cessão de direitos, que foi assinada por cada um deles, concedendo 

a permissão para a gravação e o uso da transcrição e publicação de suas falas no relatório da 

dissertação.  

O roteiro de entrevista foi estruturado em oito seções, a saber: dados pessoais e gerais; 

concepções; aula de Música na escola; organização da escola; relacionamento com as equipes 

da escola; relacionamento com os alunos; registro das aulas; planejamento para as aulas; projeto 

político pedagógico e dispositivos legais. Saliento que, para o procedimento de análise, eu 

precisei recategorizar algumas perguntas e/ou respostas para outras seções, a fim de que, com 

esse trabalho, as falas dos entrevistados se alinhassem às respectivas seções do roteiro de 

entrevistas.  

Quadro 10 – Entrevistas com Lucas 

                                                          Professor Lucas 

Entrevistas    Data      Hora Descrição      Registro 

              1  21/03/2017 15h50 Primeiro contato      Escrito 

              2 31/10/2017 15h00 Segundo contato       Escrito, áudio 

Fonte: Meu Diário de campo 
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Quadro 11 – Entrevista com Marta 

                                                          Professora Marta 

Entrevistas    Data      Hora Descrição      Registro 

              1  14/03/2017 15h Primeiro contato      Escrito 

              2 06/11/2017 19h Segundo contato      Escrito, áudio 

Fonte: Meu Diário de campo  

O quadro 12 (abaixo) informa alguns dados pessoais e gerais fornecidos oralmente 

pelos professores Lucas e Marta no ato das entrevistas:  

Quadro 12 – Dados pessoais e gerais dos professores 

Dados pessoais e gerais dos professores 

Professor Lucas Professor Marta  

Entre 25 e 35 anos Entre 25 e 35 anos Idade 

Mossoró/RN Mossoró/RN Onde reside 

Graduação em Música Graduação em Música Formação musical 

2010 2010 Desde quando Ensina Música  

2014 2012 Desde quando você leciona nesta escola 

Concursado Concursada Vínculo empregatício 

27 horas/aula 10 horas/aula Carga horária de trabalho em sala de aula 

6º ao 9º Ano 6º ao 9º ano Ministra aula de Música em quais turmas 

37 a 40 alunos 35 a 40 alunos Quantidade de alunos por turma 

Fonte: Entrevistas com os professores 

Todas as informações coletadas, mediante as observações diretas, as entrevistas e os 

documentos oficiais das instituições selecionadas para as minhas investigações foram 

organizadas e anexadas em registros documentais para a realização da etapa seguinte do estudo: 

categorização, leituras criteriosas e análise interpretativa desses materiais para a consolidação 

da dissertação.  
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5 PROCEDIMENTOS PARA ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS 

5.1 TRANSCRIÇÃO, CATEGORIZAÇÃO, TRIANGULAÇÃO E ANÁLISE  

As fontes de evidências constituídas no trabalho de campo37 da presente dissertação 

possibilitaram-me a construção de um corpus robusto para a construção da pesquisa qualitativa. 

Nessa perspectiva, a documentação, as observações diretas e as entrevistas semiestruturadas 

foram categorizadas e submetidas a uma triangulação. Yin (2015), ao apresentar justificativas 

para a utilização de múltiplas fontes de evidências na condução da pesquisa de campo, afirma 

que um dos pontos fortes da coleta de dados no estudo de caso é justamente o fato de se poder 

trabalhar com diversas fontes de evidências. 

 De acordo com Minayo, mesmo existindo várias formas e técnicas para a realização 

do trabalho de campo, a observação e a entrevista funcionam como os instrumentos principais 

dessa etapa da pesquisa. Sobre essas duas técnicas, a autora explica que “Enquanto a primeira 

é feita sobre tudo aquilo que não é dito mas pode ser visto e captado por um observador atento 

e persistente, a segunda tem como matéria-prima a fala de alguns interlocutores” (MINAYO, 

2015, p.63-68). Essa escritora também argumenta que, no ato da entrevista, são contemplados 

diversos fatores constitutivos da inter-relação entre os protagonistas 

(entrevistador/entrevistado) e que esses fatores são a condição sine qua non para o sucesso da 

pesquisa qualitativa: “o afetivo, o existencial, o contexto do dia a dia, as experiências e a 

linguagem do senso comum” . 

 Embasado nas ideias de Minayo e de outros autores que discutem as diversas 

dimensões a serem instauradas na prática da entrevista, procurei respeitar a dimensão afetiva 

no momento de cada entrevista, acreditando que, com essa postura, o meu diálogo com os 

entrevistados aconteceria de maneira amigável e sem constrangimentos. Nesse sentido, 

considerei vários aspectos propostos por Szymanski (2011): afetar e ser afetado é condição 

inerente às interações humanas e devemos entender que, no momento da entrevista, as emoções 

circulam tanto para o entrevistado quanto para o entrevistador. Considerando que uma 

entrevista é atravessada pela dimensão afetiva, as pessoas podem ter medo, querer aprovação, 

estar inseguras e, até mesmo, querer esconder algo. Na mesma página, essa autora adverte sobre 

alguns cuidados que devemos tomar no instante da pesquisa: foco na pesquisa, sentimentos, 

preconceitos, valores e expectativas. Algo primordial também a ser considerado na realização 

da entrevista é o contexto do entrevistado. Nessa perspectiva, a escritora ainda recomenda que 

                                                 
37 Yin (2015) define que essa etapa da pesquisa é “um modo comum de coleta de dados em um estudo de caso por 

meio da qual as entrevistas, a evidência documental e as observações diretas são reunidos no contexto de mundo 

real de um caso sendo estudado” (YIN, 2015, p. 247). 
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é necessário considerarmos os ambientes físico e social que permeiam a entrevista e também 

respeitar o vocabulário do entrevistado. Com isso, torna-se mister apreciarmos a relação 

entrevistador/entrevistado, no contexto face a face, que é um momento de interação 

comunicativa e social entre duas pessoas. Articulada com esse pensamento, Szymanski nos 

esclarece o seguinte: 

Partimos da constatação de que a entrevista face a face é fundamentalmente uma 

situação de interação humana, em que estão em jogo as percepções do outro e de si, 

expectativas, sentimentos, preconceitos, e interpretações para os protagonistas: 

entrevistador e entrevistado. 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 da mera busca de informações; pretende 

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, 2011, p.12). 

  Imbuído desse contexto de inter-relacionamento entre os interlocutores, no qual os 

protagonistas envolvidos no processo de interação humana trocam experiências 

conversacionais, outro fator primordial a que o entrevistador precisa estar atento é quanto ao 

clima da entrevista. A esse respeito, Szymanski (2011) aconselha que o entrevistador deve 

seguir os argumentos e afetos manifestados pelo entrevistado, bem como que o entrevistador 

precisa ser sensível aos obstáculos e às próprias expressões sensoriais do entrevistado durante 

a entrevista, mantendo uma relação de respeito e não de avaliação. 

Realmente pude verificar, em vários momentos do trabalho de campo, a presença 

desses fatores descritos por Szymanski na minha interação humana com os entrevistados e até 

com outros funcionários das escolas e dos órgãos públicos responsáveis pela administração 

educacional da rede pública de ensino da cidade Mossoró/RN. Nos contatos iniciais que tive 

com os diversos profissionais da educação, eu já assumia o papel de entrevistador, pois tornava-

se imprescindível o meu comportamento questionador para a obtenção de informações 

relevantes que, muitas vezes, só perguntando é que eu teria acesso. Nesse contexto, eu percebia 

que pairavam no ar algumas desconfianças. Parecia que a minha presença e minhas perguntas 

causavam algum tipo de ameaça. Dessa forma, fui cauteloso, discreto e simpático no momento 

de abordar as pessoas com as quais eu precisava conversar, a fim de colher informações 

complementares e necessárias para a pesquisa. 

Após a realização das entrevistas semiestruturadas – as quais, conforme já mencionei, 

foram registradas em um gravador digital de áudio (aplicativo do Smartfhone) –, procedi à 

transcrição minuciosa das falas dos entrevistados. Segundo Gaskell (2015), a transcrição, além 

de ser o primeiro passo a ser dado pelo analista, deve ser de boa qualidade e incluir todas as 
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palavras verbalizadas oralmente pelo (s) interlocutores (s). Esse autor salienta que, nesse 

procedimento, não precisam estar inclusas as características paralinguísticas. Gaskell explana 

que, no trabalho de análise, deve-se tomar como objetivo geral a busca por sentidos e 

compreensão, porém o analista deve aprofundar sua análise para além do que o texto aparenta. 

Nesse sentido, o referido autor discorre que 

O objetivo amplo da análise é procurar sentidos e compreensão. O que é realmente 

falado constitui os dados, mas a análise deve ir além da aceitação deste valor aparente. 

A procura é por temas com conteúdo comum e pelas funções desses temas. Algumas 

perspectivas teóricas falam de representações centrais e periféricas, sendo as primeiras 

aquelas que estão disseminadas dentro de um meio social (GASKELL, 2015, p.85). 

Embasado nas orientações desse autor, também pude compreender que analisar e 

interpretar as falas dos entrevistados exigiu de mim bastante tempo e esforço, pois foi 

imprescindível que eu, como pesquisador, me debruçasse com afinco sobre o material 

produzido a partir das falas orais dos respondentes. Ao ler e reler as transcrições originadas dos 

áudios das entrevistas, recordei-me de detalhes como gestos, ruídos produzidos por mim, por 

meus entrevistados e pelo próprio ambiente, dentre outros pormenores. A esse respeito, Gaskell 

comenta que:  

Ao ler as transcrições, são relembrados aspectos da entrevista que vão além das 

palavras e o pesquisador quase que revive a entrevista. Essa é uma parte essencial do 

processo e é por isso que é muito difícil analisar entrevistas feitas por outras pessoas 

(GASKELL, 2015, p.85).  

Em consonância com o supracitado autor, Szymanski  argumenta que, quando feito 

pelo próprio entrevistador, o processo de transcrição da entrevista caracteriza-se também como 

uma análise. Nesse sentido, essas autoras afirmam: “Ao transcrever, revive-se a cena da 

entrevista, e aspectos da interação são relembrados. Cada reencontro com a fala do entrevistado 

é um novo momento de reviver e refletir” (SZYMANSKI et al., 2011, p. 65). 

Depois de ter coletado o vasto material necessário para compor o corpus da pesquisa, 

chegou o momento da etapa Análise e tratamento do material empírico e documental. De 

acordo com Minayo (2015), essa etapa engloba o conjunto de procedimentos a serem realizados 

para a valorização, a compreensão, a interpretação dos dados colhidos empiricamente. Para 

Szymanski (2011), explicitar a compreensão do pesquisador a respeito do fenômeno estudado 

exige procedimentos analíticos que conduzam essa compreensão. De acordo com as autoras 

citadas, o pesquisador é a principal ferramenta, tanto para a análise dos dados quanto para a 

produção realizada no processo da entrevista, e o pesquisador já possui um certo “conhecimento 

e compreensão do problema, proveniente não apenas de seus referentes teóricos, mas também 
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de sua experiência pessoal. Além disso ele tem uma expectativa de resultados, e é necessário 

explicitar essa pré-condição” (SZYMANSKI et al., 2011, p. 74). 

Focado nessas ideias, procurei articular os dados tanto com os aportes teóricos que 

embasaram o projeto da pesquisa, quanto com outras leituras e interpretações construídas a 

partir das necessidades do trabalho de campo. Minayo (2015) subdivide essa etapa da pesquisa 

em três momentos: (a) a ordenação dos dados; (b) a classificação dos dados e (c) a análise 

propriamente dita. A autora afirma que o tratamento do material deve conduzir o pesquisador a 

uma busca pela lógica peculiar e interna a respeito do que se está analisando, pois a construção 

fundamental a ser realizada pelo pesquisador é justamente essa busca. Nesse sentido, Minayo 

explica que a 

[...] análise qualitativa não é uma mera classificação de opinião dos informantes, é 

muito mais. É a descoberta de seus códigos sociais a partir das falas, símbolos e 

observações. A busca da compreensão e da interpretação à luz da teoria aporta uma 

contribuição singular e contextualizada do pesquisador (MINAYO, 2015, p.27).  

São muitos os procedimentos metodológicos que envolvem a análise do material 

coletado, à luz da abordagem qualitativa. Gomes (2015) destaca que a categorização, a 

inferência, a descrição e a interpretação são alguns desses procedimentos e que a operação 

desses mecanismos nem sempre obedece a uma forma sequencial. Nesse sentido, o autor 

explica que a trajetória a ser seguida pelo pesquisador depende de diversos fatores, dentre eles: 

os propósitos da pesquisa, o objeto de estudo, a natureza do material disponibilizado e da 

corrente teórica adotada para embasar a pesquisa. Dessa forma, é necessário compreender as 

palavras de Gomes quando explicam que, para proceder à categorização, é necessário que o 

pesquisador utilize critérios rigorosos de classificação, agrupando e reagrupando elementos 

pertinentes a um conjunto ou classe, que constituirão unidades de registros. Gomes elucida essa 

ideia da seguinte maneira:  

Trabalhando com depoimentos, por exemplo, podemos agregar aqueles que falam de 

“ofensas morais” e “perdas materiais” numa categoria denominada “danos”. A 

categorização tanto pode ser realizada previamente, exigindo um conhecimento sólido 

por parte do pesquisador para encontrar um esquema classificatório adequado ao 

assunto a ser analisado, como pode surgir a partir da análise do material de pesquisa 

(GOMES, 2015, p.88). 

As descobertas realizadas durante o processo desta pesquisa permitem-me afirmar que 

os desvelamentos não são fixos nem estanques, pois, quando se fala em processos sociais, 

devemos considerar o provisório, o instável.  Para Minayo (2015), o ciclo de pesquisa não se 

encerra, pois novos conhecimentos e a geração de outras indagações são produzidos pela 
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pesquisa. Nessa perspectiva, a escritora conclui que “Desta forma, valorizamos cada parte e sua 

integração no todo. E pensamos sempre num produto que tem começo, meio e fim e ao mesmo 

tempo é provisório. Falamos de uma provisoriedade que é inerente aos processos sociais [...]” 

(MINAYO, 2015, p.27).    

A respeito da triangulação, Yin (2015, p.124), parafraseando Yardley (2009), esclarece 

que “A triangulação inspira-se no princípio da navegação pelo qual a interseção de diferentes 

pontos de referência é usada para calcular a localização precisa de um objeto”. Esse autor ainda 

enfatiza que as descobertas e as conclusões efetivadas no estudo de caso, indubitavelmente, são 

mais convincentes e apuradas quando têm seus fundamentos em múltiplas e diferentes fontes 

de informações.  

Os procedimentos para a triangulação das informações coletadas por meio de fontes 

múltiplas para a pesquisa foram realizados, tomando como fundamentação a triangulação dos 

dados proposta por Yin (2015), o qual afirma que esse tipo de estratégia visa que as diversas 

informações colhidas corroborem com a mesma descoberta. Dessa forma, procurei convergir 

as fontes de evidências trabalhadas durante a pesquisa (documentos, observações diretas e 

entrevistas) para apoiar o estudo que me comprometi fazer desde a concepção da construção do 

projeto de pesquisa. Nessa direção, cabe aqui expor a argumentação de Yin a respeito da 

convergência de evidências:  

Com a convergência de evidências, a triangulação dos dados ajuda a reforçar a 

validade do constructo do seu estudo de caso. As múltiplas fontes de evidência 

proporcionam, essencialmente, várias avaliações do mesmo fenômeno. O fenômeno 

de interesse pode diferir em diferentes tipos de estudos de caso. Em muitos estudos 

de caso, o fenômeno de interesse pode pertencer a um evento comportamental ou 

social, com a descoberta convergente assumindo implicitamente uma única realidade. 

Usar evidência de múltiplas fontes aumentaria a convicção de que o seu estudo de 

caso apresentou o evento de forma precisa (YIN, 2015, p. 125-126). 

Posso afirmar que foram convergidas as várias informações relevantes coletadas por 

meio das entrevistas semiestruturadas realizadas com os dois professores participantes do 

trabalho de campo, a fim de que eu pudesse verificar as ações e concepções desses docentes 

atuantes no ensino de Arte/Música em duas escolas públicas da cidade de Mossoró/RN, e 

também outras informações de tamanha relevância colhidas por meio das observações diretas 

nas salas de aulas das escolas pertencentes ao universo da pesquisa. Esse processo de 

convergência permitiu-me conhecer, analisar e discutir as práticas e as concepções de ensino 

de Música dos dois professores colaboradores.  

Por meio do acesso a documentos como BNCC, PCN, PPP, resoluções, pareceres, leis, 

pude conhecer diversos caminhos a serem percorridos para os processos de inserção e de 
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operacionalização do ensino de Música na Educação Básica, especialmente no currículo das 

escolas EMPMA e EE30S da referida cidade. As leituras e análises realizadas nessa variedade 

de documentos ajudaram-me a compreender e a discutir os processos legais que me levaram a 

formular a questão Como as propostas curriculares de Música dos Projetos Político 

Pedagógicos da Secretaria Municipal de Educação de Mossoró e da Secretaria Estadual de 

Educação vêm sendo trabalhadas pelos professores de Arte/Música do Ensino Fundamental – 

Anos Finais da rede pública da zona urbana de Mossoró/RN? 

Antes da triangulação (técnica que me possibilitou o cruzamento dos diversos dados 

coletados, não os analisando nem os discutindo separadamente), porém, adotei procedimentos 

para análise dos dados recolhidos, objetivando a compreensão comunicativa dos enunciados. 

Nesse sentido, busquei compreender os dados coletados, embasado na corrente de pensamento 

do Compreensivismo. De acordo com Minayo (2015), essa corrente teórica, que também é 

denominada de Sociologia Compreensiva, tem, como tarefa principal, compreender a realidade, 

socialmente vivida pelo homem nas diversas manifestações: fenomenologia, etnometodologia, 

interacionismo simbólico, sendo o significado o conceito fundamental do trabalho investigativo 

na abordagem qualitativa. A autora também declara que a Sociologia Compreensiva tem, como 

proposta para fundamentar o sentido construído na vida social dos indivíduos, a subjetividade, 

a qual é indispensável na vida social e “inerente à construção da objetividade nas Ciências 

Sociais” (MINAYO, 2015, p. 23). 

Embasado no compreensivismo, não me preocupei em quantificar ou explicar os 

fenômenos humanos, mas sim em compreendê-los. De acordo com Minayo, a teoria 

compreensivista busca compreender relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e 

representações. A autora ressalta que é a partir dessa totalidade de episódios gerados na vida 

social que a pesquisa qualitativa compreende e interpreta a realidade. Para ratificar as palavras 

de Minayo, e também reforçar o meu interesse em observar e discutir os dados coletados 

empiricamente, abordo o seguinte esclarecimento: 

O pesquisador que trabalha com estratégias qualitativas atua com a matéria-prima das 

vivências, das experiências, da cotidianeidade e também analisa as estruturas e as 

instituições, mas entendem-nas como ação humana objetivada. Ou seja, para esses 

pensadores e pesquisadores, a linguagem, os símbolos, as práticas, as relações e as 

coisas são inseparáveis. Se partirmos de um desses elementos, temos que chegar aos 

outros, mas todos passam pela subjetividade humana (MINAYO, 2015, p.24).  

Outro procedimento imprescindível adotado na presente pesquisa foi a escolha do tipo 

de análise. Ao discutir sobre análise, Severino (2007, p.121) esclarece que a Análise de 

conteúdo é um conjunto de técnicas que permite a análise das comunicações e é por meio desse 
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tipo de análise que o pesquisador consegue compreender de forma crítica o sentido explícito ou 

oculto das comunicações. Nas palavras desse autor, as linguagens, a expressão verbal, os 

enunciados, “são vistos como indicadores significativos, indispensáveis para a compreensão 

dos problemas ligados às práticas humanas e a seus componentes psicossociais”.  

No caso das entrevistas semiestruturadas realizadas com os participantes da pesquisa, 

Lucas e Marta, quando dialoguei face a face e individualmente com ambos, registrei as 

mensagens orais desses entrevistados no gravador de voz de um Smartfhone e na câmera digital 

de um Notebook. Em outro momento, procedi às transcrições dos áudios capturados por essas 

ferramentas tecnológicas. Foi a partir dessas transcrições e, posteriormente, da produção dos 

textos de referência, que iniciei o trabalho de análise das falas dos entrevistados. Severino 

(2007, p.122) enfatiza que a “Análise de Conteúdo atua sobre a fala, sobre o sintagma. Ela 

descreve, analisa e interpreta as mensagens/enunciados de todas as formas de discurso, 

procurando ver o que está por detrás das palavras”.  

Sobre as expressões, descreve, analisa e interpreta, destacadas anteriormente por 

Severino, é oportuno salientar que elas se referem a técnicas utilizadas durante todo o processo 

de tratamento dos dados recolhidos na pesquisa. Conforme Gomes, ao descrevermos os dados, 

podemos recorrer a um esquema de análise que, consequentemente, já envolve uma possível 

interpretação. Isto é, esses mecanismos não se excluem mutuamente, mas sim, há uma relação 

intrínseca atuando no tratamento das informações coletadas na pesquisa.  Nesse sentido, o 

mencionado autor esclarece que “Apesar de, em nossa experiência de pesquisa, em 

determinados momentos, interpretarmos os dados sem passarmos pela descrição e análise, 

consideramos que a descrição e análise podem ser caminhos úteis para uma interpretação” 

(GOMES. 2015, p. 80). Esse escritor recorre a Wolcott (1994) para explicar que, na descrição, 

deve haver o máximo de fidelidade na apresentação das informações coletadas, considerando 

que os dados já dizem tudo; já o propósito da análise é extrapolar o que foi descrito, 

decompondo os dados e traçando uma relação entre as partes; quanto à interpretação o autor 

argumenta:  

[...] que pode ser feita após análise ou após a descrição – buscam-se sentidos das falas 

e das ações para se chegar a uma compreensão ou explicação que vão além do descrito 

e analisado. Na pesquisa qualitativa, a interpretação assume um foco central [...] 

(GOMES, 2015, p.80). 

Ao tratar da análise de conteúdo, Bauer a define da seguinte forma: 

A análise de conteúdo é apenas um método de análise de texto desenvolvido dentro 

das ciências sociais empíricas. Embora a maior parte das análises clássicas de 
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conteúdo culminem em descrições numéricas de algumas características do corpus do 

texto, considerável atenção está sendo dada aos “tipos”, “qualidades”, e “distinções” 

no texto, antes que qualquer quantificação seja feita. Deste modo, a análise de texto 

faz uma ponte entre um formalismo estatístico e a análise qualitativa dos materiais 

(BAUER, 2015, p.190).  

A literatura especializada tem mostrado que há várias formas para a realização 

analítica dos conteúdos recolhidos por intermédio da pesquisa. Gomes destaca quatro formas: 

Análise de avaliação ou Análise representacional; Análise de expressão; Análise de 

enunciação e Análise temática. Como decidi analisar a rede de relações existentes entre os 

diversos textos produzidos e coletados, em observância ao tema central da pesquisa, optei pela 

Análise temática das mensagens contidas no material. O aludido autor esclarece que “Na 

Análise temática, como o próprio nome indica, o conceito central é o tema. Esse comporta um 

feixe de relações e pode ser graficamente apresentado através de uma palavra, uma frase, um 

resumo”. Dentre as diversas unidades de registro, o pesquisador pode optar pelo tipo de 

procedimento de análise do conteúdo de uma mensagem. (GOMES, 2015, p.86-87) explica que, 

em uma análise de conteúdo, é fundamental a definição das unidades de contexto, ou seja, é 

necessária a compreensão do contexto no qual a mensagem teve origem.  

Ainda sobre as unidades de registro, o mencionado autor apresenta uma rápida 

descrição: Essas unidades se referem aos elementos obtidos através da decomposição 

do conjunto da mensagem. Podemos utilizar a palavra como uma unidade, trabalhando 

com todas as palavras de um texto ou com apenas algumas que são destacadas de 

acordo com a finalidade de um estudo. A frase e a oração também são outros exemplos 

de unidade de registro. Outra unidade é o tema que se refere a uma unidade maior em 

torno do qual tiramos uma conclusão. A partir da influência de várias disciplinas, 

como sociologia, linguística, psicologia e antropologia, surgiu um vasto campo de 

unidades de registro, a exemplo de: entrevista, monumento, cartaz, desenho e 

comunicação não verbal. Essas unidades podem ser combinadas dependendo da 

natureza da pesquisa (GOMES, 2015, p.87). 

A análise das fontes de evidências da presente pesquisa foi processada de forma 

convergente, permitindo que os dados coletados fossem conduzidos para a triangulação. Com 

esse procedimento, tornou-se possível efetuar o inter-relacionamento dos conteúdos de cada 

fonte e ainda contribuir para o reforço da legitimidade dos dados do estudo de caso; isto é, não 

analisei os diversos conteúdos separadamente, mas cruzei as múltiplas fontes a fim de 

robustecer as descobertas. A esse respeito, apoio-me em Yin:  

Quando você realmente triangulou os dados, as descobertas de estudo de caso foram 

apoiadas por mais do que uma única fonte de evidência. Por outro lado, quando você 

usou múltiplas fontes, mas analisou cada fonte de evidência separadamente, o 

procedimento lembra a comparação de conclusões de diferentes estudos (cada um 

baseado em uma fonte diferente) – mas não ocorreu qualquer triangulação de dados 

(YIN. 2015, p.125). 
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Documentos como PPP, propostas curriculares, formulários, coletados nos órgãos 

administrativos educacionais e nas escolas escolhidas para as observações passaram por 

rigorosas leituras a fim de me permitir a compreensão, a interpretação e a discussão dos 

conteúdos dessas fontes.     

5.2 ORGANIZAÇÃO DO MATERIAL COLETADO 

Ao término da coleta de todos os dados para compor o corpus da pesquisa, tratei da 

organização criteriosa desses materiais. Dessa forma, os documentos recolhidos na Secretaria 

Municipal de Educação, na 12ª DIRED e nas escolas EMPMA e EE30S foram arquivados em 

pastas denominadas Documentos Educacionais Locais (DEL). Também adotei esses 

procedimentos nos arquivamentos de outros documentos como formulários, ofícios, cartas, 

requerimentos. Denominei Diário das Observações em Campo (DOC) as anotações realizadas 

durante as observações das aulas dos professores. A esses diários não atribuí números, apenas 

fui transcrevendo o que ali estava relatado e reformulando em adequação à dissertação. Já às 

transcrições das falas orais dos professores (depois de revisadas e reformuladas, a fim de torná-

las mais claras, coerentes e compreensíveis) denominei Cadernos de Entrevistas: Caderno de 

Entrevista de Lucas (CELUCAS) e Caderno de Entrevista de Marta (CEMARTA). Esses 

cadernos foram devidamente paginados para facilitar o trabalho de busca e citação dos trechos 

ali contidos. Então, sempre que houver referência a esses estoques de materiais coletados no 

percurso da pesquisa, utilizarei as respectivas siglas (DEL, DOC, CELUCAS, CEMARTA).  

5.3 ANÁLISE DOS DADOS COLETADOS  

Com o objetivo de saber sobre alguma (s) alternativa (s) para auxiliar (em) na 

superação de algum (s) desafio (s) para a implementação do ensino de Música no Ensino 

Fundamental – Anos Finais, perguntei aos professores Lucas e Marta se eles trocavam 

experiências pedagógicos musicais com outros profissionais da educação musical. A esse 

respeito, o professor Lucas respondeu: 

– Sim, com certeza! A gente conversa nos bate papos da vida por aí [risos]. A gente 

fala sobre os problemas (né?), sobre as superações, aquilo que a gente acha que 

[deve]... vencer e por aí vai (né?), [trocar experiência] é importante sim, com certeza, 

não pode faltar não. Às vezes, você pode estar fazendo uma atividade que não é, talvez 

não seja a ideal, aí você conversa com outro profissional que tem outra visão; e quem 

está de fora tem um panorama diferente (né?). Aí a gente chega [a um acordo]; rapaz, 

não é por aqui não, é por aqui; você já toma uma orientação diferente (CELUCAS, p. 

11). 

 



122 

 

À essa pergunta a professora Marta respondeu o seguinte: 

– Sim, aqui durante a reunião do PIBID38 (né?). Nós aqui do PIBID, que inclusive eu 

estou como, aqui [na escola], membra do PIBID. A professora coordenadora... acho 

que é professora coordenadora, é uma coisa assim... e a gente conversa muito sobre 

é... além dos documentos que regem a educação da Arte/Música. A gente troca 

também experiências (conteúdo tal é assim, faça esse projeto, é bom). O projeto de 

construção de instrumento alternativo saiu daqui (né?). Daqui também, dessa reunião, 

dessa interação entre professores e alunos da universidade, saiu a percussão corporal 

(entendeu?) (CEMARTA, p.13). 

 

A partir das falas desses professores, é possível compreender que eles são favoráveis 

ao diálogo com outros colegas da área educacional, acatando inclusive as opiniões destes: 

“rapaz, não é por aí não, é por aqui” (CELUCAS, p.12) e “conteúdo tal é assim, faça esse 

projeto, é bom” (CEMARTA, p.14). Segundo o professor Lucas (p.12), nas conversas com os 

seus pares, são discutidos tanto os problemas quanto as superações. A professora Marta (p. 14) 

fala que foi a partir das interações (conversas) que surgiu a ideia construir instrumentos 

alternativos e a implementação da percussão corporal na sua escola. O professor Lucas  ressalta 

a importância de se escutar alguém que tem uma visão diferente a respeito de como atuar em 

sala de aula, pois isso pode orientar o docente para uma decisão também diferente. 

Uma leitura mais atenta nos Cadernos de Entrevistas permitiu-me articular essas falas 

dos professores com o papel da pesquisa na elaboração do planejamento para as aulas de 

Música. Nesse sentido, e apoiado na ideia de Penna (2015, p.144) quando diz que “a efetiva 

presença da música na prática educativa concreta depende de diversos fatores, inclusive do 

modo como agimos no cotidiano escolar, ocupando vários espaços possíveis [...], ” entendo 

que, na construção desse planejamento, o professor também pode contar com vários subsídios, 

inclusive com a troca de ideias com outros professores.  

É oportuno ressaltar que, embora os documentos oficiais já tenham, há bastante tempo 

(§ 6º, art. 26 da Lei nº 9. 394 de 1996), tornado obrigatória a música como linguagem 

constituinte do componente curricular Arte nas escolas públicas brasileiras, a sua inclusão, de 

fato, ainda é frágil e relativamente nova na composição do currículo escolar do nosso país. A 

esse respeito, compartilho com Penna  sobre a ideia mostrada por Figueiredo (2010). Este, ao 

referir-se à antiga Lei 11. 769, comenta que “coexistem, nos sistemas educacionais deferentes 

concepções sobre as artes e seu ensino na escola, o que significa que ainda é preciso atuar 

enfaticamente para que a música seja efetivamente implementada na escola brasileira” (2010, 

apud Penna, 2015, p.144).  

                                                 
38  Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. 
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Nessa perspectiva, ao interpretar as palavras de Paro (2007, p. 113), o qual exclama 

que à música não é dada a importância que se atribui aos outros componentes curriculares, 

posso afirmar que é polêmica a questão: quais conteúdos musicais e como trabalhá-los na 

escola não especializada no ensino de Música?39 (Sobretudo, quando há o entendimento de que 

os objetivos com o ensino de Música na escola regular são distintos dos objetivos de uma escola 

especializada). Naquele tipo de escola, conforme já foi discutido no início do capítulo três dessa 

dissertação, a partir da concepção de Penna, os alunos não terão estudos planejados que os 

formem como musicistas profissionais. Para tal formação, conforme essa autora, há instituições 

que ofertam o ensino técnico-profissionalizante. 

Com relação à afirmação que fiz anteriormente acerca de conteúdos musicais no 

currículo da escola regular, recordo o posicionamento de Queiroz (2014), o qual enfatiza que a 

questão sobre conteúdos musicais tem surgido frequentemente, mas que, infelizmente, é 

compreendida infimamente no processo de inclusão da Música no currículo escolar. Nessa 

perspectiva, quando o professor Lucas foi indagado sobre Como você escolhe o que ensinar nas 

aulas de Música (?), verifiquei na sua fala o seu empenho com relação a essa questão curricular, 

que envolve pesquisa e planejamento: 

– Bom, a gente tem a Base Nacional Curricular Comum (né?) que a gente (é...) 

pesquisa lá. E eu procuro também orientação em outras, eu vejo apostilas de outras 

escolas; lá no Paraná tem umas escolas bem interessantes que já têm um ensino bem 

evoluído de Música há muito mais tempo e aí eu dou uma olhada nas apostilas também 

e vou me baseando e fazendo o currículo. Aqui em Mossoró, [...] uma equipe e fez 

aquele documento que orientava as aulas de Música, de Artes em geral, (né?). Aí tem 

esse documento, é bem interessante, mas eu senti falta de algumas coisas. A gente vai 

pesquisando e vai formando o currículo (CELUCAS, p. 7-8). 

A professora Marta, na sua fala, também se mostra comprometida com a escolha do 

que ensinar para os seus alunos, pesquisando em diversas fontes, como programas de conteúdos 

de escolas de outros estados do país, materiais da World Wide Web (WWW), livros didáticos de 

Música e de Arte. Também percebo, no discurso dessa professora, uma preferência por 

materiais que lhe proporcionem uma sistematização de conteúdos:  

– É, pois é, até o ano passado eu pesquisava (né?) em uma coleção de conteúdos aí 

da internet , inclusive de escolas  do Rio de Janeiro; se eu não me engano é a [o 

colégio] Pedro II, é uma coisa assim. Então ele tinha umas apostilas na internet que 

davam para adaptar para gente. Eu peguei muito material desse pessoal. Pesquisei 

também. Os conteúdos de Música, eu fazia a organização por Maria Luíza Priolli, 

                                                 
39 Saliento que, no documento de 2011, denominado Concepções e propostas de implantação, da Secretaria 

Municipal de Educação de Mossoró, elaborado para o Componente Curricular Ensino de Arte das escolas desse 

município, consta uma questão que se assemelha à esta. O texto pergunta: “O que ensinar sobre arte nas escolas? 

Como ensinar? [...]” (2011, p.3).  
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porque ela vem com uma sequência muito organizada de conteúdo (né?). É isso, eu 

dava a teórica e depois partia para uma prática. Geralmente, eu trabalhei com 

culminância de projeto: uma data comemorativa, Dia do Índio, então vamos ver o que 

é a Música indígena, a cultura indígena, o que representa aquela pintura, (entendeu?). 

Aí, agora, esse ano, (é) o ano passado, houve a seleção de adoção de livros de Arte 

para o Fundamental Maior, Anos Finais, que é do sexto ao nono. E eu escolhi o livro 

da Moderna (né?), porque dentro dele vinha o conteúdo de Música. Então, assim, todo 

capítulo, ele tem uma parte que é de Música. Então, eu já não utilizo mais tanto aquela 

minha coletânea de conteúdos que eu pesquisava antigamente; eu já vou seguindo a 

sequência do livro didático (CEMARTA, p. 7-8). 

As falas dos professores Lucas e Marta a respeito da questão anterior foram articuladas 

com suas respostas à seguinte pergunta: Como ocorrem as orientações pedagógicas, as 

sugestões ou os incentivos referentes às aulas de Música nessa escola em que você atua?  

Respectivamente esses professores responderam: 

– Pronto, geralmente, quando a gente vai fazer alguma atividade diferente na sala, na 

escola, a gente conversa com a coordenadora pedagógica (né?); que têm duas na 

escola. Elas geralmente dão sugestões de como fazer, a estrutura e tudo.... Porque, 

assim, questão técnica em Música elas não têm (né?); é claro, isso aí é normal (né?), 

cada um na sua área, é claro. Mas aí na questão estrutural de como fazer em sala de 

aula, às vezes até como incluir... o aluno, eles ... dão umas dicas. É importante essa 

conversa, é interessante.  A gente sozinho, ninguém chega a lugar nenhum (sabe?), 

sempre precisa de auxílio (CELUCAS, p. 12). 

– A coordenação, ela dá todo apoio, todo apoio! Inclusive solicita apresentações em 

datas comemorativas (né?). É, sempre que a gente tem oportunidade de se reunir com 

os pais, faz essa abertura com uma apresentação musical dos alunos da escola (né?). 

E eu esqueci de mencionar que também fomos convidados, e fomos fazer a abertura 

de um sarau de literatura infantil em uma escola do município, lá no Monsenhor; aí 

tiramos alguns alunos e fomos lá (CEMARTA, p. 13). 

O professor Lucas, na sua fala, expressa o seu interesse em dialogar com outros 

membros da escola a fim de que, juntos, encontrem alternativas para a realização de atividades 

que incluam a participação ativa dos alunos. Na fala da professora Marta, além de ser 

manifestada a sua satisfação em participar de atividades artísticas e culturais dentro e fora da 

escola, consigo compreender que há uma interação dessa professora com a coordenação escolar 

no sentido de viabilizar propostas de atividades musicais que envolvam ativamente os alunos. 

Nesse sentido, cabe aqui articular essas ações interativas dos professores Lucas e Marta com 

uma das decisões que, segundo a BNCC (2017), devem caracterizar o currículo em ação:  

Decidir sobre formas de organização interdisciplinar dos componentes curriculares e 

fortalecer a competência pedagógica das equipes escolares para adotar estratégias 

mais dinâmicas, interativas e colaborativas em relação à gestão do ensino e da 

aprendizagem (BRASIL, BNCC, 2017, p.12).  
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5.3.1 Concepções dos professores  

Prosseguindo na análise dos dados coletados, para a realização das entrevistas 

semiestruturadas, foram elaboradas algumas questões focadas na categoria concepções dos 

professores Lucas e Marta sobre (1) o ensino de Música na Educação Básica, (2) a função do 

ensino de Música na escola, (3) o papel da Música na formação do aluno, (4) número adequado 

de alunos em sala de aula, (5) os desafios na implementação do ensino de Música (6) interesse 

da turma com as aulas de Música. Para responder à primeira pergunta dessa categoria, Lucas 

(CELUCAS, p. 4) falou que o ensino de Música é interessante para a vida do aluno, porque o 

auxilia em vários aspectos de sua formação e também nos desenvolvimentos pessoal e 

cognitivo. Nessa perspectiva, cabe aqui ressaltar que os conteúdos e as atividades trabalhados 

nas aulas de Música precisam também proporcionar aos alunos a aquisição de saberes de outras 

áreas de conhecimento.  

Conforme o projeto Concepções e Proposta de Implantação, da SEMECE, “Os 

conteúdos de Artes devem ser vistos como modos de ampliar o conhecimento de mundo do 

aluno” (GEED, 2011, p.7). Nesse sentido, compartilho a ideia de Penna de que, para o ensino 

de Arte cumprir o seu objetivo de expandir a aquisição e o nível de conhecimento artístico dos 

estudantes, é fundamental que as ações se estendam para além dos muros da escola, 

possibilitando, assim, modificar a maneira de relacionamento do sujeito com a arte e a música. 

Nessa perspectiva, a autora defende: “Para que o ensino de arte possa de fato contribuir para 

essa ampliação da experiência cultural, deve partir da vivência do aluno e promover o diálogo 

com múltiplas formas de manifestação artística” (PENNA, 2015, p. 99). 

Outro dado significativo na fala de Lucas (p. 4) foi a sua concepção de que o ensino 

deve ser norteado por quatro pilares (embora esse professor só tenha mencionado dois desses 

eixos norteadores): “Tem até [...] os quatro pilares (certo?), [que] a gente se baseia muito neles, 

(é...): aprender a aprender, aprender a conviver; então isso é muito importante (sabe?)” 

(CELUCAS, p. 4). Cabe aqui elencar esses quatro pilares que, de acordo a organização 

UNESCO (União das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura), devem apoiar a 

educação mundial do século XXI40 e  que, inclusive, são abordados no documento da Secretaria 

de Estado da Educação e da Cultura do Rio Grande do Norte como uma das orientações para o 

Ensino Fundamental: “As atividades desenvolvidas com os estudantes devem ser trabalhadas 

na perspectiva do aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a 

                                                 
40 Ver: Educação do indivíduo para o século XXI: O relatório de Delors como representação da perspectiva da 

UNESCO. BORGES, Felipe Augusto Fernandes, 2016. Revista Labor, nº 16, v. 1, 2016. ISSN: 19835000. 

Disponível em: <www. repositorio.ufc. br/bitstream/riufc/23627/1/2016>. Acesso em: 30 jan. 2018. 
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ser” (SEEC, 2016). Verifiquei que esses quatro pilares da educação, amplamente discutidos por 

Delors (2003)41, também são abordados no PPP da escola EMPMA e articulados com a relação 

construtiva do conhecimento, mediada pela interação do professor com os sujeitos aprendizes:   

[...] aprender a conhecer, isto é, adquirir os instrumentos da compreensão; aprender a 

fazer, para poder agir sobre o meio envolvente; aprender a conviver, a fim de 

participar e cooperar com em todas as atividades humanas; aprender a ser, via 

essencial que integra as três precedentes (PPP, 2016, p. 4). 

Após uma releitura realizada na fala do professor Lucas, percebi que sua resposta seria 

pertinente com a segunda pergunta (Como você vê a função do ensino da Música na escola?) 

da categoria concepções. Nesse sentido, a resposta que o professor deu anteriormente à primeira 

pergunta complementou a sua resposta (abaixo) à segunda pergunta do roteiro de entrevistas.  

– Pronto, o papel da Música é preparar o aluno para vida (eu penso assim!). Você não 

vai ensinar Música só para ele [o aluno] aprender partitura ou saber tocar um 

instrumento ou compreender as nuances da teoria musical, não; nada disso! Você está 

ali preparando um cidadão para o mundo. Então, você sabe das dificuldades que é 

trabalhar essa questão filosófica do aluno, a questão cognitiva do aluno. Não é fácil, 

cada um tem a sua prioridade (né?). Então é por aí (CELUCAS, p. 4-5).  

Com relação à professora Marta, posso inferir que a sua concepção a respeito da função 

do ensino de Música na escola é de que este tem um papel significativo na formação do aluno, 

podendo despertar neste o interesse em praticar algum instrumento musical e ajudá-lo, 

inclusive, na sua recondução para o caminho correto dentro e fora da escola:         

– Na formação integral do indivíduo, ele... É o seguinte: aqui na escola já teve 

exemplos, só para você ter uma ideia, de meninos que usavam drogas e pelo amor 

mesmo à música ele... Quando eu comecei a dar aula aqui eu percebi que ele gostava 

das aulas de Música e ele deixou esse ramo, vamos dizer assim (ramo entre aspas né?); 

ingressou no caminho certo e aprendeu a tocar flauta... Em 2015, a gente fez um 

projeto aqui (na escola) e tiveram algumas apresentações, ele participou ativamente e 

isso foi muito bom para formação dele. Acho que a gente se sente assim, com aquela 

questão do dever cumprido (né?). A arte é incrível, o poder da arte é fantástico 

(CEMARTA, p. 5)! 

A fim de ampliar a sua resposta, a professora Marta (p. 4) ainda ressaltou que o ensino 

de Música precisa proporcionar momentos lúdicos, recreativos, de apreciação, de expressão e 

também de união da dança com a música.  

A partir das concepções desses dois interlocutores (Lucas e Marta), é possível afirmar 

que ambos convergem para a ideia de que a função do ensino de Música na escola deve ir além 

                                                 
41 DELORS, J. Educação: um tesouro a descobrir. 2. Ed. São Paulo. Cortez. Brasília, DF: MEC/UNESCO, 2003.  
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da aquisição de conteúdos por parte do aluno, influenciando na formação humana, social e 

integral desse estudante. Posso afirmar que esses aspectos aludidos por Lucas e Marta já foram 

discutidos, com embasamento em autores como Queiroz (2014), Loureiro (2008) e em 

documentos educacionais como a BNCC (2017), no capítulo que trata do papel do ensino de 

Música na Educação Básica desta dissertação e que  também são previstos nas orientações da 

SEEC (2016), que propõem que o Ensino Fundamental deve contemplar “[...] o 

desenvolvimento humano, [...] as necessidades cognitivas, afetivas, sociais, motoras do 

estudante” (2016).  

Esses princípios também constam no objetivo geral da seção de visão, missão e metas 

do PPP (2016, p.11) da escola EMPMA: “Proporcionar aos seus educandos situações de 

aprendizagem que contribuam no seu processo de construção do conhecimento, considerando 

suas capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas respeitando as necessidades e ritmos 

individuais”. Da mesma forma, no PPP (2017, p.13) da escola EE30s, verifiquei alguns desses 

princípios norteando as metas, os valores e a visão dessa unidade de ensino: “ Oferecer um 

ensino de qualidade, para formar cidadãos capazes de atuar com competência e dignidade na 

sociedade, promovendo desenvolvimento e socialização dos mesmos, mantendo o equilibro 

social”.  

Ainda na perspectiva de que há consenso entre as concepções dos professores e as 

propostas  das secretarias e das escolas, o documento denominado Concepções e Proposta de 

Implantação para o ensino de Arte, elaborado por uma Subcomissão de Reformulação 

Curricular da Secretaria de Educação de Mossoró pondera que, dentre outros objetivos, o ensino 

da Arte deve contribuir para o desenvolvimento humano, a ampliação da expressividade na 

formação de leitores/criadores nos campos da Arte e da cultura e “Socializar informações  

culturais, articular os diversos conhecimentos sistematizados de diferentes fontes culturais, 

sejam conhecimentos locais, globais, do senso comum e/ou de natureza científica” (GEED, 

2011, p. 6).   

Ao ser indagado sobre a quantidade ideal de alunos em uma sala de aula, o professor 

Lucas (CELUCAS, p. 5) respondeu que vinte alunos seria um número ideal. Esse professor 

justificou que praticamente em toda sala de aula da sua escola teria um aluno especial e que, 

com uma turma composta por trinta e oito ou quarenta alunos, ficaria muito difícil atender 

adequadamente a esse aluno que necessita de atenção especial em momentos de aprendizagem. 

Além do mais, segundo Lucas, o ensino de Música às vezes requer que o professor se aproxime 

de um determinado aluno e explique como é que funcionam certas atividades que poderão 

ajudá-lo no seu desenvolvimento. Nessa perspectiva, o professor Lucas concluiu a sua resposta 
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com o seguinte desabafo: “Mas, com essa quantidade de alunos que a gente tem hoje, eu 

considero imoral (sabe?). Eu considero uma falta de compromisso do nosso governo (sabe?) 

com a educação!” (CELUCAS, p. 5).  

Na concepção da professora Marta, essa questão do número ideal de alunos em uma 

sala de aula vai depender do conteúdo ou da atividade que se vai trabalhar na aula de Música. 

No entanto, ela considera que entre vinte e trinta alunos seja um número razoável. Nesse 

sentido, a professora explicou que, por exemplo, se for trabalhar 

– um grupo, um canto coral, tudo bem, você tem ali quarenta vozes, mas uma 

percussão, já é meio complicado por conta do volume sonoro [...]. Agora quando se 

refere a repassar um conteúdo de História da Arte, tudo bem, dá uma beleza, quarenta 

alunos não influem (CEMARTA, p. 5). 

A professora Marta (p. 5) também relatou que, o início da sua experiência com o ensino 

de flauta doce em sala de aula foi bastante complexo, pois ela tinha de trabalhar leitura e 

exercícios musicais e estavam naquela sala quarenta alunos, muitos dos quais utilizavam os 

instrumentos apenas para apitar, incomodando e desestimulando assim os colegas da turma que 

tinham interesse em aprender:  

– O primeiro mês foi um sufoco! Eu dormia e escutava flauta doce! Até então eles 

começarem a se enjoar do próprio som. “Quando o professor fala, a gente faz silêncio” 

[fala dos alunos]. Eles passaram a adotar isso “Ah, ela vai falar, pois vamos escutar! 

E se incomodarem com o apito (né?), porque eles usavam a flauta doce para apitar e 

começou a incomodar um ao outro [...] (CEMARTA, p. 5). 

Acerca das falas desses professores, é possível inferir que eles não são favoráveis à 

quantidade excessiva de alunos em sala de aula, pois esse fator muitas vezes impede que o 

professor tenha um domínio sobre o comportamento da turma nos momentos de atividades 

práticas e uma efetiva aproximação com aqueles alunos que carecem de cuidado especial na 

aprendizagem. Nesse sentido, entendo que essa questão quantitativa em sala de aula é 

enxergada por esses dois professores como um dos desafios que eles enfrentam no contexto das 

suas aulas de Música na escola regular. Como testemunha ocular, tive a oportunidade de 

conferir a veracidade dessas informações coletadas nas entrevistas por meio das observações 

diretas que realizei nas aulas desses docentes, conforme relatei na seção observando as aulas 

dos professores.  

A escritora e educadora musical, Maura Penna (2015), ao traçar as diferenças entre o 

ensino de Música na escola regular e o seu ensino na escola especializada, discorre que o 

educador musical atuante na escola pública, especialmente na Educação Básica, enfrenta vários 

desafios, dentre estes o da quantidade numerosa de alunos. Penna comenta que: 
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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 modo tradicional de 

ensino de Música de caráter técnico-profissionalizante, que ainda marca a formação 

da maioria dos professores de Música (PENNA, 2015, p.150). 

Conforme Figueiredo (2015), dentre outros desafios a serem enfrentados para a 

inserção do ensino de Música na escola, estão a revisão dos projetos políticos pedagógicos das 

escolas, a contratação de professores especializados em Música e a definição de currículo de 

Música para contextos de ensino distintos, além, é obvio, de novos desafios que vão surgindo 

cotidianamente. Nessa perspectiva, delimitei que os professores Lucas e Marta abordassem, nas 

suas concepções, apenas os desafios enfrentados por eles em suas respectivas escolas de 

atuação. Com isso, procurei saber desses docentes sobre suas concepções acerca do tema. O 

professor Lucas (p. 19) respondeu que um dos grandes desafios vivenciados por ele é quanto à 

questão estrutural da escola. Esse professor alegou que o quadro pautado para música e um 

espaço amplo seriam dois recursos mínimos e fundamentais para uma aula de Música. 

 A respeito da sala ampla, Lucas (p. 19) também explicou que, muitas vezes, planeja 

realizar atividades de ginástica rítmica e corporal propostas por educadores musicais como 

Émille Jaques-Dalcroze (1865-1950), mas que não o faz por conta da grande quantidade de 

carteiras ocupando todo o espaço físico da sala de aula. Pertinente a essa questão de estrutura 

escolar, a professora Marta (CEMARTA, p. 7) falou sobre a dificuldade e complexidade do 

ensino de determinadas práticas com instrumentos musicais em uma sala quando estas não são 

adaptadas para tal atividade e enfatizou que a situação ficava mais complicada quando ela 

levava os alunos para estudarem no pátio da escola, o que incomodava toda a escola. O texto 

de Penna (2015) que citei acima também se articula com esses outros desafios declarados por 

Lucas e Marta. Quanto a essa questão, nas várias visitas que realizei como observador das aulas 

dos professores Lucas e Marta, verifiquei a veracidade das declarações desses docentes. Outro 

fator desafiador apontado pela professora Marta condiz com a formação continuada do 

professor. Segundo a concepção de Marta,  

– [...] o nosso desafio hoje em dia é estrutural (né?), estrutural e até um pouco 

pedagógico por parte da formação continuada do professor. Eu, graças a Deus, fui 

abençoada com o PIBID, então assim, eu estou dentro da faculdade de Música 

trabalhando aquilo que está surgindo naquele momento. Mas até então eu ainda 

estava, antes do PIBID, ministrando conteúdos de Carl Orf; não que seja 

desatualizado, porque era desatualizado. Mas à maneira que o tempo passa, vão 

surgindo os estudos, as pesquisas e vai aparecendo novidade (né?) e essa novidade eu 

não tinha ( CEMARTA, p. 6-7). 
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A professora Marta (CE, p. 7) aproveitou esse momento da sua fala para manifestar o 

seu descontentamento com a Secretaria de Estado da Educação e da Cultura (SEEC) e com a 

Diretoria Regional de Educação, Cultura e Desportos (DIREC), por esses órgãos 

administrativos de educação não proporcionarem, pelo menos nos últimos cinco anos (entre 

2013 e 2017), qualquer ação voltada para a formação continuada dos professores atuantes nas 

linguagens do componente curricular Arte da rede pública de ensino da cidade de Mossoró/RN. 

Cabe aqui aludir que umas competências atribuídas às Secretarias de Educação, previstas na 

Resolução de nº 2, de 2016 (BRASIL, 2016, p.1) é que estas devem promover cursos sobre o 

ensino de Música, objetivando a formação continuada dos professores atuantes nas redes de 

escolas da Educação Básica.  

O referido documento (no inciso V do 1º§, Artigo 1º) orienta que as escolas também 

têm a responsabilidade de desenvolver ações destinadas à formação continuada de seus 

professores: “promover a formação continuada de seus professores no âmbito da jornada de 

trabalho desses profissionais” (BRASIL, 2016, p. 1).   

Nesse sentido, nas palavras abaixo, Marta reconhece o quanto a sua atuação 

profissional foi auxiliada pelo PIBID (Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência) 

o qual proporcionou-lhe novas atividades musicais para serem implementadas em suas aulas de 

Música:   

– E nem a SEEC, nem a DIRED proporcionaram isso em nem um momento. Desses 

cinco anos aí não teve nada; nem na área de Plástica, de Dança e de Música, muito 

menos; e o PIBID, ele proporcionou isso (né?). Nessa parte aí eu fui, assim, agraciada 

por conta do PIBID. Se não fosse o PIBID, eu não tinha conhecido O Passo42, a 

percussão corporal. Tudo isso eu aprendi aqui, o Cup Song. Tudo isso veio aqui do 

PIBID e é uma coisa que os alunos, principalmente o Cup Song, os alunos 

se apaixonam (CEMARTA, p. 7). 

 

 

A partir da concepção dessa professora, é possível compreender que o ensino de Arte, 

em especial o ensino de Música, carece de planejamentos e investimentos capazes de promover 

avanços pedagógicas e administrativas na área de Arte. Porém, é preciso ficar claro que outros 

componentes curriculares também sofrem com essas carências. Conforme já discuti em outras 

                                                 
42 Lucas Ciavatta, músico formado pela UNIRIO e mestre em educação UFFC, é o criador do método de educação 

O Passo e diretor do grupo de percussão e canto Bloco do Passo. É professor do Conservatório Brasileiro de Música 

(CBM), do colégio Santo Inácio (RJ) e professor do Westminster Choir Colege (EUA). Desde 1996, quando criou 

O Passo, tem viajado pelo Brasil (CIAVATTA, Lucas. O Passo, apostila de curso, p. 13. Disponível em: < 

Ufpi.edu. br/ arquivos_download/arquivos/apostiladecurso.pdf >. Acesso em: 04 fev. 2018). 
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partes dessa dissertação, recordo-me do pensamento de Alves (2011) quando declara que as 

dificuldades não existem somente na área de Arte, mas que o sistema educacional brasileiro 

como um todo também enfrenta problemas dessa natureza. Obviamente, pelos menos no meu 

entendimento, as ações desenvolvidas pelo PIBID ou outro programa como o Mais Educação, 

por exemplo, têm um papel significativo na inserção do ensino de Música na Educação Básica. 

Além do mais, a Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016, no seu Artigo 1º, orienta (no inciso 

VI) que às escolas compete “estabelecer parcerias com instituições e organizações formadoras 

e associativas ligadas à música, visando à ampliação de processos educativos nesta área” 

(BRASIL, 2016, p.1).  

A referida Resolução (2016) também norteia que é da incumbência das instituições de 

ensino superior de educação profissional determinar que uma parte predominante da carga 

horária do estágio supervisionado e a prática de ensino dos cursos superiores de Música seja 

direcionada ao ensino de Música nas instituições de Educação Básica. A partir dessa 

determinação do mencionado documento, defendo que as Secretarias de Educação precisam 

estar mais comprometidas com essa área do conhecimento. Nesse sentido, para justificar a 

minha defesa, recorro mais uma vez à Resolução, cujo inciso II refere-se a uma das 

competências que, segundo o parágrafo 2º do artigo 1º dessa Resolução, orienta que, dentre 

outras ações, é de competência das Secretarias de Educação “promover cursos de formação 

continuada sobre o ensino de Música para professores das redes de escolas da Educação Básica” 

(BRASIL, 2016, p.1).  

Nesse contexto alusivo às diretrizes nacionais, e em consonância com as declarações 

dos professores Lucas e Marta sobre a questão de salas adequadas para o trabalho com Música 

na escola, essa Resolução que trata da operacionalização do Ensino de Música na Educação 

Básica, no seu inciso VIII do parágrafo 2º do artigo 1º, orienta que é também responsabilidade 

das Secretarias de Educação:   

– [...] cuidar do planejamento arquitetônico das escolas de modo que disponham de 

instalações adequadas ao ensino de Música, inclusive condições acústicas, bem como 

do investimento necessário para a aquisição e manutenção de equipamentos e 

instrumentos musicais (BRASIL, 2016, p.2). 

Como é possível perceber, quanto às questões relacionadas à adequação de espaço 

físico para o ensino de Música na escola e à promoção de cursos voltados para a continuidade 

formativa dos professores da Educação Básica, a mencionada Resolução, de 2016, tem 

incorporadas no seu texto as providências cabíveis que as Secretarias devem tomar a fim de 

solucionar esses e outros desafios apontados pelos professores Lucas e Marta. 
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Quando busquei saber dos professores Lucas e Marta sobre suas concepções quanto 

ao envolvimento dos seus alunos com as aulas Música, Lucas (p.5) respondeu que essa questão 

era relativa, pois, nas suas aulas de Música, há alunos que participam bastante, enquanto outros 

só querem saber de brincar nas aulas e que, por essa mesma razão, esses alunos também são 

prejudicados em outros componentes curriculares da escola EMPMA. No entanto, ele atribui 

esse tipo de comportamento ao do meio social-familiar no qual eles vivem. Dessa forma, Lucas 

pondera que  

– o aluno vem para cá [escola] às vezes cheio de problemas de casa. Às vezes não é 

nem culpa do aluno (sabe?). Assim, é o meio em que ele vive, ele já chega aqui 

pressionado e aqui parece que ele se liberta; não sei como é, [mas sei que] acaba 

atrapalhando os outros (né?), mas aí a gente tem que ver que cada caso é um caso. 

(CELUCAS, p. 5-6).      

A professora Marta, conduziu a sua resposta para a questão das afinidades dos alunos 

com as atividades trabalhadas nas aulas de Música.  Nesse sentido, conforme Marta, os alunos 

são interessados e até exigentes nas aulas. Marta explica que   

– [...]. Eles têm bastante interesse (né?). E ainda mais quando você trabalha o 

repertório que ele traz. Você faz a seleção ali de alguma música que você queira 

trabalhar e ele demonstra bastante interesse, principalmente quando está aprendendo, 

quando está dominando (né?), aí eles têm todo empenho. Inclusive eles cobram até de 

mim, [...] (CEMARTA, p.6).   

Apesar de as respostas desses professores serem bem distintas, é pertinente inferir que 

esses profissionais mostram-se compromissados e preocupados com o bom desempenho e o 

relacionamento escolar de seus alunos. Nesse sentido, reitero as palavras de Thiesen (2008) 

quando este pondera que o contexto de trabalho no qual são construídas as relações de sentido 

advém das inúmeras relações existentes entre professores, alunos e os objetos estudados.   

5.3.2 Aulas de Música nas escolas EMPMA e EE30S 

A inserção do ensino de Música nas escolas brasileiras é um processo complexo e 

polêmico que merece ser discutido com sobriedade, pois essa linguagem integrante do 

componente curricular Arte para a Educação Básica ainda não tem o seu espaço devidamente 

reconhecido como têm Matemática, História, Português, Ciências e outros componentes. 

Embora, conforme já discutido por Decker (2012), a música seja reconhecida como uma das 

múltiplas inteligências do ser humano e tenha, de acordo com Figueiredo (2011), o seu papel 

na produção humana e ainda que, nas palavras de Loureiro (2008), o conhecimento musical, 

quando sistematizado, proporcione o desenvolvimento da criatividade, da imaginação e da 
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sensibilidade, além de, como educação musical, promover a formação integral do indivíduo, 

ainda há muito caminho a ser percorrido para que essa arte integre-se, de forma consolidada, 

como componente curricular nos diversos  projetos político pedagógicos  das instituições de 

ensino básico do nosso país. Nesse sentido, procurei saber dos professores participantes (Lucas 

e Marta) do presente estudo sobre o modo de organização das suas respectivas escolas para as 

aulas de Música.  

Ao falar sobre a organização da escola para o ensino de Música, o professor Lucas 

reclamou da escassez de material para trabalho, mas que escola dispõe de dez violões, dois 

bombos, uma caixa, alguns instrumentos menores de percussão e trinta e cinco flautas. Lucas 

reiterou os problemas com espaço inadequado (a professora Marta também reclamou dessa 

situação e argumentou sobre a complexidade de trabalhar com Música na sua sala quando, nas 

salas ao lado, acontecem aulas de Matemática e História, por exemplo), além do grande número 

de alunos em sala de aula e da inexistência de quadro pautado para Música.  

Lucas também comentou que, logo ao iniciar a sua atuação como professor de 

Arte/Música na escola EMPMA, sugeriu à Secretaria de Educação do município que o ideal 

seria que o ensino de Música fosse trabalhado nas turmas do primeiro ao nono, mas que sua 

sugestão não fora acatada e “não teve uma explicação plausível; eles disseram [da Secretaria], 

“não, tem que ser do sexto ao nono! ” Então, a gente é funcionário, a gente faz o que manda” 

(CELUCAS, p. 10). Nesse sentido, Lucas informou que lecionava aula de Música na escola 

EMPMA para todas as turmas do Ensino Fundamental – Anos Finais. Essa informação também 

me foi passada pela professora (Marta) de Artes/Música da escola EE30S. Entretanto, Marta 

argumentou que por sua carga horária estar reduzida, existiam outros professores de outras áreas 

de conhecimento, que não de Arte ou Música, lecionando Arte e Música na EE30S: “Tem 

professores lá de línguas, Português, Inglês, que estão... que no papel, permitem que eles 

peguem essas aulas” (CEMARTA, p.12).  Marta (CE, p. 11) também falou que essa mesma 

situação ocorria com as turmas do Ensino Médio no turno vespertino. “Porém, a gente tem 

outros professores de Arte que eu não sei (né?) se eles abordam esse conteúdo musical ou se 

têm uma prática” (CEMARTA, p. 11).”  

Retornando à fala do professor Lucas, este declarou que, tanto a equipe diretiva, quanto 

os professores dos outros componentes curriculares da escola EMPMA dão muito apoio às aulas 

de Música, inserindo, inclusive, as atividades musicais desenvolvidas em sala de aula nos 

eventos artísticos e culturais promovidos pela escola. Lucas descreveu brevemente um desses 

eventos, no qual a música teria um papel significante na aprendizagem dos alunos:  
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– [...], agora vai ter o FESTFEMA na escola e a gente vai, o título do projeto 

[FESTFEMA] são a influência da música africana na nossa música, esse é o tema do 

FESTFEMA. Então, cada turma da escola vai ficar com um estilo diferente; por 

exemplo, o nono “A” ficou com Bossa Nova (tá entendendo?), turma tal ficou com 

Xaxado, outra ficou com... (Entendeu?). Aí cada um vai apresentar uma música, mas 

dançada; aí ficou Dança e Música. É interessante porque os alunos vão fazer pesquisa, 

apresentar seminários nas salas de aulas sobre o assunto de Música. Eles vão explicar 

como surgiu a Bossa Nova, como surgiu o Samba (entendeu?). E está marcado até 

para o dia dez de novembro, esse seminário (CELUCAS, p. 13). 

Apesar de o professor Lucas haver declarado que a direção da escola EMPMA o apoia 

em suas decisões, ele confessou que, no ano de 2016, investiu na implementação de um projeto 

já trabalhado em 2015, o qual reservaria uma quantidade de horas para ensaios com 

instrumentos musicais e canto coral fora da sala de aula, mas que aquela direção escolar não 

fora favorável à sua proposta: “Eu não tive apoio da direção para fazer o que eu queria fazer. 

Aí eu levei esse projeto para outra escola, porque lá eu tive apoio. Se você visitar lá [a outra 

escola], você vai ver o resultado do projeto” (CELUCAS, p. 6). 

Com relação ao apoio da direção da escola EE30S ao ensino de Música, a professora 

Marta enfatizou que nunca teve qualquer tipo de problema: “Sempre que eu pedi algum 

material, a direção me cedia ou chegava junto; me emprestava. [...], não tive problema com 

isso” (CEMARTA. p. 11). Essa professora também explicou que, atendendo à sua solicitação, 

a direção da escola comprara várias flautas doce para as aulas de Música e que além disso, havia 

na escola vários violões, dois teclados e diversos instrumentos de percussão pertencentes ao 

Programa Novo Mais Educação (nas modalidades de Violão e Percussão), mas que a 

coordenação desse programa colocava esses instrumentos à sua (da professora Marta) 

disposição para as aulas de Música da escola. Ainda sobre essa questão, Marta ratificou 

veementemente:   

 – [...], eu não tenho de que reclamar isso, porque a direção sempre nos deu muito 

apoio na área de Arte. Qualquer coisa que eu pedisse para comprar... (hum!). Até 

flauta doce, eu já solicitei que comprasse dez flautas doce e realmente foram 

compradas as dez flautas doce do jeito que eu pedi; barroca (né?), tudo certinho. Com 

isso eu não tive problema de aquisição de material (CEMARTA, p. 12). 

Conforme a fala dessa professora, é possível compreender que, na sua relação com a 

equipe diretiva da escola, da qual ela também faz parte, não há dificuldades no que diz respeito 

à aquisição de instrumentos musicais ou outros materiais de pequeno porte, necessários para o 

desenvolvimento das suas aulas de Música. A esse respeito, no período em que estive 

observando as aulas dessa professora na escola EE30S, verifiquei que ela realmente era bem 

assessorada na demanda de materiais (refiro-me aos instrumentos musicais cedidos pelo Mais 
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Educação e pelo PIBID) para suas aulas de Música. Constatei esse fato também quando assisti 

aos ensaios artísticos da professora Marta com os alunos (ver seção 4.5.6.2) e à apresentação 

dentro do evento artístico e cultural (Projeto Artes Integradas) da escola, promovido pelos 

professores de Língua Portuguesa e Arte. Na ocasião, também verifiquei o empenho das equipes 

da escola e a disposição de vários instrumentos musicais para a performance.  

As conversações realizadas com Lucas e Marta a respeito dos seus inter-

relacionamentos com diretores, supervisores, professores e outros funcionários, levaram-me a 

ponderar que esses professores, apesar de algumas divergências nas decisões com dirigentes de 

suas escolas, são amparados pelas suas respectivas equipes escolares. Nesse sentido, 

provisoriamente, posso assegurar que as instituições (EMPMA e EE30S) se esforçam para 

incluir as atividades de Música implementadas pelos docentes nas suas programações artísticas, 

culturais e científicas. As falas abaixo mostram a articulação entre os professores (Lucas e 

Marta) de Arte/Música e outros colegas de profissão engajados na realização de atividades, 

envolvendo performance musical dos alunos em eventos escolares: 

– Sempre quando têm os eventos, como eu já até falei anteriormente, os professores 

pedem. Por exemplo, é um evento de Português, aí chega para mim: “Professor, dá 

para fazer uma apresentação de abertura? ” Sim, com certeza! A gente já pensa como 

é que vai fazer, a gente já planeja e faz a apresentação (CELUCAS, p. 13). 

– A gente faz uma pauta, organiza tudo, e a música, ela, tem que acontecer (né?); 

sempre está presente, nas aberturas, nos encerramentos, nas... aquilo que você está 

trabalhando em sala de aula, traz para gente ver como é (entendeu?): a divulgação 

(CEMARTA, p. 14). 

5.3.3 Conteúdos e atividades de Música na escola 

Com base nas discussões realizadas, na parte introdutória e no segundo capítulo desta 

dissertação, acerca dos conteúdos musicais para serem trabalhados na escola regular, a presente 

subseção versará sobre a análise das propostas de conteúdos e, consequentemente, de atividades 

para o ensino Fundamental – anos Finais. Nessa perspectiva, convém tratar de alguns 

mecanismos pedagógicos que permeiam a atuação dos professores Lucas e Marta em sala de 

aula.  

Como já explanei, no capítulo dois, a questão concernente a conteúdos é bastante 

discutida por diversos autores, cujos nomes estão elencados nos capítulos iniciais deste estudo, 

do campo da educação musical. Nesse sentido, ratifico a ideia de Queiroz (2014) quando 

enfatiza que, dentre outras, uma das questões mais polêmicas que têm surgido em volta da 

educação é justamente a seleção de conteúdos musicais para compor o currículo da escola 

regular (Educação Básica) e que essa questão não é bem compreendida na perspectiva da 
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inserção da Música no contexto escolar. Nesse sentido, ponho-me a indagar: Como ensinar 

Música na escola sem uma seleção organizada de conteúdos que norteiem a dinamicidade, a 

coerência e a progressão das aulas? Para ventilar essa minha indagação, recorro a Linuesa. Essa 

autora, ao referir-se à seleção adequada de conteúdos, afirma que, para essa triagem, torna-se 

necessário considerar o legado cultural e a experiência escolar. Isto é, não se pode trabalhar 

conteúdos, desvinculando-os do contexto sociocultural e desconsiderando o nível de 

desenvolvimento do aluno, pois é preciso buscar maneiras de como transformar o aprendizado 

em algo significativo na vida desse aluno.  De acordo com Linuesa,  

A educação sem conteúdos parece uma clara falácia. É difícil acreditar que se possa 

planejar um currículo com base em objetivos operativos ou competências concretas 

sem pressupor o legado cultural dos conteúdos, selecionando desses conteúdos o que 

for adequado social, epistemológica e psicologicamente ou sem considerar a 

experiência escolar como um processo muitas vezes indireto de vivências e valores 

transmitidos no longo processo de escolarização (LINUESA, 2013, p.234). 

Quando perguntado sobre alguns dos conteúdos musicais trabalhados em sala de aula, 

o professor Lucas fez um breve esboço da organização do seu programa de conteúdos e ainda 

destacou os principais assuntos trabalhados em cada tópico: em Teoria musical: propriedades 

do som e intervalos; em História da Música: os períodos da música e a história da música 

brasileira; em canto: impostação da voz e a formação das quatro vozes; em notação musical: 

notação tradicional. Lucas justificou que, em teoria musical, não arriscaria ir além daqueles 

assuntos para não comprometer o “nível intelectual de formação deles [dos alunos] na área de 

Música” (CELUCAS, p. 7). Sobre os períodos da música, Lucas comentou que só os abordava 

nos oitavos e no nono anos. Na parte de canto, Lucas explicou que seu objetivo era que os 

alunos compreendessem um pouco sobre a ‘colocação’ e a educação da voz cantada. Lucas 

acrescentou que, quanto às atividades, buscava conduzir as aulas de Música da seguinte 

maneira:  

Eu trabalho a notação [musical] tradicional. Aí é assim, sempre criando atividades que 

não sejam aquela velha... escreve aqui, escreve acolá, não; sempre criando atividades 

que eles participem, que eles brinquem (sabe?). Acho que a brincadeira, o lúdico, ele 

ajuda muito (sabe), porque se for só escrever eles não vão querer não; eles não querem 

não! Você tem que ir ajeitando o aluno aqui devagarinho, para dar certo no final 

(CELUCAS, p. 7). 

Na administração das atividades propostas para as aulas de Música, é possível 

apreender, da fala do professor Lucas, a sua preocupação com a inclusão de todos os alunos nas 

atividades implementadas, inclusive, acatando as preferências musicais deles. Dessa forma, 

Lucas busca várias estratégias, como a ludicidade, por exemplo: “[...] quando você traz uma 
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atividade que é uma brincadeira, um lúdico, um diferente, é difícil um que fique de fora. Então, 

você acaba incluindo todos, acontece a inclusão; até o aluno deficiente mesmo, ele participa” 

(CELUCAS, p. 8). O professor continua o seu discurso, detalhando que 

– Na questão de leitura mesmo, que é bem simples, quando eu vou trabalhar só a 

métrica (que eu começo a trabalhar só a métrica) com o aluno, a gente confecciona 

baquetas, para fazer leitura com elas; a gente utiliza o caderno como instrumento. Aí 

às vezes a gente coloca a bolsa, que tem menos volume de som, para ficar mais 

agradável ao ouvido. Pronto, a gente vai fazendo leitura de semínima, de mínima. 

Quando termina aquela leitura que eles entendem, aí eu coloco uma música que dê 

certo com aquele ritmo e música que eles trazem de casa (entendeu?). O aluno diz: 

“Ah, eu quero tal música, professor! ”  Eu coloco aquela música; por exemplo, uma 

música de compasso quatro por quatro, que eu estava trabalhando, aí a gente executa 

a atividade. Dessa forma, assim, a sala inteira participa; é difícil um aluno que fique 

de fora (sabe?), porque eles se divertem... e o ensino acontece (né?), a compreensão, 

sem estar dizendo: “Ah, não sei o que! ” (CELUCAS, p. 7). 

Sobre as preferências musicais dos alunos, Lucas (p. 14) contou que dialoga bem com 

eles e que não gosta de tecer críticas a respeito desse aspecto opcional dos alunos, mas os orienta 

para que eles também tenham ouvidos para outros tipos de música. A esse respeito, os antigos 

PCN – Arte (1998, p.79) orientam que o tempo e a forma de se trabalhar os diversos de tipos 

de música dependem das escolhas realizadas pelo professor, mas que é essencial respeitar os 

alunos, suas vivências e o meio ambiente onde eles estão inseridos. Quanto a isso, o texto dos 

PCN também pondera sobre as competências do professor: “ [...] vai depender da bagagem que 

ele traz consigo: vai depender de seu saber Música e saber ser professor de Música” (PCN – 

Arte, 1998, p.79). Nessa perspectiva, apresento a fala do professor Lucas: 

– É, quando se fala em música clássica, música erudita, o aluno sempre tem aquela 

rejeição. Então, para você conquistar aquele aluno, é todo um trabalho (sabe?), é um 

ano inteiro de trabalho para você ir conquistando. No final do ano, ele vai ouvir uma 

música de Beethoven: “Ah, a nona sinfonia de Beethoven! ” [o aluno]. “ Professor, eu 

gosto dessa música” [o aluno]. Aí, aos pouquinhos, não é uma coisa... (CELUCAS, p. 

14). 

Ainda na perspectiva das preferências musicais dos alunos, a professora Marta (Marta, 

CE, p.15) argumentou que lida como isso de forma tranquila, mas que, como educadora, acha-

se na incumbência de orientar os alunos sempre que eles trazem alguma música para ser 

reproduzida em sala de aula. Marta contou que 

 – [...] nós como os educadores ou como pai ou como pessoa mesmo, devemos ir 

eliminando essas coisas da mente do jovem. Então, assim, sempre que vem uma 

música que eu não vejo que é imprópria ou não, eu vou conversar e faço uma polêmica 

a turma inteira: Gente vamos ver aqui! Isso aqui está certo? Isso aqui é correto? Você 

passar por uma situação dessa? Contar uma separação de um casal? Quem é que passa 

por um momento desse e acha que que é agradável (né?) Aí eles param e pensam e 

vão refletir e, muitas vezes eles mesmo eliminam (CEMARTA, p.15). 
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Essa fala da professora Marta revela o diálogo que há entre ela e seus alunos no sentido 

de orientá-los a refletirem sobre o significado das mensagens presentes nas canções. Dessa 

forma, vejo que essa professora atua como uma educadora musical comprometida não só com 

conteúdos musicais, mas também com outros conhecimentos fundamentais para a formação 

integral do indivíduo. Todavia, para amenizar alguns conflitos em suas aulas de Música, a 

professora Marta muitas vezes precisa ‘censurar’ a reprodução de certas canções levadas pelos 

alunos, as quais muitas vezes fazem apologia à violência, à sensualidade ou a algo dessa 

natureza. Nessa perspectiva, é preciso entendermos que os alunos não chegam à escola 

desprovidos de uma bagagem musical; ou seja, o aluno já tem suas vivências musicais, seja de 

repertório, seja de outro conhecimento prático-musical que ele adquire na sua interação social. 

Por isso, o professor precisa estar aberto ao diálogo e até trocar experiências com seus alunos, 

pois muitas vezes eles trazem novidades em sua bagagem. Com essa ideia, compartilho o 

conselho de Lühning: 

Precisamos ouvir o que os alunos têm a dizer e quais as suas vivências para, a partir 

disso, estabelecer um diálogo com estas (sejam nas mediadas pelos suportes 

midiáticos ou não) e outras tidas como tradicionais, mas com bastante cautela para 

construir algo significativo para eles, sem a ideia de que alguém esteja levando a 

“verdadeira” música, algo ainda bastante enraizado na cabeça de muitos educadores. 

Pois, a música já está em todos os lugares, mas ainda não conseguimos trabalhar com 

ela como deveríamos, de forma dialógica, criativa e sempre aberta (LÜHNING, 2013, 

p. 31). 

O motivo que me levou a compartilhar esse discurso de Lühning foi o fato de eu ter 

perguntado aos professores Lucas e Marta a respeito de seus posicionamentos acerca das 

sugestões da turma ou de algum aluno sobre um conteúdo, uma atividade ou uma música para 

serem trabalhados na aula de Música. Nesse sentido, Lucas (p. 15) comentou que escuta a 

sugestão de seus alunos, pois muitas vezes o aluno sugere algo que realmente estava faltando 

nas aulas de Música:   

– [...]. Porque o professor não só ensina, é claro, ele aprende também. Daí a beleza da 

educação (né?). Acontece isso toda aula: o aluno está cantando uma música ali, aí 

você, “rapaz que música é essa? ”  Aí você vai lá: “quem é esse cantor? Uma melodia 

tão interessante, um ritmo interessante, um ritmo legal. E aí você já traz aquilo ali para 

sua aula (entendeu?). O conhecimento do aluno vem para a sala de aula; é muito bom 

isso aí, você tem que aproveitar. Quando você chega aqui [na escola], é diferente a 

realidade (CELUCAS, p. 15). 

A professora Marta, na sua fala, também se mostrou flexível com relação a essa 

questão dialógica e inter-relacional entre ela e seus alunos: 
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– [...]. Porque existem aqueles alunos que são líderes já por natureza, então ele vem e 

sugere um conteúdo. [Eu digo] vamos adotar né? Dá certo? Vai interferir aqui? Não! 

É uma oportunidade de o aluno ter a sua voz, a sua vez reconhecida. Então, 

geralmente, se for o momento oportuno, não tiver problema, eu acato na hora; não 

tenho problema nenhum (CEMARTA, p. 16). 

As falas desses dois professores (Lucas e Marta) findaram revelando a existência de 

um relacionamento de respeito e cumplicidade com seus respectivos alunos em sala de aula. 

Sobre os conteúdos abordados nas suas aulas de Música, a professora Marta (p. 8) 

elencou alguns: a paisagem sonora, os parâmetros do som, as alturas das notas, os sons dos 

instrumentos [timbre], a intensidade. Após fazer as explanações desse conteúdo para a turma, 

Marta teceu detalhes acerca da realização de exercícios práticos musicais para que os alunos 

assimilem o que estudaram na teoria: 

– [...] durante uma música, eu vou pedindo coisas e fico prestando atenção se eles 

realmente conseguem fazer um forte, um fraco, se eles identificam o som do 

instrumento, a questão da intensidade, da altura, se percebe que tal som é mais agudo 

do que o outro. Sempre trabalho assim, tendo dois exemplos, porque de repente eu 

coloco um exemplo que o aluno, ele tem como som grave, mas grave com relação a 

que (né?). Sempre trabalho com duas fontes sonoras. Então eu vou percebendo se ele 

[o aluno] consegue diferenciar ou se ele consegue executar aquilo que o exercício está 

pedindo (CEMARTA, p. 10). 

  Cultura brasileira é outro conteúdo que Marta revelou trabalhar nas suas aulas de 

Música, dando ênfase a estilos musicais como o samba e a ciranda:  

– [...] estudamos a origem do samba, aquela polêmica toda; onde foi que surgiu? Aí 

vem os compositores: Noel Rosa, Adoniran. Até Martinho da Villa.  O primeiro samba 

gravado, “Pelo Telefone”, como foi que surgiu (?), o que era o terreiro das Tias 

Baianas? [...]. Por final, eu faço a comparação de como era lá “Pelo Telefone” e, agora, 

um samba de hoje que se escuta. Vimos o samba assim de um modo geral; agora 

vamos ver as variações de samba: tem o samba de breque, tem o samba de roda, o 

samba corrido, o samba pagode (CEMARTA, p. 8).  

Pertinente à ciranda, Marta expôs o seguinte: “[...] no sétimo, hoje eu dei aula sobre a 

cultura nordestina (né?), a ciranda, porque o livro [adotado EE30S] já começa com a ciranda, o 

que é uma ciranda? Como surgiu a dança em círculo? ” (CEMARTA, p. 8). Quanto às atividades 

práticas acerca desse conteúdo, as quais eu presenciei por meio das observações diretas, já as 

descrevi detalhadamente na seção que trata do relato do trabalho de campo, quando registrei os 

ensaios e a apresentação ocorridos no mês de dezembro, na EE30S.  

A professora Marta também pontuou incisivamente que, no seu ensino de Música, 

nunca finaliza um conteúdo sem antes agregá-lo a uma prática. Nessa perspectiva, como 

estratégia de ensino adotada em suas aulas, Marta enfatizou: “Eu sempre começo com a teórica, 

mas também faço a prática. Sempre que possível, eu tento juntar a prática e a teórica. Mas eu 
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começo com a teórica” (CEMARTA, p. 7). Entretanto, conforme as palavras de Marta (Marta, 

p. 7), essa estratégia nem sempre dá certo pelo fato de a turma às vezes estar bastante eufórica. 

Sendo assim, explica a professora, é necessário começar a aula logo pela prática para depois 

trabalhar a teoria. Para Marta (p. 7), os alunos precisam sentir, vivenciar e produzir a música 

para que os conteúdos estudados teoricamente sejam fixados nas suas mentes por meio da 

prática musical. Outra estratégia que essa docente disse adotar com a turma de alunos é a 

performance musical:  

– A gente prepara [o aluno] para o momento [do evento]; o aluno quer mostrar o que 

ele aprendeu em um momento de apresentação na escola, em uma reunião de pais, em 

uma entrega de boletim. Como já houve esse ano, trabalhamos recitais de poema, 

poesias e música cantada. A gente fez um conjuntinho (né?) lá [na EE30S], um grupo 

que os alunos cantavam (CEMARTA, p. 9). 

 

Justamente acerca dessa iniciativa da professora, o inciso III do parágrafo 1º do artigo 

1º da Resolução nº 2, de 2016, orienta que é de competência da escola “realizar atividades 

musicais para todos os seus estudantes, preferencialmente, com a participação dos demais 

membros que compõem a comunidade escolar e local” (BRASIL, 2016, p. 1). 

Segundo a professora Marta, os alunos ficam tão motivados com esse tipo de atividade 

que cobram: “Quando é que vai ter de novo outro momento daquele que eu possa me 

apresentar” (CEMARTA, p. 9). Nessas atividades, a professora assegurou que incluía também 

ritmos praticados com a percussão corporal e com os copos (Cup Song). Marta também revelou 

que essas atividades performáticas (incluindo estudos e ensaios) são realizadas sempre em 

coletividade, mas que, às vezes, oferece aula extra para ensinar àquele (a) aluno ou àquela aluna 

que se destaca nas práticas musicais. Nesse sentido, a professora observa:       

[...], mas aí vai do aluno, também se o aluno vai querer ou se limitar só à aula (né?). 

Por exemplo, eu tenho um aluno aqui no nono ano que por intermédio das minhas 

aulas de Música, do Mais Educação, da Fanfarra, hoje ele está no Conservatório. E 

ele já disse que vai fazer faculdade de Música. E tem outra aluna no sexto ano “B” 

que participou de um programa, uma seleção [de calouros] que acontece no shopping, 

um show de talentos com crianças, adolescentes. E ela [a aluna] chegou cantando 

“Trem Bala”, assim, totalmente desnorteada, contida. Aí eu sentei com ela, conversei, 

a gente foi trabalhar essa música e ela chegou à final; infelizmente não ganhou, mas 

chegou à final, que antes ela era eliminada já nos primeiros passos (CEMARTA, p. 

9). 

Esse discurso da professora Marta manifesta o seu interesse em promover as 

habilidades de seus alunos e, além disso, poder capacitá-los e encaminhá-los para uma futura 

profissionalização no campo da Música. Nessa perspectiva, conforme já discuti, a partir da 

concepção de Queiroz (2014), o qual enxerga a Música como um campo de saber que, além de 

poder contribuir significativamente para a formação do aluno, pode conduzi-lo a atuar 
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profissionalmente no mercado de trabalho, um dos objetivos com ensino de Música na 

Educação Básica é propiciar o desenvolvimento de uma compreensão fundamentada na ética, 

na concepção humana e na criticidade a respeito da Música. A fala da professora Marta também 

mostra que, na escola EE30S, há a oferta e a efetivação de diversas atividades prático-musicais 

e que essas ações, além proporcionarem o desenvolvimento musical dos alunos, também têm 

influenciado as decisões relacionadas à formação musical de alguns desses alunos.   

Semelhantemente a esse posicionamento de Marta, o professor Lucas, da EMPMA, 

também se mostrou favorável à promoção de performance musical dentre as atividades práticas 

implementadas nas suas aulas de Música. Nessa perspectiva, Lucas (p. 8) ressaltou que 

incentiva os seus alunos a se expressarem através da música, pois esta não é constituída só por 

notas (sons):    

– Pronto, quando a gente vai fazer alguma apresentação, por exemplo, um grupinho 

coral, então a gente prepara eles para que tenham consciência de postura corporal, 

para eles expressarem o que estão sentindo naquele momento, porque é importante; a 

música não é notas, é expressão mesmo. Então eu falo muito dessa questão de 

expressão; você se expresse, deixe fluir, deixe, digamos (entre aspas), a sua alma, ela 

aflorar (CELUCAS, p. 8).  

Esse professor ainda descreveu em detalhes sua mobilização para promover 

apresentações musicais com os seus alunos nos eventos escolares: 

– [...] eu não deixo de fazer as atividades de apresentação. Mesmo, assim, em sala de 

aula, eu promovo alguma coisa; um coral, um grupinho de flauta tocando quando têm 

os eventos da escola. A escola aqui [EMPMA] o ano inteiro é movimentada; tem 

muito projeto na escola. Sempre quando tem esses projetos, eu faço abertura com um 

grupo de flauta tocando e violão. Sempre eu estou incluindo algum grupo para tocar 

(sabe?), para não parar a música; se parar, você não estimula os alunos a estudar 

(CELUCAS, p. 11). 

As declarações dos professores Lucas e Marta concernentes à promoção de 

apresentações musicais e ao desenvolvimento de projetos que possibilitem as aulas de Música 

ultrapassarem o âmbito da sala de aula, da escola e dos dias letivos, são ações previstas na 

Resolução de nº 2, de 10 de maio de 2016. Ratifico a orientação desse documento quanto à uma 

das competências da escola que é: "desenvolver projetos e ações como complemento das 

atividades letivas, alargando o ambiente educativo para além dos dias letivos e da sala de aula” 

(BRASIL, 2016, p. 1).  

Ainda nessa categoria de questões relacionadas a conteúdos e atividades musicais 

propostos e trabalhados nas aulas de Música, eu almejei saber dos professores Lucas e Marta 

como eles promoviam o diálogo entre Música e outros componentes curriculares da escola. 

Lucas me respondeu de maneira exemplificada: 
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– Por exemplo, se eu vou trabalhar uma música de, digamos, Alceu Valença ou outros 

compositores por aí, eu digo muito a eles [os alunos]: “olhe, a música está existindo 

aqui independente da letra, mas preste atenção no que a letra está dizendo. ” Às vezes 

a música está falando da questão ambiental, aí você acaba incluindo música e meio 

ambiente. É quando você está trabalhando métrica, preste atenção nos tempos; os 

tempos são Música e Matemática; e por aí vai. Quando você vai trabalhar uma música 

que tem um erro de prosódia, preste atenção aquele erro ali; e a acentuação dessa 

palavra? Aí entrou: Português. Quando você vai falar de questão de canto, diafragma, 

você tem Música e Ciência, e por aí vai... (CELUCAS, p. 8-9). 

Diante dessa indagação sobre o diálogo entre os conteúdos curriculares, a professora 

Marta explanou sobre, dentre outras formas de facilitá-lo, a utilização de um programa 

computacional com jogo digital no data show em sala de aula, envolvendo Música, Geografia, 

Matemática, dentre outras áreas de conhecimento. A fala de Marta detalha essa atividade:   

– Pronto, a gente tem um jogo musical da apostila Tecnologia de Ensino em Música. 

Eu baixei um jogo que ele mostra a música de cada país. Por exemplo, no Brasil, você 

clicava lá em cima do mapa, o aluno tem que saber que ali naquele mapa da Geografia, 

ali é o Brasil; e se tocava um samba! (Entendeu?). A gente vai para Índia, para a 

África, toca um ritmo que lembra, “ah! Isso aqui é africano! ” Vai pra Europa, toca 

outra coisa (entendeu?). Aí pronto, a gente trabalha a Geografia com a Música. Eu 

tenho que localizar onde é, conhecer visualmente o que é cada um e associar ao tipo 

de música. Já com a Matemática, a gente vem com os valores (né?), que é muito 

complicado, mas a gente dá uma entradinha (né?) nos valores, nas frações 

(CEMARTA,  p. 10). 

 

Compreendo que Lucas e Marta, nas suas ponderações, denotam seus empenhos para 

proporcionar a interdisciplinaridade na sala de aula. A esse respeito, dentre outras 

recomendações, o documento da SEEC (2017) prevê que as atividades implementadas na escola 

devem proporcionar a articulação da teoria com a prática, das partes com o todo e vice-versa. 

O texto original constado no documento orienta que: 

 

O desenvolvimento das atividades curriculares deve ter, como princípio pedagógico, 

projetos de trabalho, pesquisa, a interdisciplinaridade, a relação da parte com o todo 

e o todo com as partes, a articulação entre teoria e prática, avaliação diagnóstica, 

processual e formativa e o desenvolvimento dos saberes dos estudantes (SEEC, 2017). 

Eu também perguntei a esses professores a respeito dos materiais de apoio utilizados 

nas suas aulas de Música. Lucas (p. 9) declarou que, além de seu material pessoal, como livros, 

smartfhone, dentre outros, contava com o material de que a escola dispunha: note book, 

multimídia, data Show, caixa de som amplificada, flauta doce, pandeiros e violões. Lucas 

esclarece sobre o uso desses itens: “Então, aqui acolá numas aulazinhas a gente vai utilizando, 

não é toda aula, é claro, que não tem como ser assim, mas a gente vai adaptando às atividades, 

pois o tempo é curto” (CELUCAS, p. 9). A esse respeito, o projeto Concepções e Propostas de 

Implantação (CPI), elaborado para servir de “matriz curricular para Artes nas escolas públicas 
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municipais em Mossoró/RN” (GEED, 2011, p.3), na parte de recursos materiais para o 

componente curricular Arte, dentre aparelho de som, CDs de música, papel com pauta, caderno 

de música, fotocópias da História da Música, prevê a aquisição de instrumentos de percussão 

para o ensino de Música.  

Sobre esses recursos previstos no projeto CPI, não identifiquei qualquer menção nos 

documentos da SEEC e no PPP da EE30S. Apenas verifiquei que as propostas curriculares 

dessas instituições, bem como as propostas da SEMECE da EMPMA, reconhecem que o ensino 

de Música na Educação Básica é obrigatório, conforme preconiza a legislação específica.  Nessa 

perspectiva dos recursos materiais para as suas aulas de Música, Marta relatou que, além de 

copos, instrumentos alternativos construídos na escola, instrumentos musicais do Programa 

Mais Educação, sua escola (EE30S) também contava com aqueles materiais descritos pelo 

professor Lucas. Nessa perspectiva, a Resolução nº 2, de 2016, no 2º § do Artigo 1º, preceitua 

que compete às Secretarias de Educação:  

VIII – Cuidar do planejamento arquitetônico das escolas de modo que disponham de 

instalações adequadas ao ensino de Música, inclusive condições acústicas, bem como 

do investimento necessário para a aquisição e manutenção de equipamentos e 

instrumentos musicais (BRASIL, 2016, p. 2). 

A respeito dessa orientação da referida Resolução, não verifiquei a existência de 

estruturas físicas (arquitetônicas e acústicas) adequadas para a operacionalização do ensino de 

Música nas escolas EMPMA e EE30S. Quanto aos instrumentos musicais, pude observar a 

presença desses materiais nas duas escolas, embora não tenham sido adquiridos 

especificamente para o ensino de Música como linguagem do componente Arte, mas para as 

atividades musicais de programas como o Mais Educação. Entretanto, entendo que a presença 

da música mediada por programas dessa natureza também tem um papel relevante para a 

inserção da música na escola.   

Ainda com relação aos materiais de apoio, também procurei saber a respeito de alguns 

autores do campo da Educação musical que, de alguma maneira, subsidiavam o trabalho 

pedagógico musical desses professores. Lucas destacou Swanwick, Dalcroze, Maura Penna, Sá 

Pereira, Murray Schafer, Suzuki e comentou que vai adequando as propostas desses educadores 

ao contexto da aula. Já a professora Marta (p. 18) citou dois nomes: Swanwick (este, por 

considerar a bagagem do aluno) e Marcos Ciavatta (por ser o idealizador do método O Passo).  
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5.3.4 Planejamento dos professores Lucas e Marta para as aulas de Música 

Um dos mecanismos imprescindíveis na carreira do professor é justamente o 

planejamento. Conforme já explicitei no capítulo três da presente dissertação, o planejamento 

escolar é um documento construído para orientar as atividades didáticas quanto à organização 

e à coordenação dos objetivos propostos. Para Libâneo (1994), dentre outras funções, o 

planejamento pressupõe a previsão das ações, a reflexão sobre o que já foi trabalhado e sobre o 

que ainda será implementado na escola. Nesse sentido, analiso agora as falas dos professores 

Lucas e Marta sobre esse assunto. A esses professores, eu perguntei como e com qual frequência 

eles elaboravam o planejamento dos conteúdos e atividades de Música para o Ensino 

Fundamental - Anos Finais. Lucas (p.16) respondeu que, antes de trabalhar o conteúdo em sala 

de aula, além de seus estudos nos livros didáticos, realizava uma pesquisa no portal do professor 

a fim de obter orientações de outros professores sobre suas experiências e sobre novas 

atividades interessantes para a turma. Esse professor considerou o seguinte:  

– E aí, a partir de alguns olhares, a gente prepara uma aula adequada àquela turma que 

você já avaliou no início do ano, que você já sabe quem são os meninos, que você já 

conhece a realidade deles [os alunos]. Eles [os alunos] são trabalhosos? Então uma 

aula tal não funciona, tem que ser de outra forma (CELUCAS, p. 16). 

Essa fala do professor Lucas mostra o seu propósito em adequar os conteúdos 

selecionados à realidade sociocultural dos seus alunos e da escola para que, dessa forma, as 

informações se transformem em conhecimentos e estes sejam assimilados pelos alunos sem 

prejuízo à aprendizagem deles. Nessa perspectiva, Linuesa adverte que: 

É preciso considerar o que se busca ao selecionar conteúdos determinados, se sua 

utilidade social, cultural ou ambas. Esses aspectos são complementados pela 

importância que o contexto sociocultural da escola deve ter na hora da seleção de 

conteúdos. O nível de muitas crianças, é, às vezes, um freio para trabalhar diversos 

conteúdos, mas também deve ser um desafio adequá-lo para que os conteúdos possam 

ser assimilados sem que se acumulem deficiências e lacunas básicas (LINUESA, 

2013, p.242). 

Quanto à periodicidade com a qual eram realizados os seus planejamentos, Lucas 

explicou:  

– [...] quando vai iniciar o ano, eu faço o plano anual, eu penso nos quatro bimestres, 

a gente vai trabalhar isso aqui. Ao longo do ano, a gente faz o planejamento bimestral. 

Pronto, no segundo bimestre, digamos, vai entrar que a gente não tinha planejado, aí 

eu já tenho que mudar meu planejamento aqui para ir se adequando às atividades do 

ano (CELUCAS, p. 16). 
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A esse respeito, Lucas (p. 16) ainda lembrou a dinamicidade fundamental que o plano 

necessita ter, pois deve ser aberto e flexível para que, dessa forma, possa ir se moldando ao 

cotidiano do ensino escolar. Essa afirmação de Lucas articula-se com a justificativa que Libâneo 

(1994) apresenta acerca da efetividade dos planos como instrumentos para a ação. De acordo 

com esse autor, a condição sine qua non para que o planejamento seja de fato um instrumento 

de ação escolar é que ele funcione como um guia de orientação. Nesse sentido, o planejamento 

deve ser composto por ordem sequencial, objetividade, coerência e flexibilidade. No que 

concerne à flexibilidade, é necessário compreendermos que a realidade educacional e 

sociocultural, dentre outras, da escola não é algo fixo e, por essa razão, o planejamento 

pedagógico precisa se moldar a certas circunstâncias decorrentes desse contexto escolar. 

Quanto a isso, Libâneo observa que:  

No decorrer do ano letivo, o professor está sempre organizando e reorganizando o seu 

trabalho. Como dissemos, o plano é um guia e não uma decisão inflexível. A relação 

pedagógica está sempre sujeita a condições concretas, a realidade está sempre em 

movimento, de forma que o plano está sempre sujeito a alterações (LIBÂNEO, 1994, 

p. 225).  

A essa pergunta acerca do planejamento, anunciada anteriormente, a professora Marta 

abreviou sua resposta, pronunciando que seu planejamento seguia o roteiro do livro didático: 

“Eu vou seguindo a sequência do livro, porque [...] existem conteúdos das outras modalidades 

de Arte e de Música, então a gente vai seguindo a sequência do livro” (CEMARTA, p. 17). 

Nesse sentido, quero aqui articular as falas de Lucas e Marta com uma declaração de Penna. 

Essa autora afirma que o professor de Arte geralmente é muito livre e de responsabilidade para 

decidir o que quer ensinar e como ensinar a qualquer uma das suas turmas. Dessa forma, Penna 

observa que: “É bastante comum ter que planejar as aulas por conta própria, sem outros 

profissionais com quem discutir, pois muitas vezes, escolas de pequeno porte têm apenas um 

professor de Arte, em virtude de sua reduzida carga horária, [...]” (PENNA, 2015, p.159). 

Quanto a isso, verifiquei que, nas escolas EMPMA e EE30S, só havia, respectivamente, os 

professores Lucas e Marta graduados em Música e atuando no ensino dessa linguagem de Arte. 

Contudo, colhi informações com Lucas e Marta a respeito da presença de professores de outros 

componentes curriculares ensinando Arte e/ou Música nessas escolas, mas que não havia 

encontros desses professores com Lucas e Marta para planejarem conteúdos e atividades para 

as aulas. 

Indaguei também a esses professores se os seus planejamentos de ensino se 

articulavam com as propostas curriculares das respectivas Secretarias de Educação. A 
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Professora Marta foi categórica na sua resposta: “Não, porque [risos] eu desconheço!  Se tem, 

eu desconheço” (CEMARTA, p. 17). No entanto, essa professora afirmou que, no início de 

2017, aconteceram umas reuniões no 12º DIREC para discutirem a BNCC e, a partir daquele 

documento, elaborar-se um plano de propostas de conteúdos. Marta contou que não pôde 

participar dessas reuniões e ainda não havia tido notícia da conclusão do plano. Já o professor 

Lucas (p. 17) me confessou que sabia da existência de um documento de propostas de conteúdos 

para o ensino das quatro linguagens de Arte (Dança, Teatro, Artes visuais e Música), elaborado 

por uma equipe da Secretaria Municipal de Educação, mas que não se orientava por esse 

documento da SEMECE, pois as propostas de trabalho contidas nele não abrangiam todo o 

Ensino Fundamental – Anos Finais. O professor justificou que  

– [...] não dá para se basear bem, porque nas propostas lá, elas pensam em Música 

para o sétimo ano, aí é muito pequeno, homem! Eu acho pequeno demais. Você pode 

olhar lá no documento, que tem lá: Música para o sétimo ano. E os outros nos anos, 

faz o quê (CELUCAS, p. 17)?  

 

Realmente, ao ler o projeto de propostas de conteúdo elaborado para o ensino de Arte 

nas escolas públicas da rede municipal de Mossoró/RN, constatei essa observação feita pelo 

professor Lucas. Porém, cabe esclarecer que o documento apenas sugere que a música seja 

trabalhada nos 7º anos. O texto original apresenta o seguinte:  

Portanto, sugerimos a organização das linguagens artísticas por anos finais do Ensino 

Fundamental (do 6º ao 9º ano), na grade curricular das escolas municipais da seguinte 

maneira:  6º Anos: Artes Visuais; 7º Anos: Música; 8º Anos: Dança; 9º Anos: Teatro 

(GEED, 2011, p. 4).  

 

No entanto, sou favorável a essa reclamação manifestada pelo professor Lucas, pois 

entendo que o ensino de Música deve abranger, se não toda a etapa Ensino Fundamental, pelo 

menos toda a fase do Ensino Fundamental – Anos finais. Nesse sentido, é louvável esclarecer 

que as propostas de conteúdos da BNCC (2017, p.166-167) para o ensino de Música 

comtemplam todo o Ensino Fundamental – Anos Finais. Portanto, se os conteúdos de Música 

devem estar presentes nessa fase do Ensino Fundamental, é porque, obviamente, deve haver 

professor com conhecimentos teóricos e práticos sobre Música atuando nessa linguagem do 

componente curricular Arte. Contudo, devo salientar que o documento produzido pela equipe 

da GEED é de 2011, época em a BNCC ainda não existia. Com referência ao documento 

apresentando a estrutura curricular 2017, regido pela Portaria nº 211/2016 SEEC/RN, para a 

Educação Básica do Rio Grande do Norte, o qual acessei no site da SEEC, não localizei 

qualquer menção ao ensino de Música nas escolas do referido estado. Nesse sentido, apenas 

verifiquei que esse documento (2017), que dispõe orientações para o Ensino Fundamental, já 
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menciona a BNCC como um documento relevante para guiar os objetivos dos conteúdos no 

contexto da aprendizagem:  

Os conteúdos devem pautar-se pelos objetivos de aprendizagem existentes na Base 

Nacional Comum Curricular – BNCC, nas diretrizes curriculares para o Ensino 

Fundamental de 9 anos, no ementário da estrutura curricular, no Projeto Político 

Pedagógico e no regimento escolar (SEEC, 2017). 

 

Nessa perspectiva, conversei com os professores sobre a participação deles na 

elaboração do PPP ou nas propostas curriculares para o ensino de Música nas suas escolas de 

atuação. Marta contou que, apesar de o PPP da sua escola haver sido concluído às pressas, ainda 

“acrescentei outras atividades que a gente deveria contemplar ao longo do ano, como as 

apresentações musicais, a valorização da cultura indígena, da cultura regional” (CEMARTA, 

p. 17). Já o professor Lucas (p. 17) não sinalizou sobre sua participação na construção do PPP 

de sua escola, mas defendeu que o professor de Música precisa participar ativamente da 

formulação desse documento: “Então, é importante que o professor, ele tenha um olhar ativo 

na hora da elaboração do PPP” (CELUCAS, p. 18).  

Quero frisar que, nos textos dos PPP das escolas EMPMA e EE30S, não verifiquei 

qualquer tratamento específico com relação à relevância do ensino de Música em seus 

respectivos ambientes educacionais. Entretanto, pude ver, na parte dos objetivos específicos do 

PPP da EMPMA (2015-2016), dois pontos referindo-se ao componente curricular Arte: apreciar 

as diversas formas de manifestações artísticas e culturais e expressivas (visuais plásticas e 

musicais); desenvolver a sensibilidade, criatividade e estética através dos fazeres artísticos 

(PPP, 2015-2016, p 13). Outro momento em que o PPP (2015-2016) da EMPMA faz uma ligeira 

menção ao componente Arte é ao abordar algumas atividades proporcionadas na escola, 

realizadas pelo Programa Mais Educação: “Com o objetivo de complementar as ações citadas 

anteriormente, a EMPMA conta com um programa de educação em tempo integral: Mais 

Educação, no qual são enfatizadas cultura, artes, esporte, lazer e acompanhamento pedagógico” 

(p. 9)  Quanto a isso, penso que a equipe que elaborou esse documento poderia ter especificado 

e até detalhado, em outras partes do PPP, essas ‘formas de manifestações artísticas’ e como 

acontece o desenvolvimento desses fazeres artísticos no contexto educacional da referida 

escola.  

Estudando o PPP (2016-2017) da EE30S, verifiquei trechos desse projeto que faziam 

alguma alusão a atividades artísticas e/ou musicais presentes no seu currículo escolar: nos 

objetivos específicos: “O realizar amostra cultural, científica e artística para a integração dos 

pais” (p. 3); ao descrever as atividades propostas pelo Programa Mais Educação: “Cultura e 
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Artes – Leitura, Banda fanfarra, Danças, Teatro, Capoeira” (CEMARTA, p. 9). Quanto a essas 

ações, não percebi, no documento da escola, uma descrição pormenorizada dessas atividades.  

Nessa direção, ainda perguntei aos professores entrevistados sobre a relação entre seus 

planejamentos para o ensino de Música e as propostas das suas respectivas escolas para esse 

ensino. Nesse sentido, Lucas (CE, p. 18) comentou que procurava adequar-se às propostas da 

escola. Já Marta (p. 18) disse que sempre tentava aliar os seus trabalhos aos projetos da sua 

escola.  

Essas afirmações dos professores Lucas e Marta conectam-se com a ideia de que o 

planejamento docente precisa se articular, de maneira racional, organizacional e coordenativa 

com as propostas da escola. Nesse sentido, recorro à definição de Libâneo: 

O planejamento é um processo de racionalização, organização e coordenação da ação 

docente, articulando a atividade escolar e a problemática do contexto social. A escola, 

os professores e os alunos são integrantes da dinâmica das relações sociais; tudo o que 

acontece no meio escolar está atravessado por influências econômicas, políticas e 

culturais que caracterizam a sociedade de classes (LIBÂNEO, 1996, p. 222).  

 

Pertinente a essas conjecturas em torno do planejamento, das propostas curriculares e 

da articulação destes com o meio sociocultural dos alunos, é viável ajuizar que, na elaboração 

do seu planejamento, o professor precisa estar em sintonia com os diversos contextos presentes 

na realidade escolar. Portanto, deve planejar o seu trabalho, considerando os aspectos políticos, 

pedagógicos e administrativos da sua escola, bem como a realidade sociocultural e o nível 

sociocultural e individual de seus alunos.  

A partir do grande volume de informações que consegui mediante as observações 

diretas realizadas nas aulas dos professores Lucas e Marta, das respectivas unidades de ensino, 

Escola Municipal Professor Manoel Assis e Escola Estadual 30 de Setembro, e dos diálogos 

com esses professores nas entrevistas semiestruturas, consigo compreender que, apesar das 

dificuldades com estruturas físicas, recursos materiais e decisões com as equipes diretivas, 

enfrentadas por esses profissionais no exercício de suas atuações como professores de 

Arte/Música na Educação Básica da rede pública da cidade de Mossoró/RN, embora com 

algumas práticas pedagógicas  e concepções conservadoras, efetivamente o ensino de Música 

acontece nesses espaços educacionais.  

Com relação às práticas e concepções conservadoras às quais acabo de me referir, é 

oportuno apresentar aqui uma justificativa de Penna (2015, p.161) sobre essa declaração: “[...] 

a falta de renovação das práticas pedagógicas, ilustra claramente o fato de que as leis e termos 

normativos não são capazes de direta ou automaticamente, promover mudanças no cotidiano 

escolar, como muitas vezes idealizamos ou desejamos”. Porém, não quero culpabilizar 
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exclusivamente os professores por esses problemas, pois entendo que essa problemática e outras 

dessa natureza são decorrentes de vários fatores, dentre eles, cursos de qualificação para os 

professores, computadores com programas específicos de Música, laboratório, mais livros 

específicos de Música, instrumentos musicais apropriados para o ensino de Música, dentre 

outros. No período em que estive observando in locus as atuações pedagógicas dos dois 

professores, pude verificar que eles não baixavam a cabeça diante dos desafios recorrentes na 

inserção do ensino de Música na escola. O grande número de alunos compondo as turmas e a 

inadequação dos espaços para as aulas de Música foram dois fatores constantemente reclamados 

por Lucas e Marta.   

Com a quantidade de aulas que observei (conforme os quadros 8 e 9), não me foi 

possível testemunhar tudo o que Lucas e Marta me relataram nas entrevistas a respeito dos 

conteúdos e das atividades trabalhados por eles em suas aulas, bem como algumas ações 

realizadas por esses professores, nas suas respectivas escolas, não foram descritas em suas falas. 

Nesse sentido, devo recordar que a carga horária destinada às aulas de Música é bastante 

reduzida, uma aula semanal de cinquenta minutos para cada turma. Outro aspecto positivo que 

verifiquei nas aulas dos professores Lucas e Marta foi quanto às suas iniciativas em promover 

performances musicais com os seus alunos e conversar com eles a respeito da relevância dos 

estudos artísticos e musicais na formação integral do indivíduo. Nesse sentido, apesar de haver 

momentos de indisciplinas e conflitos por parte dos alunos nas aulas (comportamento esse que 

também é verificado em aulas de outros componentes curriculares), percebi que os professores 

Lucas e Marta mantinham uma relação de amizade e cumplicidade recíprocas com seus alunos, 

facilitando a convivência, o ensino e a aprendizagem em sala de aula.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Na minha larga experiência no campo da educação musical – além de atualmente ser 

professor de Arte/Música do Ensino Fundamental – Anos Finais da rede pública de ensino do 

munícipio de Mossoró/RN e da Escola de Artes de Mossoró, atuei como professor e/ou instrutor 

de Música em diversos espaços como no Conservatório de Música D’Alva Stella Nogueira 

Freire da UERN, na Escola Municipal de Música Dr. Pedro Ciarlini (estas duas escolas ofertam 

ensino especializado de Música), na Universidade da Criança (uma escola da rede privada de 

ensino), no Programa Mais Educação ofertado na Escola Estadual Alfa Ville, na Escola 

SESC/Serviço Social do Comércio de Mossoró (no projeto social denominado SESC Cidadão) 

– pude vivenciar empiricamente variadas formas de se trabalhar com Música nesses contextos 

educacionais.  

Na minha efetiva atuação no ensino de Música nesses diferentes tipos de escola, tive 

a oportunidade de verificar os múltiplos objetivos traçados para o ensino de Música nesses 

espaços. Dessa forma, apesar da concepção de que as propostas curriculares para o ensino de 

Música dessas instituições giram ou giravam em torno do fazer musical, evidenciei que os 

conteúdos e as atividades implementadas por essas escolas eram regidos por interesses social, 

educacional, cultural, político, distintos. Sendo assim, para que eu realizasse um trabalho 

pedagógico e musical relevante dentro de cada uma dessas unidades de ensino e que, 

principalmente, promovesse o desenvolvimento da aprendizagem dos meus alunos, eu 

precisava me empenhar bastante em pesquisas que me subsidiassem na busca e na construção 

de estratégias para o ensino de Música em contextos diversos. 

Todo esse relato de fatos, somado às percepções e às concepções que acabei de 

descrever, foram me conduzindo a um aprofundamento nas questões relacionadas a propostas 

de conteúdos e atividades musicais para a escola regular, mais especificamente para o Ensino 

Fundamental, pois, como já expus, sou professor de Arte/Música dessa etapa da Educação 

Básica. Envolvido nesse panorama e tendo me graduado em Música pela UERN, eu fui 

articulando os meus conhecimentos a respeito dos dispositivos legais – a Lei nº 13.278/16 e a 

Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016 – que versam sobre a inserção do ensino de Música nas 

escolas brasileiras.  

Nessa perspectiva, é relevante reiterar que, conforme o Parecer CEB/CNE nº 12/2013 

(2013, p. 3-5), desde o século XIX já havia documentos oficiais brasileiros tratando da 

implementação do ensino de Música nos currículos de escolas ou colégios do nosso país. Por 

exemplo, em 1854, época em o Brasil tinha como sistema de governo o Regime imperial, o Rio 
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de Janeiro contava com o amparo legal do Decreto nº 1. 331/1854 para incluir a Música em 

seus currículos educacionais. Já no Brasil republicano de 1890, através do Decreto nº 981, 

enxergou-se a possibilidade de incluir a Música nos currículos escolares de todo o país. De 

1930 a 1960, algo muito patente no contexto educacional brasileiro é o Canto orfeônico de 

Villa-Lobos. A proposta desse músico ganhou respaldo nacional através de alguns decretos 

conforme o quadro 1 ilustrado na presente dissertação. É mister ratificar que, infelizmente, de 

1961 a 1970 a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) não enfatizou de forma alguma a proposta de 

Villa-Lobos. Dessa forma, a Música ficara esquecida pela legislação brasileira. Contudo, no 

ano seguinte, em 1971, a Lei nº 5.692 tornou obrigatório o ensino de Educação Artística no 

âmbito das escolas de 1º e 2º graus dos nosso país.  

Em 1973, por meio do Parecer CFC nº 1.284/73 e da Resolução CFC nº 23/73 é 

regulamentado o curso de Licenciatura em Educação Artística. No ano de 1977, por meio do 

Parecer CEF n 540, é proposto que o ensino de Música seja limitado aos conhecimentos da 

teoria musical e da prática do canto coral. Já entre os anos de 1981 e 2000 grandes   

acontecimentos marcaram a área de educação musical brasileira; o curso de pós-graduação em 

Música (1981) e a criação da Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música 

(ANPPOM) em 1990, a Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM - 1991), a Lei nº 

9.394 de 1996 que fortalece a inclusão do ensino de Arte nas escolas. De 2001 a 2013 muitos 

outros documentos como a Resolução CNE/CES nº 2/2004, o Parecer CNE/CES nº 195/2003, 

a Lei 11. 769/2008, o Parecer CNE/CEB nº 10/2008 e também eventos como a campanha “ 

Quero Educação Musical na Escola” (2016-2008), o Grupo de Articulação Parlamentar Pró- 

Música - GAP (2006), o Núcleo Independente de Músicos - NIM, a Associação Brasileira de 

Música Independente -  ABMI, o Seminário “ Ensino de Música nas escolas” realizado no IX 

Festival de Música de Ourinhos (São Paulo, 2009), o I Encontro Internacional de Educação 

Musical (2013), dentre outros episódios dessa natureza.   

  Debruçado nos escritos desse panorama histórico contido no Parecer CEB/CNE nº 

12/2013, também realizei leituras nos PCN-Arte e na Base Nacional Comum Curricular 

(BNCC), que, conforme já explanei, foi publicada no 06 de abril de 2017 e que, dentre os 

diversos componentes curriculares para o Ensino Fundamental, concebe a Música como um dos 

conteúdos do componente curricular Arte relevantes para a formação integral do aluno. Sobre 

esse aspecto de formação, cabe apresentar aqui um dos objetivos elencados na versão final da 

BNCC de 2017 (referentes à aprendizagem e ao desenvolvimento significativo dos 

conhecimentos do aluno frente aos componentes curriculares): 
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Assim, os objetivos de aprendizagem dos componentes curriculares estabelecidos pela 

BNCC para toda a Educação Básica visam à aprendizagem e ao desenvolvimento 

global do aluno. A superação da fragmentação radicalmente disciplinar do 

conhecimento, o estímulo à sua aplicação na vida real, o protagonismo do aluno em 

sua aprendizagem e a importância do contexto para dar sentido ao que se aprende são 

alguns dos princípios subjacentes à BNCC (BNCC, 2017, p.17). 

Articulado com esse objetivo da BNCC, confesso que uma das estratégias que sempre 

venho utilizando nas aulas de Música é a questão de promover o diálogo entre esse campo de 

conhecimento artístico e as outras áreas de conhecimento desenvolvidas na escola regular. 

Nesse sentido, já realizei inúmeras atividades nas escolas onde tenho atuado como professor de 

Arte/Música e, inclusive, tenho trabalho publicado nos anais da ABEM43 relatando uma das 

experiências de interdisciplinaridade nas aulas de Música em uma escola de Mossoró/RN e 

também um capítulo de livro44 no qual discuto essa temática. A esse respeito, da 

interdisciplinaridade, compartilho, dentre tantos pontos de grande relevância presentes no 

Parecer do CNE/CEB nº 12/2013, dois trechos que se afinam com a minha pesquisa. Um deles 

é: “[...] o ensino de Música deve constituir-se em conteúdo curricular interdisciplinar que 

dialogue com outras áreas de conhecimento (p.5) ”. Este, inclusive, dialoga com o caráter 

interdisciplinar da linha de pesquisa com a qual o meu estudo está articulado. Nesse sentido, 

menciono um dos itens dos objetivos gerais do ensino de Música contidos nos PCN-Arte: o 6º 

objetivo propõe o estabelecimento inter-relacional dos conteúdos da Música com as outras 

linguagens artísticas. O texto original propõe:  

Interpretar e apreciar músicas do próprio meio sociocultural, nacionais e 

internacionais, que fazem parte do conhecimento musical construído pela humanidade 

no decorrer dos tempos e nos deferentes espaços geográficos, estabelecendo inter-

relações com as outras modalidades artísticas e com as demais áreas do conhecimento 

(PCN-Arte II, 1998, p.84).  

Julgo que esse é um dos objetivos fundamentais para que as atividades de Música na 

escola dialoguem com outros campos de saberes.  

O outro escrito de ampla relevância contido no parecer do CNE afirma que “[...] o 

acesso ao estudo formal de Música atua de forma decisiva no processo de formação humana, 

                                                 
43 XI Conferência Regional Latino-americana de Educação Musical ISME – International Society for Music 

Education. Natal/RN. O ensino de Música e qualidade do ensino: Relato de experiência em uma escola pública do 

município de Mossoró/RN.  

 
44 Pesquisa em ensino e interdisciplinaridades: aproximações com o contexto escolar / Jean Mac Cole Tavares 

Santos (org.).  Poluição sonora, meio ambiente e música: prática interdisciplinar em sala de aula. Fortaleza/CE: 

EdUECE, 2017. 
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afetando os processos, inclusive os escolares [...]” (p. 6). Essa ideia reforça o argumento de que 

a música tem um papel significativo no desempenho integral do indivíduo. 

Ainda no tocante ao parecer do CNE, há uma seção denominada Mérito. Esta seção é 

de fundamental relevância para a defesa da música no espaço escolar, pois, dentre temas 

polêmicos como indefinições de profissionais para atuarem na área de Arte, os conteúdos da 

Música voltados apenas para a teoria musical ou para o canto, consta a seguinte afirmação:  

É dessa forma, em um novo contexto de mobilização pelo reconhecimento da 

importância da música na escola, compreendida como direito humano, promotora de 

cidadania e de maior qualidade social na educação, que se faz mister a aprovação de 

Diretrizes que orientem o tratamento a ser dado ao ensino de Música nas escolas da 

Educação Básica (CNE/CEB 12/2013, p. 8). 

 Duarte Júnior já assumia que, por meio da arte, o indivíduo compreende o seu próprio 

processo de sentir, de se educar no mundo; mundo esse que se perdeu na concepção, na 

“primazia da razão”, na “primazia do trabalho” e na “natureza infinita”, concepções que 

orientam o comportamento do mundo ocidental (DUARTE JÙNIOR, 1991, p. 63-77). 

              Durante os estudos realizados para embasar as discussões apresentadas nesta 

dissertação, não desconsiderei em nenhum momento que sempre houve desafios na trajetória 

de inserção da Música no currículo da Educação Básica brasileira. Nessa direção, também 

entendo que os diversos componentes curriculares, já tão consagrados no contexto educacional 

do Brasil, também enfrentaram e enfrentam dificuldades na sua operacionalização e que muitos 

dos desafios, os quais já discuti, elencados por Braga (2016) Figueiredo (2015), Queiroz (2014), 

Leite (2013), Alves (2011), dentre outros autores, também se fazem presentes no cotidiano 

desses componentes curriculares no contexto educacional.   

Como professor de Música e defensor de sua presença como área de conhecimento na 

escola regular, fico entristecido com a constatação de que uma cidade tão grande, tão populosa 

e bem desenvolvida culturalmente, como Mossoró/RN, atualmente só conte com seis 

professores (de acordo com os documentos coletados no DIREC - Mossoró e na SEMECE) de 

Música, concursados e em caráter efetivo para o cargo de professor de Arte/Música, atuando 

nas salas de aulas das escolas da referida cidade.  

Devo declarar também que, de acordo com o que pude examinar por meio do estudo 

realizado em campo, das informações apreendidas nas falas dos entrevistados (Lucas e Marta) 

e das fundamentações teóricas abordadas nesta dissertação,  mesmo atravessando dificuldades 

com falta de infraestrutura, escassez de livros, turmas numerosas, indisciplina de alunos, poucos 

instrumentos musicais, dentre outras, os dois professores atuantes no ensino de Música e 
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participantes desta pesquisa cumprem satisfatoriamente o seu papel como professores de 

Arte/Música nas suas respectivas escolas. No entanto, penso que, mesmo com tantas 

dificuldades no percurso desses profissionais, algumas das práticas e das concepções desses 

docentes precisam ser repensadas.  

Através do trabalho de campo, quando estive observando várias aulas dos professores 

Lucas e Marta, tive a oportunidade de verificar as práticas pedagógicas e o grau de 

envolvimento e interesse dos alunos com as aulas de Música. Nessa perspectiva, devo afirmar 

que algumas das ações implementadas por esses professores não funcionaram bem por conta 

da necessidade de um planejamento dinâmico capaz de atrair o interesse da turma para os 

conhecimentos básicos que estruturam a Música. Nessa direção, a elaboração de projetos, a 

promoção de performances musicais, as atividades lúdicas, a utilização do Smartfhone em favor 

da Música, o diálogo dos conteúdos da Música com os outros componentes curriculares, a 

construção de instrumentos musicais alternativos, a condução dos alunos para apreciarem 

eventos musical fora da escola, a promoção da criação musical dos alunos, as discussões sobre 

poluição sonora, paisagem sonora, gêneros musicais do passado e da atualidade, a consideração 

de  que a bagagem musical dos alunos tem um papel relevante na formação artística desses 

indivíduos são apenas algumas das  sugestões que podem subsidiar o professor na sua atuação 

pedagógico-musical. Devo salientar que muitas dessas sugestões compõem os conteúdos 

propostos pelos e PCN-Arte de 1997 e pela BNCC de 2017. Além do mais, periódicos como as 

Revistas da ABEM apresentam inúmeras propostas de conteúdos e atividades designadas ao 

ensino de Música na Educação Básica. 

 Nessa perspectiva sugestiva, também há vídeos no YouTube, há sites como o 

https://musicanaescolaportal.wordpress.com/sugestões-de-aulas, materiais riquíssimos para 

subsidiar os professores na condução dessa linguagem artística. Contudo, não há de se esperar 

que somente a implementação dessas propostas tornará as aulas de Música significativas para 

os alunos. É importante também a criatividade, a crença do professor, a sua vontade, a sua 

motivação, o seu companheirismo com a turma e o seu bom relacionamento com os outros 

professores e com as equipes diretivas da escola. Enfim, é um conjunto enorme de fatores que 

precisam estar inter-relacionados em favor do sucesso no ensino e na aprendizagem da Música 

na escola regular.  

Cabe aqui ressaltar que o sucesso da inserção do ensino de Música nas escolas também 

depende do compromisso dos diversos órgãos municipais, estaduais e federais, conforme a 

Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016, a qual atribui competências às Escolas, às Secretarias 

de Educação, às instituições formadoras de Educação superior e de Educação Profissional, ao 
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Ministério da Educação e aos Conselhos de Educação, a fim de que tomem as providências 

cabíveis quanto às definições de “Diretrizes Nacionais para a operacionalização do Ensino de 

Música na Educação Básica” (BRASIL, 2016, p.1). O referido documento orienta 

detalhadamente quais os procedimentos que esses órgãos e instituições do poder público devem 

adotar para a realização da inserção da Música no currículo escolar brasileiro. 

Nessa perspectiva, portanto, espero que os dados coletados, analisados, discutidos e 

interpretados no contexto dissertativo do presente estudo venham contribuir de alguma maneira 

com outros estudos futuros e que, ao mesmo tempo, tenham fortalecido algumas descobertas 

efetivadas em outras pesquisas no campo da Educação Musical. Com isso, anseio dar 

continuidade a esse estudo, a fim de aprimorá-lo e realizar novos desvelamentos. 
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APÊNDICE 1 – ROTEIRO DAS ENTREVISTAS SEMIESTRUTURADAS 

 

UERN – UFERSA – IFRN 

Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO 

Mestrado Acadêmico 

Linha de Pesquisa: Ensino de Línguas e Artes 

Mestrando:  Luís Fernandes de Moura 

Orientador: Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

Questão da Pesquisa 

 

Como as propostas curriculares de Música dos Projetos Político-Pedagógicos da 

Secretaria Municipal de Educação de Mossoró e da Secretaria Estadual de Educação vêm sendo 

trabalhadas pelos professores de Arte/Música do Ensino Fundamental – Anos Finais da rede 

pública da zona urbana de Mossoró-RN? 

 

                              ROTEIRO DA ENTREVISTA SEMIESTRUTURADA  

 

Data da entrevista: ____/____/_____ 

 

1. Dados pessoais e gerais do (a) entrevistado (a) 

 

1. Idade; 

2. Naturalidade; 

3. Onde reside (cidade, estado); 

4. Formação musical; 

5. Tempo de experiência profissional como professor de Arte/Música; 

6. Há quanto tempo atua nesta escola como professor de Arte/Música; 

7. Tipo de vínculo empregatício: concursado (a), contratado (a); 

8. Carga horária semanal em sala de aula e hora/aula para cada turma; 

9. Turmas em que ministra aula de Música nesta escola; 
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10. Quantidade de alunos (a) por turma.  

 

2. Concepções 

 

1. Como é ensinar Música na Educação Básica, especificamente nessa escola em que você atua? 

(Como assim? ) 

2. Como você vê a (s) função (ões) do ensino de Música na escola? 

3. O que você pensa sobre o papel da Música na formação integral do (a) aluno (a)?  

4. Qual o número de alunos você considera ideal em uma sala de aula para o ensino de Música? 

Por quê? 

5. Como você vê o interesse e/ou envolvimento da turma com as aulas de Música?  

6. Quais desafios você identifica e considera significativos na implementação do ensino de 

Música na escola em que você atua?  

 

3. Aula de Música na escola 

 

1. Como acontece o ensino de Música na escola em que você atua? 

2. Como você escolhe o que ensinar nas aulas de Música? 

3. Quais conteúdos de Música você trabalha? (Elenque alguns). 

4. Destaque algumas atividades que você desenvolve no Ensino Fundamental - Anos Finais e 

que as considera relevantes para as aulas de Música. (Por quê?) 

5. Qual (is) estratégia (s) de ensino você utiliza para obter sucesso nas aulas de Música? 

6. Como você trabalha a performance musical dos (a) alunos (a) no ambiente escolar (com toda 

a turma simultaneamente, em grupos, individualmente)? 

7. Como você trabalha o diálogo do componente curricular Arte/Música com outros 

componentes? 

8. Quais os materiais de apoio que você trabalha em sala de aula (livros didáticos, apostilas, 

computador, notebook, smartfhone, multimídia e/ou outros tipos de recursos)? Comente isso. 

9. Como você avalia a aprendizagem musical dos seus alunos? 

 

4. Organização da escola 

 

1. Como funciona a escola para as aulas de Música? 
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2. Quais turmas Ensino Fundamental – Anos Finais são contempladas com o ensino de Música 

na sua escola?  

3. Se alguma (s) turma (s) não é (são) contemplada (s) com o ensino de Música, por que isso 

ocorre? 

4. Como é a disponibilidade do espaço físico e de instrumentos musicais para o ensino de 

Música na sua escola? 

5. De acordo com a Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016, uma das competências da escola é 

"desenvolver projetos e ações como complemento das atividades letivas, alargando o ambiente 

educativo para além dos dias letivos e da sala de aula” A escola desenvolve algum projeto ou 

alguma ação na área de Música? Se isso ocorre, qual o nome do projeto e/ou ação, o objetivo, 

como isso é realizado e para quais turmas turnos é ofertado? 

6. Na escola em que você atua, existe algum programa do governo ou de alguma instituição que 

envolve atividades de Música sendo desenvolvido? Se sim, qual? 

 

5. Relacionamento com as equipes da escola 

 

1. Como ocorrem as orientações pedagógicas, as sugestões ou os incentivos referentes às aulas 

de Música nessa escola em que você atua? 

2. Você troca experiências pedagógicos musicais com outros profissionais da educação 

musical? Se sim, comente. Se não, por quê? 

3. Como o Projeto Político Pedagógico da escola em que você leciona trata (concebe) a Música? 

(Componente curricular, conteúdo de Arte, linguagem artística, disciplina?)  

4. Como a equipe diretiva, os professores e os outros funcionários da escola contribuem para o 

ensino de Música nesse espaço?  

5. Como a sua escola se mobiliza para inserir as atividades musicais nos eventos escolares 

promovidos por ela?  

 

6. Relacionamento com os alunos 

 

1. Qual sua avaliação sobre o comportamento da turma?   

2. Como é a sua relação com os (as) alunos (as)?  

3. Como é o seu diálogo com os alunos sobre as preferências musicais deles?   

4. Qual a sua atitude quando a turma ou algum aluno sugere algum tipo de conteúdo e/ou 

atividade para serem desenvolvidos em sala de aula?  
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7. Registro das aulas 

 

1. Você realiza algum tipo de relatório ou registro (escrito, imagem, vídeo) das suas atividades 

de sala de aula? 

a. Se sim, como isso é produzido? 

b. Se realiza, qual a periodicidade de realização dessa tarefa?  

c. Se sim, quais o (s) objetivo (s) com essa tarefa? 

 

8. Planejamento para as aulas, Projeto Político Pedagógico e dispositivos legais 

 

1. Como você elabora o planejamento dos conteúdos e atividades de Música para o Ensino 

Fundamental - Anos Finais (individual ou coletivamente?) e com qual frequência essa ação 

ocorre (bimestralmente/ trimestralmente e/ou cada ano letivo)? 

2. Você se baseia nas propostas curriculares para o ensino de Arte/Música da Secretaria de 

Educação à qual sua escola está vinculada? (Como?  Por que?) 

3. Quanto por cento do que você planejou para as aulas de Música é realizado? Comente um 

pouco. 

4. Como foi (é) a sua participação na elaboração da proposta curricular ou do Projeto Político 

– Pedagógico da sua escola? 

5. Qual a relação do seu planejamento para as aulas de Música com as propostas da escola? 

6. Qual orientação, linha pedagógica e ou/pedagógico-musical você segue?  

7. Cite algum autor, livro, método ou programa que subsidia as suas ações e concepções para 

ensino de Música. 

8. Segundo o Inciso I do Parágrafo 1º do Artigo 1º da Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016, 

compete às escolas “Incluir o ensino de Música nos seus projetos político-pedagógicos como 

conteúdo curricular obrigatório, tratado de diferentes modos em seus tempos e espaços 

educativos”. Como isso acontece na sua escola? 

9. A Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016, no seu Inciso V do Parágrafo 2º do Artigo 1º 

propõe que compete às Secretarias de Educação “promover a elaboração, a publicação e a 

distribuição de materiais didáticos adequados ao ensino de Música nas escolas, considerando 

seus projetos político-pedagógicos”. Nessa perspectiva, como você vê essa orientação para a 

operacionalização do ensino de Música na escola?  
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10. Como a terceira versão da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) - 2017 contempla os 

conteúdos de Música a serem trabalhados na escola? 

11. Como a Lei nº 13.278/16 e a Resolução nº 2, de 10 de maio de 2016, tratam sobre o ensino 

de Música na Educação Básica? 

 

 

                                      Mossoró-RN, ____de ____________de ________ 
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APÊNDICE 2 – CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS 1 

 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN 

Universidade Federal Rural do Semiárido - UFERSA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia– IFRN 

Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO 

 

 

CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS 

 

 

Eu,_______________________________________________________, portador (a) 

de RG nº ________________________, declaro para os devidos fins que cedo os direitos de 

minha entrevista realizada no dia ____ de _____________de 2017, devidamente revisada por 

mim após a transcrição, para Luís Fernandes de Moura, portador de RG 

nº_____________________, mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino – 

POSENSINO das seguintes instituições: Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, 

Universidade Federal Rural do Semiárido e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Rio Grande do Norte, podendo essa entrevista, bem como as gravações em áudio e vídeo, 

serem utilizadas  integralmente ou em partes, sem restrições de prazos e citações, desde a 

presente data. Da mesma forma, autorizo o uso das citações desde que minha identidade seja 

mantida em sigilo. 

Abdico igualmente os direitos dos meus descendentes sobre a autoria das ditas 

entrevistas e subscrevo o presente documento. 

 

Mossoró-RN, ____de ______________de 2017 

 

___________________________________________________________ 

                                               Assinatura 
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APÊNDICE 3 -  CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS 2 

 

POSENSINO 

Programa de Pós-Graduação em Ensino 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Universidade Federal Rural do Semi-Árido – UFERSA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN 

 

CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS 

 

 

Eu,_______________________________________________________, portador da 

identidade  RG nº ______________________, declaro para os devidos fins que cedo os direitos 

dos registros escritos e fotográficos das observações das aulas de Arte/Música por mim 

ministradas, realizadas nos dias ____/____; ____/____; ____/____, ____/____, ____/____, 

____/____, ____/____, ____/____, ____/____, ____/____, ____/____, ____/____, ____/____, 

____/____, ____/____  de 2017, para Luís Fernandes de Moura, portador de RG nº 1191-473, 

mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ensino – POSENSINO da associação ampla das 

instituições Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, Universidade Federal 

Rural do Semiárido – UFERSA e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN, 

podendo os dados observados e coletados serem utilizados integralmente ou em partes, sem 

restrições de prazos e citações, desde a presente data, desde que minha identidade seja mantida 

em sigilo.  

Dessa forma, concedo também a realização de gravações em vídeo das aulas e 

subscrevo o presente documento. 

 

 

Mossoró-RN, 21 de agosto de 2017 

 

 

______________________________________________________ 

Assinatura do (a) Professor (a) 
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APÊNDICE 4 -  CARTA DE CONSENTIMENTO/AUTORIZAÇÃO  

 

 

POSENSINO 

Programa de Pós-Graduação em Ensino 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN 

 

 

IImo (a). Sr (a). Diretor (a), 

 

Eu, Luís Fernandes de Moura, portador da identidade RG nº 1191-473, aluno do 

mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ensino - POSENSINO  da associação ampla entre 

a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, a Universidade Federal do 

Semiárido – UFERSA e o Instituto Federal  de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN, sob 

matrícula nº 13.16.003, regularmente matriculado, orientado pelo Prof. Dr. Giann Mendes 

Ribeiro, venho, por meio desta, solicitar o consentimento de Vossa Senhoria para a realização 

de minha pesquisa de mestrado nesta escola.  

Meu trabalho tem como objetivo geral investigar as concepções e ações de dois 

professores de Arte/Música do Ensino Fundamental – Anos Finais em duas escolas   básica da 

rede pública da cidade de Mossoró/RN, quanto ao ensino de Música de acordo com a legislação 

vigente, as atividades e os conteúdos desenvolvidos por esses profissionais em suas aulas. A 

pesquisa será realizada por meio do estudo de Casos Múltiplos de abordagem qualitativa. Os 

dados serão coletados através de observações das aulas de Música, na(s) turmas de alunos, 

fotografias, entrevistas com o professor e análise de documentos. 

Todo o material será de meu uso exclusivo, como pesquisador, o qual será utilizado 

com a finalidade única de gerar informações para a composição do corpus da pesquisa e para a 

produção de artigos e comunicações que, porventura, aconteçam. Comprometo-me também em 

assegurar a confidencialidade da identificação dos participantes envolvidos na pesquisa, bem 

como mantê-los informados sobre o andamento da pesquisa e dos resultados apresentados na 

versão final da dissertação. 
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Mossoró-RN, ____de agosto de 2017 

 

             _____________________________________________________________ 

Luís Fernandes de Moura 

 

 

Eu, _________________________________________________, Diretor (a) da 

Escola________________________________, em consonância com os demais membros da 

equipe diretiva e pedagógica, autorizo que Luís Fernandes de Moura realize a sua pesquisa na 

referida instituição de ensino em conformidade com as condições descritas neste documento. 

 

___________________________________________________ 

Assinatura do (a) diretor (a) da escola 
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APÊNDICE 5 -  DIÁRIO DE CAMPO 1 (FORMULÁRIO) 

 

POSENSINO 

Programa de Pós-Graduação em Ensino 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN 

 

 

A Música no currículo do Ensino Fundamental - Anos finais: uma investigação em duas 

escolas da rede pública de Mossoró-RN 

 

Discente do Mestrado: Luís Fernandes de Moura 

Orientador: Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro 

Atividade: Observação Direta 

 

 

DIÁRIO DE CAMPO 

 

1. Dados gerais da Escola Observada 

. Escola: 

__________________________________________________________________________ 

. Rua: ______________________________________________________________ Nº 

___________ 

. Bairro: 

__________________________________________________________________________ 

. Diretor (a): 

_______________________________________________________________________ 

. Vice-Diretor (a): 

___________________________________________________________________ 

. Supervisor (a): 

____________________________________________________________________ 

 

2. Etapas do Ensino Básico ofertadas na escola:  
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. Educação Infantil (    ), Turno:_______________ 

. Ensino Fundamental – Anos Iniciais (     ), Turno: ______________ 

. Ensino Fundamental – Anos Finais (     ), Turno: _______________ 

. Ensino Médio (     ), Turno:_______________  

                                  

3. Dados quantitativos 

Total de Professores (      ) 

. Quantos de Artes (     ) 

. Quantos de Artes/Música (     ) 

     

Total de salas de aula (     ) 

Total de componentes curriculares (      ) 

. Quantos de Artes (    ) 

. Quantos de Artes/Música (     ) 

 

Total de alunos (a) (    ); No  matutino (      ), No  vespertino (      ), No intermediário (      ) 

 

4. Outras informações 

Há biblioteca na escola? (     ),  Há auditório? (     ),  Há sala de computação equipada? (      ).  

 

Mossoró/RN ___/___/_____ 
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APÊNDICE 6 -  DIÁRIO DE CAMPO 2 

 

POSENSINO 

Programa de Pós-Graduação em Ensino 

Universidade do Estado do Rio Grande do Norte – UERN 

Universidade Federal Rural do Semiárido – UFERSA 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia – IFRN 

 

 

A Música no currículo do Ensino Fundamental - Anos finais: uma investigação em duas 

escolas da rede pública de Mossoró/RN 

 

Discente do Mestrado: Luís Fernandes de Moura 

Orientador: Prof. Dr. Giann Mendes Ribeiro 

Atividade: Observação Direta 

 

                                                    DIÁRIO DE CAMPO 

                                                    Observações das aulas 

 

1. Dados gerais do professor (a) e da turma observados (a) 

. Nome: ____________________________________________________________________ 

. Sexo: _____________________________________________________________________  

. Formação acadêmica: ________________________________________________________ 

. Pós-Graduação: ____________________________________________________________ 

. Nome da Escola em que trabalha: ______________________________________________ 

. Nome do componente curricular o qual leciona: ___________________________________ 

. Em qual etapa do Ensino Básico leciona: _________________________________________ 

. Qual (is) ano (s) /turma (s): _______, _______, _______, ______, _______, ______, _____ 

. Turno (s): Matutino (   ), Vespertino (     ), Intermediário (    ), Noturno (      ). 

. Dia da aula: ________________ 

. Turma observada: _________________ 

. Hora da aula: ____: ____ às ____: ____ 
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. Quantos alunos (a) na turma de alunos observada (     ) 

 

2. Quanto ao professor (a) 

. Plano de aula: Sim (     ), Não (      )  

. Material didático utilizado pelo (a) professor (a): Livro (    ); Apostila (     ); Outro (    ), Qual 

?____________. 

. O (a) professor (a) favorece a prática interdisciplinar nesta aula?   Sim (    ), Não (     ) 

. Recursos tecnológicos: Note book (   ); Micro-sistem (     ); Caixa de som (     ); Lousa digital 

(   ); Data show (  ), Multimídia; Outro (   ), qual ? __________________________________ 

. Instrumento musical utilizado na aula: ___________________________________________ 

. Conteúdo trabalhado na aula: __________________________________________________ 

. Atividades: ________________________________________________________________ 

. Performance do professor quanto à didática e à dinamicidade: ________________________  

. Autoridade do (a) professor (a) em sala de aula: Regular (    ), Ótimo (    ), Excelente (    ) 

. Clareza do professor (a) na abordagem do conteúdo________________________________ 

 

3. Quanto à turma 

 

. Comportamento da turma:  Regular (     ), Ótimo (     ), Excelente (      ) 

. Envolvimento da turma com a aula: _____________________________________________ 

. Os alunos anotam o que o professor escreve na lousa? Sim (     ), Não (      ), Alguns (     ) 

. Os (a) alunos (a) participam ativamente das atividades implementadas pelo (a) professor (a)? 

Sim (    ), Não (      ), Alguns (    ). 

 

4. Anotações complementares: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

                                            

Mossoró/RN, ____/____/_______ 

 


