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RESUMO 
 
 
 
O presente estudo possui como objetivo investigar os avanços e desafios do ensino 
de artes, em especial da música, no contexto da escola pública, partindo das 
predisposições legais que normatizam e estimulam esta prática, até a leitura do 
contexto existente em sala de aula e seus agentes. Também visa descobrir as 
contribuições da prática musical para o desenvolvimento dos estudantes a partir do 
olhar docente analisado no estudo de caso do Ateliê de Canto em Grupo – projeto 
de formação musical anual  integrante do Projeto Ateliê-Escola, atuante nas escolas 
públicas da região Sul do município de São Paulo. Para tal, faz uso metodológico de 
pesquisa através de um estudo de caso “qualitativo” junto aos docentes de sala que 
acompanharam as atividades do Ateliê de Canto com suas respectivas classes. 
Através de entrevistas semi-estruturadas com esses sujeitos foram coletadas 
percepções desses docentes referente as transformações de seus alunos durante 
esse processo de imersão a um projeto musical  anual. Através da análise de seus 
depoimentos e confrontando com as ideias presentes na fundamentação teórica do 
ensino de artes proposto por Elliot EISNER e as mudanças curriculares em Artes 
que fundamentam as normativas ao ensino musical na escola, propõem-se discutir 
as questões curriculares e de formação dos docentes para um incremento e melhor 
aproveitamento do ensino das Artes na escola pública. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chaves: Música. Música na escola. Ensino das Artes. Formação musical. 

Ensino de música. Currículo de Artes. Currículo de música. Canto. Canto escolar. 

Canto coletivo.  
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ABSTRACT 
 
 
 
 
The present study aims to investigate the advances and challenges of the teaching of 
arts, especially music, in the context of public schools, starting from the legal 
predispositions that regulate and stimulate this practice, to the reading of the existing 
context in the classroom and its agents. It also aims to discover the contributions of 
musical practice to the development of students from the teacher perspective 
analyzed in the case study of the "Ateliê de Canto em Grupo" - an annual project of 
musical formation of the Project Ateliê-Escola, working in public schools in the 
southern region of São Paulo. For this, it makes use of a qualitative approach in 
methodology with classroom teachers who followed the activities of the Ateliê de 
Canto with their respective classes. Through semi-structured questionnaires with 
these subjects it were collected perceptions of these teachers concerning the 
transformations of their students during this immersion process to an annual musical 
project. Through the analysis of their testimonies and the confrontation with the ideas 
present in the theoretical foundation of the teaching of arts proposed by Elliot 
EISNER and the curricular changes in Arts that rules for music teaching in schools, it 
is intended to discuss the curricular issues and teacher training for a better use of the 
teaching of Arts in public schools. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Key words: Music. Music at school. Teaching of arts. Music formation. Teaching of 

music. Art´s curriculum.   
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INTRODUÇÃO 
 

Este projeto de pesquisa surge de uma inquietação sobre dois campos de 

saber que, interligados, fazem parte da minha vida desde a infância: música e 

aprendizagem.  

Presentes em memórias afetivas que marcaram minha juventude, como os 

saraus familiares, apresentações musicais de piano com minha irmã, e até a 

participação como professor assistente do grupo de percussão e coral do meu 

colégio durante o ensino médio, muitas foram as experiências a partir de cada um 

desses campos que possibilitaram, não apenas enxergar minha contribuição social 

na sociedade com a comunicação através dos sons, mas também, consolidaram a 

base da minha concepção de artes e mundo.  

E para compreender a faísca inicial do mergulho nesses dois campos retomo 

a minha experiência escolar.  

Em um recorte cronológico do período final do ensino fundamental na Escola 

Técnica Walter Belian (escola de período integral) destaco a lembrança de ser 

convidado pelo professor de música para tocar percussão durante o concerto da 

Festa da Primavera, acompanhando o coral do Ensino Médio. Ao iniciar os ensaios 

de percussão com os outros alunos o professor de música, observando meu 

entusiasmo e minha facilidade com a linguagem musical e manuseio de partituras, 

decide colocar sob minha responsabilidade o ensaio do grupo de percussão. Com 

13/14 anos já estava imerso em uma experiência enriquecedora com a intersecção 

desses dois campos. Esta seria uma constante dos próximos anos escolares, pois 

no próximo ano fui desafiado a ensaiar um grupo coral de estudantes da 8ª série que 

gostaria de participar do concerto do Coral do Ensino Médio. E o que se iniciou com 

o planejamento de participação do grupo com apenas duas peças, através de nossa 

persistência e dedicação aos ensaios, se transformou no total de seis peças! O 

resultado dessa experiência de ser estimulado com autonomia para ensaiar um 

grupo de vozes sozinho foi tão marcante em minha trajetória que, a partir desse 

momento, era impossível vislumbrar minha vida sem essas vivências com a música, 

mesmo que não se efetivasse em uma escolha profissional. Posição transmutada 

apenas aos 19 anos de idade na escolha profissional pela música.  

A oportunidade de estudar em uma escola que valorizava não apenas o 

ensino das artes (cênica, plástica e musical), mas também, sua aplicação prática em 
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projetos interdisciplinares, foi preponderante para que minha experiência artística 

tivesse acolhimento e continuidade. Conjuntamente com a oportunidade de atuar 

como professor assistente, minha prática musical encontrou ecos dentro da escola, 

consequentemente gerando os primeiros frutos do meu pensar pedagógico sobre 

ensino e aprendizagem da música.  

Após o período regular no colégio, a mesma faísca citada acima com a 

intersecção da música e aprendizagem teve continuidade de outra forma. A opção 

pelo curso de bacharel em composição erudita cursado na Escola de Comunicações 

e Artes da Universidade de São Paulo se efetivou pela busca em conhecer 

profundamente a linguagem da música e toda sua diversidade de matizes estéticas 

que traduzem as demandas filosóficas de um período histórico. Neste mesmo 

período, em oposição ao elemento erudito, eu atuava profissionalmente como 

professor de canto e regente de coros com foco na linguagem da música popular 

brasileira. E a partir desses desafios profissionais, o que se descortinou foi uma 

inquietação em compreender as diversas linhas de educação musical e as bases da 

construção dos tipos de currículo em música dentro do contexto do ensino 

vocacional e do ensino formal.  

A partir das minhas experiências como docente em cada um desses 

contextos (regência com coros em diversas faixas etárias), fui convidado para 

elaborar a matriz curricular de dois cursos no qual atuo profissionalmente até hoje. 

Dentro do contexto vocacional, pela Escola do Auditório Ibirapuera (escola 

profissionalizante de música para alunos da rede pública), elaborei a organização do 

curso de percepção melódica e harmônica, construindo um curso com duração de 

seis semestres. E quanto ao contexto do ensino formal, pelo projeto Ateliê-Escola 

(projeto que atua no período regular dentro de algumas escolas da rede pública de 

ensino na zona Sul de São Paulo), fui convidado a lecionar e organizar o currículo 

dos Ateliês de Canto em Grupo, realizados através de projetos anuais de música.  

Nos anos finais de meu curso da graduação constato que estou envolto e 

emaranhado no delicioso desafio da educação. Mergulhando de cabeça no processo 

intenso de pesquisa na área, escolho cursar como matérias optativas todas opções 

de disciplinas do curso de educação musical. Já na finalização do bacharel em 

composição erudita tinha a certeza que minha atuação profissional seria mesclando 

minha experiência e conhecimentos pedagógicos como regente coral, compositor e, 

principalmente, como educador.  
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Dois anos após a conclusão da graduação, recebo a indicação para organizar 

um curso de formação para professores da rede pública com duração de 45 horas 

sobre a utilização da música nas salas de aula. Integrado a esse papel de formação, 

lanço-me conjuntamente ao desafio de preparar um material didático a ser utilizado 

pelos professores polivalentes em sua prática cotidiana. Tal curso surgiu em função 

do prazo final para adequação das escolas à Lei no 11.769/08, que instituiu a música 

como componente curricular obrigatório na escola. Durante essa época, os 

educadores musicais apontavam problemas estruturais quanto à viabilidade dessa 

lei, principalmente quanto à formação musical desse professor polivalente em sala, 

mas também sobre a escassez de materiais destinados às peculiaridades da escola 

pública.   

A partir da formatação desse curso tive a certeza de que necessitava de um 

estudo mais aprofundado sobre as bases pedagógicas que formam o ensino e 

aprendizagem da música no contexto escolar, bem como, um conhecimento 

pormenorizado sobre a evolução do currículo musical prescrito na escola pública 

brasileira. E dessa forma, decido partir para para um mergulho rumo a um projeto de 

mestrado que pudesse dialogar com essa busca e, também, ampliar meu 

ferramental na área de currículo.   

Ao longo de 10 anos atuando como docente desses projetos, era preciso 

encontrar um projeto de pesquisa que traduzisse essa inquietação provocada por 

questões que permeiam desde o significado das artes na educação, as bases que 

justificam sua presença no contexto escolar, e as evidências de aprendizagem e 

transformações dos alunos ao longo de um trabalho artístico, até como as 

especificações de uma formação musical com foco no cantar.  

O presente Projeto de Pesquisa busca investigar os avanços e desafios do 

ensino de artes, em especial da música, no contexto da escola pública, partindo das 

predisposições legais que normatizam e estimulam esta prática, até a leitura do 

contexto existente em sala de aula e seus agentes. Visa descobrir as contribuições 

da prática musical para o desenvolvimento dos estudantes a partir do olhar docente 

analisado no estudo de caso do Ateliê de Canto em Grupo – integrante do Projeto 

Ateliê-Escola. Para tal, faz uso metodológico de uma pesquisa de abordagem 

qualitativa junto aos sujeitos desse processo através de entrevistas semi-

estruturadas.  
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O desenvolvimento da dissertação utiliza como ponto de partida um primeiro 

capítulo sobre os aspectos fundamentais presentes no diálogo entre Arte e 

Currículo, apresentando conceitos, fundamentos e base legal da presenta da Arte no 

contexto escolar. Cabe ressaltar que, nesse capítulo, foi escolhido como principal 

referencial o curriculista americado Elliot Eisner (1933-2014). Professor emérito da 

Stanford University, considerado um dos mais importantes teóricos mundiais do 

campo da Arte da Educação, possui estudos que iluminaram pesquisas e práticas de 

alunos e professores, contribuindo para garantir o espaço e status das Artes no 

currículo escolar. Embora possua uma vasta produção bibliogrática, ainda é um 

autor pouco conhecido pelas pesquisas acadêmicas de arte-educação.  

O segundo capítulo é destinado à apresenção do Projeto Ateliê de Canto em 

Grupo (contexto e bases pedagógicas), bem como, a apresentação dos 

fundamentos metodológicos que apoiaram o estudo de caso desse projeto de  

pesquisa. Formado por Ateliês semanais realizados com alunos da rede pública da 

região Sul da cidade de São Paulo, o Ateliê de Canto em Grupo é um projeto de 

formação musical que atua na escola pública e é constituído por projetos anuais que 

fomentam o desenvolvimento da prática vocal dos estudantes.  

No terceiro capítulo, serão apresentados os dados coletatos com quatro 

professoras de classe que acompanharam o desenvolvimento do Ateliê de Canto em 

Grupo com seus alunos, respectivamente de 3º anos e 5º anos ao longo do ano de 

2018, com sede no colégio municipal Alferes Tiradentes. Dessa forma são 

aprofundadas algumas questões relativas ao olhar docente sobre a formação 

musical na escola, partindo das percepções desses docentes quanto: aos aspectos 

da arte e o currículo; da linguagem musical através do canto; e das evidências de 

aprendizagem e transformações dos alunos ao longo de sua participação neste 

projeto. 

Por fim, espera-se poder discutir as questões curriculares e de formação dos 

docentes para um incremento e melhor aproveitamento do ensino das artes nas 

escolas públicas.  
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1. Capítulo 1 
  
ARTE E CURRÍCULO: Conceitos, Fundamentos e Base Legal  

 

Partindo da complexidade de descrever os processos presentes na 

articulação entre Arte e Currículo, esse trabalho se propõem a aprofundar 

algumas questões sobre o tema.  

Para delinear os aspectos fundamentais presentes nesse diálogo 

partiremos de temas pertinentes quanto à função da arte dentro da escola, bem 

como seus fundamentos pedagógicos.  

Em seguida, apresentaremos algumas concepções currículares do 

ensino de Artes apresentando também as principais ideias pedagógicas que 

formaram o currículo do ensino de Artes no Brasil.  

Após esse aprofundamento conceitual sobre Arte e Currículo 

adentraremos na especificidade do ensino musical, apresentando um panorama 

histórico do ensino de música na escola pública com o propósito de iluminar  

quais contextos didáticos do ensino musical se utilizou o canto como ferramenta 

de aprendizagem.  

 
1.1 O SIGNIFICADO DAS ARTES  

 

Para o mergulho nessa complexa tarefa em descrever o significado das 

artes se fez necessário estabelecer alguns referenciais que nortearam e 

balizaram os conceitos articuladores entre arte e educação. Os principais serão 

os conceitos adotados por Elliot Eisner combinado com outros pensadores tais 

como Maria Heloísa Ferraz e Maria Rezende Fuzari.   

Através dos conceitos propostos por esses autores que será possível 

encaminhar algumas respostas quanto a essas questões: Qual é o significado 

das artes na educação e no contexto escolar? Como ocorre o processo do 

ensino das artes na educação escolar?  

 

1.1.1 O papel das artes no refinamento dos sentidos e no 
desenvolvimento da imaginação 

 

Precedente à apresentação da contribuição do papel das artes no 

desenvolvimento dos sentidos, cabe inicialmente explicitar o conceito de arte 
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presente em Ferraz e Fusari (2008) entendida como composta de modos 

específicos de manifestação da atividade criativa dos seres humanos ao 

interagirem com o mundo em que vivem, ao se conhecerem, e ao conhecê-lo. 

Além dessa atividade criativa, as autoras também destacam as vivências em um 

mundo com uma história social de produções culturais que contribuem para a 

estruturação de nosso senso estético.   

Considerando que o trabalho das artes não é somente uma maneira de 

criar performances, Eisner também acredita na arte como uma forma de criar 

nossas vidas ampliando a consciência, conforme nossas atitudes e satisfazendo 

nossa busca de significado, além de estabelecer o contato com os outros através 

do compartilhamento de uma cultura.  

Presente nas teses de Coli (1995), assim como Eisner (2004) e  Ferraz e 

Fusari (2008), os autores partilham do mesmo conceito que indissocia arte e 

cultura, uma vez que interagimos com as manifestações culturais durante toda a 

vida, e por meio delas aprendemos a demonstrar nosso prazer/desprazer, 

gosto/rejeição por imagens, objetos, sons, ruídos, músicas, falas, movimentos, 

histórias, jogos e informações, com as quais interagimos e nos comunicamos na 

vida cotidiana.  

Na tentativa de elencar o papel das artes na transformação dos 

sentidos, Eisner ressalta a importância de nosso sistema sensorial como a 

ferramenta que experimenta  e estabelece contato com nosso entorno. 

 

É um processo conformado pela cultura, influenciado pela linguagem, crenças e os 
valores, além de ser moderado pelas características distintivas dessa parte de nós 
mesmos que às vezes chamamos de individualidade. (EISNER, 2004. p17) 

 

Evidenciando sua crença na qual os sentidos são as primeiras vias de 

consciência com o mundo, Eisner ressalta que nosso sistema sensorial se 

converte em um meio pelo qual prosseguimos nosso próprio desenvolvimento. 

Esse sistema não pode ser considerado isolado já que exige ferramentas da 

cultura para seu pleno desenvolvimento: a linguagem, as artes, a ciência, os 

valores e etc. E com a ajuda da cultura aprendemos a criar a nós mesmos.  

Além do refinamento dos sentidos, Eisner também destaca outra 

habilidade na qual a arte também atua, que é a capacidade de imaginar 
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possibilidades que não temos encontrado, conjuntamente à habilidade de 

transformar o privado em algo público.  

 

Transformar o privado em algo público é um processo fundamental tanto na arte 
quanto na ciência. Ajudar os jovens a aprender a efetuar esta transformação é outro 
dos objetivos mais importantes da educação. É um processo que depende 
inicialmente da capacidade de experimentar as qualidades do entorno, qualidade 
que alimentam nossa vida conceitual e que logo usamos para alimentar nossa 
imaginação. (EISNER, 2004. p20) 

 

A importância da imaginação como função cognitiva se deve ao fato de 

que através dela é possível testar coisas, mesmo que apenas com os olhos da 

mente. Incluindo também a conjuntura de oferecer uma rede de segurança para 

experimentar e ensaiar. 

No entanto, algo mais é necessário para que os produtos de nossa 

imaginação possam supor uma contribuição social à nossa cultura. Esta é a 

representação, que Eisner aponta como uma das funções cognitivas 

fundamentais nesse processo conjuntamente com a sensibilidade e a 

imaginação. 

 
A representação é direcionada a transformar os conteúdos da consciência dentro 
das limitações e oportunidades oferecidas de um material. (EISNER, 2004. p22) 

 

De acordo com o autor, a representação estabiliza a ideia ou a imagem 

em um material e possibilita um diálogo com ele, em um processo intermediado 

por três estágios, que Eisner define como funções cognitivas integrantes da 

representação: o registro1, a revisão e a comunicação.  

O primeiro estágio está relacionado à fase de conservar uma ideia ou 

imagem. A segunda função cognitiva reside na revisão que é o estágio de prestar 

atenção aos detalhes, é o processo de fazer com que a obra funcione. Na 

terceira função cognitiva encontra-se a transformação da consciência em uma 

forma pública.  

Contudo, Eisner adverte que tais processos da representação não 

necessariamente ocorrem em linearidade (da ideia ao material e finalizando na 

mente do apreciador). O criador pode ser guiado pelas formas que surgem e as 

vezes, até sucumbe a suas exigências, adaptando sua ideia inicial. 
                                                        
1 EISNER utiliza o termo inscrição (inscripción) e evidencia em seu texto que é um termo metafórico. 
Logo, optei por substituir por registro, mantendo a mesma ideia metafórica de rascunho. 
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A obra concede a seu criador uma recompensa essencial de todo trabalho criativo: a 
surpresa. (EISNER, 2004. p24) 

 
Dessa forma, é possível incluir ao registro, a revisão e a comunição 

outra função cognitiva da representação que é a descoberta de fins no processo, 

fins estes que, por sua vez, geram surpresas.     

 

1.1.2 A função cognitiva das artes 
 

Convém esclarecer a utilização do termo recorrente “cognição” nas 

ideias desenvolvidas por Eisner. O autor considera todos os processos por meio 

dos quais o organismo toma consciência de seu ambiente ou de sua própria 

consciência: 

 

Inclui as formas mais complexas de resolver problemas imagináveis através dos 
mais elevados voos da imaginação. Pensar, em qualquer de suas manifestações, é 
um evento cognitivo. (EISNER, 2004. p27)    

 

Essa crença descrita por Eisner possui diálogo com as posturas de 

Dewey que considera a arte um modo de experiência humana que, em princípio, 

se pode obter sempre que uma pessoa interage com algum aspecto do mundo.   

 

As artes costumam ser praticadas para possibilitar a elaboração de formas estéticas 
de experiência. (EISNER, 2004. p27)    

 
Dessa forma, a partir de tal conceito, cabe destacar quais seriam as 

funções cognitivas que, de acordo com Eisner, melhor sintetizam a atuação das 

artes.  

Das cinco funções descritas pelo autor, a primeira, se refere ao processo 

de aprendizagem na observação do mundo, oferecendo uma maneira de 

conhecer. 

A seguda função é relativa ao convite da arte em nos libertar do literal, 

possibilitando colocar-se no lugar de outras pessoas e experimentar de uma 

maneira indireta o que não é possível experimentar diretamente. 

Como terceira função encontra-se o aspecto ligado à predisposição para 

tolerar a ambiguidade, explorarando o incerto, e aplicando um juízo livre de 

procedimentos e regras obrigatórias. 
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Na quarta função cognitiva encontra-se o processo de criação que 

estabiliza o que de outro modo seria efêmero. Relativo ao fato da arte ser o 

veículo produtor de registros, surge a possibilidade de examinar com muito mais 

detalhes nossas próprias ideias independentemente da forma de linguagem 

empregada.        

Relativo à quinta função cognitiva, a arte nos ajuda a descobrir o 

contorno de nosso ser emocional através de maneira como ela é capaz de nos 

comover de uma maneira genuína.  

Essas funções cognitivas citadas a pouco elucidam alguns pontos de 

atuação da arte no desenvolvimento humano, principalmente no tocante ao 

esclarecimento. No entanto, sabe-se que existem outros focos de atuação das 

artes, esses relacionados a sensações geradas por lugares e relacionamentos, 

que são os aspectos de ordem emocional. 

 

A forma artística é congruente com as formas dinâmicas de nossa vida diretamente 
sensorial, mental e emocional; as obras de arte são projeções da “vida sentida”, 
como Henry James denominou, em estruturas espaciais, temporais e poéticas. São 
imagens de sensações e sentimentos formulados para nossa cognição. (LANGER, 
Susanne, apud EISNER, 2004. p29) 

 

A partir dessa abordagem cognitiva que contempla essa diversidade de 

fatores, convém explicitar como Eisner descreve as características presentes no 

processo de transformação desencadeado pelas funções cognitivas.  

 

1.1.3 Processos de transformação através da arte  
 

Até esse momento foi destacado o papel dos sentidos na formação de 

conceitos, a função da imaginação na concepção de mundo que podemos criar, 

e também, o processo de representação através do qual tem lugar o rascunho, a 

revisão a comunicação e o descobrimento. Todavia, se faz necessário 

aprofundar algumas questões relativas aos processos de como se tornam 

significativas essas formas de representação. 

Sobre o fazer artístico Eisner descreve três métodos empregados no 

tratamento das formas de representação que influenciam a transmissão dos 

significados. São eles o mimetismo, a expressividade e a utilização de signos 

convecionais. 
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No tratamento mimético encontram-se formas que se parecem com o 

que deseja representar, trabalhando com equivalências estruturais, ora buscando 

um elevado nível de verosimilhança, ora equilibrando as conveções de 

representação. Por exemplo, uma imagem que seja ao mesmo tempo geral e 

específica o suficiente para ser identificada como tal. 

 
Vemos que as crianças utilizam estas formas. Segundo Rudolf Arnheim, as crianças 
criam, dentro das limitações e oportunidades do material com o qual trabalham, 
equivalências estruturais das imagens que desejam oferecer. (EISNER, 2004. p34) 

 

 O segundo modo de tratamento está relacionado com a criação da 

forma expressiva que cada artista escolhe para representar sua obra. Trata-se do 

domínio de uma imaginação fecunda e de uma série de atitudes técnicas que 

permitem ao artista criar formas que influenciam o sentimento humano. Em 

resumo, refere-se ao modo de como, nas artes, o caráter expressivo das formas 

está sujeito ao controle inteligente da experiência e da técnica.  

Convém ressaltar que a construção da forma expressiva não exclui a 

presença de formas miméticas, uma vez que todas as formas possuem 

qualidades que expressam ou suscintam sentimentos ou emoções. 

   
Os artistas, em virtude de sua experiência e de suas habilidades técnicas, podem 
compor formas para expressar sentimentos. É por isso que o talento artístico exige, 
em parte, a capacidade de conceber a qualidade emocional desejada e a 
capacidade técnica de compor formas capazes de suscitar o sentimento ou a 
emoção que se deseja transmitir. (EISNER, 2004. p34)   

 
Além do mimetismo e da expressividade, no terceiro modo de 

tratamento encontra-se a utilização de símbolos estabelecidos socialmente que 

se referem a ideias, objetos, eventos, dentre outros. São os signos convencionais 

que nas artes são objeto do campo da iconologia.  

Nesse processo, a determinação do contexto adquire um papel limitador 

do significado de tais signos. Ou seja, o significado sempre está influenciado pelo 

contexto concreto onde aparece uma obra. 

Cabe destacar dois aspectos desse modo de tratamento. O primeiro 

reside no fato de que o espectador necessita compreender a importância desses 

signos e símbolos para fazer uma leitura plena da obra, ou imagem. E o segundo 

está relacionado com a capacidade dos artistas na utilização de signos 
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convencionais familiares em contextos inusitados, nos fazendo abandonar os 

modos habituais de percepção. 

 
Estes contextos suscitam significados que dependem do “impacto da novidade”. 
Alguns dos mais vívidos exemplos de recontextualização visual podem ser 
encontrados no surrealismo e alguns tipos de pop-art.” (EISNER, 2004. p37) 

 
Convém apontar que normalmente os artistas empregram os três modos 

de tratamento na mesma obra, assim como fazem as crianças: 

 
A capacidade de criar imagens onde o mimetismo, a expressividade e os signos 
convencionais transmitem intenções do criador é uma importante conquista 
cognitiva. Exige um repertório de atitudes técnicas, sensibilidade das relações entre 
as formas e a capacidade de utilizar signos convencionais de maneira adequada. 
(EISNER, 2004. p37)  

 

Durante tal processo de conquista cognitiva relativa à aproximação com 

a linguagem artística, Eisner salienta a necessidade da utilização do 

conhecimento somático, algumas vezes também chamado de conhecimento 

corporal, quando se experimenta distintos lugares ou relativo à sinestesia.  

 

As obras de arte podem abordar tanto de nossos recursos ideacionais quanto 
qualquer um dos recursos sensoriais que utilizamos para experimentar o mundo. 
(EISNER, 2004. p38) 

  

Realizado o aprofundamento dos processos significativos presentes nas 

formas de representação, cabe sintetizar os principais aspectos da Arte que 

atuam na transformação da consciência: 

 

 As artes refinam nossos sentidos para que a capacidade de 

experimentar o mundo seja completa e sutil; 

 As artes estimulam o uso da imaginação para criar o que realmente 

não é possível ver, saborear, tocar, ouvir ou ler; 

 As artes oferecem modelos para experimentar o mundo de novas 

maneiras; 

 As artes proporcionam materiais e oportunidades para aprender a 

resolver problemas relativos à as próprias formas de pensamento 

relacionadas às artes. 
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 As artes celebram os aspectos consumados e não instrumentais da 

experiência humana e proporcionam meios para expressar  

significados que podem ser indescritíveis e ao mesmo tempo ser 

sentidos.  

 

Dessa forma, corroborando com todos os processos cognitivos 

apresentados acima é possível ter mais elementos para desfazer a noção inicial 

que as as artes são operações que possuem poucas exigências do ponto de 

vista intelectual. Ou que são mais emotivas que reflexivas.  

 
Conhecendo as linguagens artísticas, seus elementos e os sistemas de signos – 
como os visuais, sonoros e corporais - têm-se condições de entender também como 
se dá a articulação desses elementos nas criações, e saber que eles podem 
modificar-se de acordo com a época, cultura ou região, e ter, com isso, sentidos 
diversos. (FERRAZ e FUSARI. 2008. p30) 

 
 

1.2 O SIGNIFICADO DAS ARTES NA ESCOLA E FUNDAMENTOS 
PEDAGÓGICOS 

 

Após desenvolver quais aspectos das artes estão presentes na 

construção dos sentidos e ilustrar como ocorrem esses processos, cabe 

aprofundar o significado das artes dentro do contexto educacional. 

Com vista nessa temática algumas questões geradoras movem a 

pesquisa: Por que as Artes devem estar presentes na escola? O que os 

estudantes aprendem quando trabalham com as artes? E como é possível 

encontrar as evidências dessa aprendizagem? 

Compartilhando o papel da escola explicitada por Ferraz e Fusari (2008) 

como espaço-tempo de ensino e aprendizagem sistemático e intencional, cabe 

ressaltar que a escola é um local que oportuniza vínculos entre conhecimentos 

construídos, sociais e culturais. 

 
Por isso, [a escola] é também o lugar e o momento em que se pode verificar e 
estudar os modos de produção e difusão da arte na própria comunidade, região, 
país, ou na sociedade em geral. Deste modo, o aprendizado da arte vai incidir sobre 
a elaboração de formas de expressão e comunicação artística (pelos alunos e por 
artistas) e o domínio de noções sobre a arte derivativa da cultura universal. 
(FERRAZ e FUSARI. 2008)  
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Em diálogo com essa concepção, Eisner também aponta o papel da 

escola como agente formador e transformador da cultura, tanto no sentido 

antropológico - de maneira de viver compartilhado - como no sentido de natureza 

biológica - no sentido de cultivo. 

 
Creio que as escolas, assim como a sociedade mais ampla de que fazem parte, 
atuam nos dois sentidos do termo como cultura e cultivo. Eles possibilitam um estilo 
de vida compartilhado, um senso de pertencimento e de comunidade, e constituem 
um meio de cultivo, neste caso das mentes das crianças. Na organização das 
escolas, o que é ensinado, as normas que se estabelecem e as relações 
fomentadas entre adultos e crianças são importantes porque conformam as 
experiências que provavelmente os alunos terão, experiências que influenciarão no 
que as crianças venham a ser. (EISNER, 2004. p19) 

 

Durante essas experiências também ocorre a transformação do privado 

em algo público, que é um processo fundamental tanto na arte quanto na ciência. 

De acordo com Eisner, o auxilio aos jovens para aprender a efetuar esta 

transformação é um dos objetivos mais importantes da educação.  

 
É um processo que depende inicialmente da capacidade de experimentar as 
qualidades do entorno, qualidades que alimentam nossa vida conceitual e que logo 
usamos para alimentar nossa imaginação. (EISNER, 2004. p20) 

 
1.2.1 O que ensinam as artes 

 

Relativo à questão do ensino das artes é oportuno citar suscintamente 

algumas forças que Eisner reconhece como influências aos estudantes durante 

seu aprendizado. Tais forças estão centradas em aspectos como:  

 as limitações e oportunidades oferecidas pelas atividades e 

materiais que os alunos trabalham; 

 as instruções e idicações do passo-a-passo oferecido pelo 

professor aos alunos;  

 o tipo de pensamento e conduta que se fomenta ou recusa 

durante o processo em sala; 

 o clima da classe constituído a partir do conjunto de exigências da 

tarefa; 

 

Ainda no desenvolvimento desse tema, e tomando por base todo percusso 

cognitivo descrito no início desse capítulo, é possível elencar quais objetivos estão 

presentes no processo de ensino-aprendizagem das artes.  
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Com base em Eisner, é possível sintezar tais objetivos em sete saberes: 

atenção às relações, flexibilidade de propósitos, utilização de materiais como meio, 

elaboração de caminhos para a criação de conteúdos expressivos, o exercício da 

imaginação, aprender a ver o mundo em uma perspectiva estética e a capacidade 

de traduzir as qualidades da experiência na forma escrita ou falada. 

 

A) Atenção às relações – apontado por Eisner como um dos objetivos 

fundamentais de quem trabalha com artes, está ligado com a criação de 

relações expressivas e satisfatórias entre as partes que constituem um 

todo. A criação dessas relações exige, de uma forma concreta, uma 

atenção muito cuidadosa às qualidades expressivas. A consciência 

dessas relações é intermediada por outro processo, o conhecimento 

somático, já descrito anteriormente. 

 
Ao contrário de muitas outras formas de ação regidas por regras, o trabalho artístico 
sempre deixa as portas abertas para a escolha e a escolha neste âmbito depende 
de uma forma de conhecimento somático que permite ao criador finalmente alcançar 
a mais difícil das decisões artísticas: poder dizer << Aí está!>>. (EISNER, 2004. 
p105) 

 

B) Flexibilidade de propósitos – a origem do termo se deve a DEWEY 

(em Experience and Education, 1938) e se refere à vertente 

improvisadora da inteligência quando aplicada nas artes. Esse tipo de 

saber está relacionado à capacidade de mudar de direção, incluindo 

redefinir os objetivos quando surgem melhores opções durante o 

desenvolvimento de uma obra. Nesse aspecto, Eisner parte da 

concepção que se os meios apresentam carências, se concebem e se 

aplicam novos meios avaliando seus efeitos. E, se estes meios 

novamente se apresentam ineficazes, se concebem e aplicam outros 

mais.  

É um processo distinto da concepção normal da conduta racional, onde 

os fins se mantém constantes e os meios seguem o fim. Tal qualidade 

interativa com a obra é aplicada quase literalmente em algumas 

linguagens artísticas, como por exemplo na improvisação musical, na 

dança ou até mesmo nas artes plásticas. Eisner ainda destaca que a 

busca pela surpresa exige gosto de correr riscos: 
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Quando se escolhe buscar a surpresa se opta por seguir um caminho incerto, e é 
aqui que os esquemas familiares e as técnicas habituais podem ser ineficazes. 
(EISNER, 2004. p107) 

 

C) Utilização de materiais como meio – está relacionado com as 

possibilidades próprias de cada material e forma artística na 

representação de uma composição. É o processo pelo qual um material 

se coverte em um meio transmitindo o que o artista escolheu expressar.  

Intermediando esse processo encontra-se a interdependëncia com a 

capacidade do artista na manipulação do material que resultará na 

necessidade do densenvolvimento de técnicas para trabalhar esse 

material.  

 
As características dos materiais suscitam concepções e atitudes distintas em função 
dos limites e das possibilidades do material, e é dentro dos limites e das 
possibilidades desse material onde se dá a cognição. (EISNER, 2004. p109) 

 

A medida em que os estudantes amadurecem, seu reconhecimento do 

potencial de um material se amplia convertendo em aumento de sua 

capacidade artística. Durante este estágio de amadurecimento suas 

aptidões técnicas estão a altura das concepções do que se deseja criar.  

Eisner destaca ainda que a capacidade de modular a técnica para que 

sirva a seus próprios fins exige sensibilidade aos matizes de qualidade 

em um processo de diálogo interno para essa auto-regulação.  

 
O monólogo interno - a fala interior, uma forma de auto-regulação – é uma maneira 
de abordar a complexidade com a segurança que oferece a própria vida cognitiva. 
(EISNER, 2004. p109) 

 
D) Elaboração de caminhos para a criação de conteúdos expressivos 

– com base na importância e no valor da experiência estética para a 

vida, esse saber está relacionado com o conjunto de formas e 

configurações por onde se manifesta a expressividade de uma obra. 

Esse saber possui relação com a habilidade, presente nos artistas, em 

elaborar formas com a intensionalidade de comoção. Em um conjunto de 

relações que manifestam o que se conhece por tatento artístico.  

 
O talento artístico consiste em ter uma ideia que vale a pena expressar, a 
capacidade imaginativa necessária tanto para conceber como expressá-la, as 
aptidões técnicas necessárias paras trabalhar com eficácia algum material, e a 
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sensibilidade necessária para fazer os detalhados ajustes que darão formas às suas 
qualidades emotivas. (EISNER, 2004. p110.) 

 

Durante esse processo na criação de formas para gerar conteúdos 

expressivos desenvolvem-se conjuntamente habilidades de apreciação e 

um ferramental que atua diretamente na capacidade de leitura 

expandida diante de uma obra.  

Em síntese, esse saber atua na melhoria do processo de fruição diante 

de obras e também na capacidade dos estudantes em: deleitar-se, 

comover-se e supreender-se a cada revisitação que não esgotam-se em 

uma observação. 

 

E) O exercício da imaginação – dentro do processo artístico, a utilização 

do exercício da imaginação além de permitida é também fomentada 

como fonte de conteúdo. Diferentemente das ciências onde a 

imaginação também apresenta uma importância fundamental, nas artes 

há uma tradição que não obriga o artista utilizar as coisas como elas 

são. Em outras palavras, dentro do contexto da arte, a pessoa pode 

utilizar os materiais para conferir quaisquer formas que satisfaçam seus 

propósitos sem ser acusada de estar distorcendo a realidade. 

As artes oferecem uma plataforma para ver as coisas de maneiras 

distintas como se vêem normalmente. 

 
O irônico é que o engrandecimento da vida por meio das artes é uma poderosa 
maneira de ver o real. Ao tornar as coisas mais exuberantes ou ao recontextualizá-
las, a realidade, seja qual ela qual for, parece tornar-se mais viva. (EISNER, 2004. 
p112)  

 

F) Aprender a ver o mundo com a perspectiva estética – está 

relacionado a uma forma de leitura do mundo utilizando não apenas um 

marco de referência instrumental (relativo à consciencia das 

características ou qualidade de determinado material), mas também 

estético (relativo para além da consciência dessas qualidades, em uma 

perspectiva de leitura propícia à construção de novos significados). 



27 
 

 

Esse saber se refere diretamente à maneira de sensibilizar-se 2 , de 

descobrir algo sobre nossa própria capacidade de comoção ao perceber 

as qualidades e o seu conteúdo expressivo.  

Nesse processo de exploração das partes mais profundas de nossa 

paisagem interior,  Eisner credita à busca de experimentar alegria. 

 
A palavra alegria não é muito utilizada no contexto da educação, mas nas artes se 
refere a algo, se referem ao que elas nos fazem sentir em sua presença quando 
sabemos ler suas formas. Quando experimentamos as artes na plenitude de nossa 
vida emocional, o propósito das artes é que nos sintamos vivos. (EISNER, 2004. 
p114)  

 

Todo esse sistema perceptivo é influenciado em grande medida  pelos 

marcos de referência comuns que utilizamos para ler o mundo. 

Estes marcos, teorias, conceitos, imagens, sons e narrativas analizam o 

mundo de distintas maneiras sob a óptica do processo de socialização 

em uma cultura.  

Relativo à sistematização desse saber Eisner atribui aos programas 

educativos eficazes um currículo que apresente ao mesmo tempo uma 

variedade de marcos de referência, e o desenvolvimento a capacidade 

dos estudantes em transitar de um marco à outro. 

 

G) A capacidade de traduzir as qualidades da experiência na forma 

escrita ou falada – este saber está ligado à capacidade de traduzir a 

experiência a seu equivalente linguístico, ou propriamente a tarefa de 

falar sobre arte que não deve estar restrita apenas aos críticos ou 

historiadores de arte, mas também a  todos que querem conversar sobre 

sua experiência com o objeto artístico.   

A tradução do que é vivenciado nas artes, tanto em forma falada como 

escrita, pode ser feita de diversas maneiras e em distintos níveis tais 

como: reconhecer o artista ou o gênero e atribuir a uma época; falar das 

técnicas ou dos materiais empregados na obra; identificar seu tema 

central abordado; conseguir traduzir seu conteúdo expressivo e o caráter 

emocional que essa obra traz. É neste último aspecto citado, centrado 

                                                        
2 Neste trabalho optou-se por utilizar o termo sensibilizar para traduzir o termo “ conmoverse” utilizado 
por  EISNER em seu texto. 
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na análise do conteúdo expressivo da obra, que Eisner defende atuar 

esse saber.  

 
Encontrar-se com uma obra e não experimentar seu conteúdo expressivo equivale a 
ignorar suas características estéticas. Isto não significa que a experiência do 
conteúdo expressivo de qualquer obra seja idêntica para todas as pessoas. Não 
pode ser porque a experiência não é apenas moldada pela obra, mas também pelo 
que contribui na pessoa. No entanto, se a pessoa se abre à obra, quer dizer, se 
decide “render-se” a ela, obterá uma experiência com uma certa qualidade 
emocional.  (EISNER, 2004. p116) 

  

Esse saber aborda a utilização da linguagem para expressar o inefável 

dentro da arte. Ou seja, está relacionado à atitude necessária presente 

nesse tipo de linguagem em superar as limitações da literalidade na 

percepção, nos permitindo mergulhar emocionalmente na obra e 

contribuindo ainda mais para a capacidade de render-se as qualidades 

da obra que se contempla.  

Nesse contexto, a oportunidade de falar e escrever não se resume em 

apenas maneiras de descrever o objeto artístico e sua experiência, mas, 

também, é uma forma de buscar o que se vai observar.  

Esse processo contínuo de tradução da experiência estética iniciado 

com a descrição das qualidades sentidas, também atua na melhor 

compreensão da obra, fomentando uma visão expandida tanto a própria 

como a dos outros.   

 
Quando as artes apresentam aos alunos o desafio de falar sobre o que viram, lhes 
oferece oportunidades, permitindo e incentivando para que utilizem a linguagem sem 
se submeter as limitações da descrição literal. Esta liberdade lhes permite liberar 
suas emoções e sua imaginação. (EISNER, 2004. p119)  

 

Outra contribuição relativa à esse saber, é o desenvolvimento da 

capacidade dos estudantes de uma compreensão da relação das artes e 

a cultura ao longo do tempo, partindo da consciência que a arte é um 

artefato cultural impregnado de valores e princípios gerais.   

 
O trabalho nas artes – em qualquer das artes – deveria ajudar os estudantes a 
captar os princípios gerais da influência cultural neste campo. Isto não significa que 
os estudantes devem acabar seus estudos de arte com um conhecimento 
enciclopédico dos detalhes de cada período, mas os princípios que são 
compreensíveis e as questões que deram origem são poderosos mecanismos 
heurísticos para situar a arte em seu contexto. Estes princípios podem ser 
ensinados, aprendidos e tem uma forma conceitual. Creio que deveriam fazer parte 
do plano curricular. (EISNER, 2004. p120) 
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Com base nesses sete saberes, é possível estruturar os principais 

pontos relevantes que devem constar na construção de um currículo de artes, tal 

como foi realizado com o Ateliê de Canto em Grupo pelo projeto Ateliê-Escola. 

Tomando como base as proposições sistematizadas por tais saberes 

realizaremos uma análise crítica da experiência proposta por esse projeto.  

No entanto, ainda restam aprofundar algumas questões primordiais no 

ferramental teórico presentes no processo de ensino e aprendizagem de artes, 

em especial no tocante as evidências do aprendizado nas artes e a diversidade 

de concepção de currículos.  

 

1.2.2 Evidências de aprendizagem 
 

Para o desenvolvimento das questões pertinentes às evidências de 

aprendizagem nas artes adotaremos a mesma premissa defendida por Eisner 

quanto aos conceitos de aprendizagem e objetivos do processo educativo.  

Partindo da ideia que a aprendizagem mais importante é aquela que gera o 

desejo de seguir aprendendo em determinado campo e sem nenhuma obrigação de 

fazê-lo, o objetivo do processo educativo torna-se, nesse contexto, diretamente 

atrelado à função de ativar o interesse por algo e com força suficiente para motivar 

os estudantes a se aprofundar fora da escola. Nesse contexto, o ensino de artes 

estaria vinculado à dois tipos de funções: estimular esse interesse pela linguagem e 

o refinamento da percepção. 

 

Pode-se dizer que a educação artística deve fomentar a capacidade de realizar 
discriminações sutis que constituem formas qualitativas de investigação. (EISNER, 
2004. p121)  

 

Com base nessas funções, EISNER identifica quatro campos de evidências 

de aprendizagem relativos à experiência com o trabalho artístico: 

  

 Utilização da linguagem para representar a relação e avaliação da 

experiência artística – observando a avaliação do estudante nas 

características de sua linguagem em relação à obra comentada. 

Nesse tipo de avaliação deve-se observar até que ponto os 
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comentários dos estudantes são bastante incisivos para chegar 

ao que parece essencial na obra.  

 Utilização da linguagem de caráter técnico na compreensão mais 

profunda do estudante a partir de uma obra – observando a 

utilização de termos mais adequados e uma compreensão das 

características técnicas e formais mais aprofundadas da 

linguagem artística. 

 Produção artística do aluno – observando a capacidade para o 

racioncínio qualitativo com o fazer artístico. Deve-se também 

observar a produção artística atual do estudante e compará-la 

com suas tentativas anteriores.   

 Análise das preferências estéticas do aluno – observando sua 

capacidade de comentar as obras que experimenta e como 

justifica suas avaliações e interpretações sobre elas.  

 

A partir dessa proposição de evidências de aprendizagem organizada por 

EISNER, apresentaremos uma análise da experiência pedagógica do Ateliê de 

Canto em Grupo, com base no depoimento dos alunos e da equipe gestora da 

escola (professores e coordenadores). No entanto, antes de realizar uma leitura 

crítica da prática pedagógica desse projeto é preciso compreender o contexto no 

qual ele se insere. E dessa forma, cabe aprofundar algumas questões que formam a 

concepção curricular especificamente do ensino de artes. 

 
 

1.3 CONCEPÇÕES CURRICULARES DO ENSINO DAS ARTES 
 

Para o aprofundamento de algumas questões refentes aos fundamentos 

pedagógicos que regem o ensino de artes, e que alicerçaram o trabalho do Ateliê ao 

longo dos anos, cabe apresentar algumas concepções curriculares existentes.  

Essa abordagem será iniciada apresentando a concepção de currículo 

adotada como ponto de partida para a análise desse projeto de pesquisa, para em 

seguida, apresentar as concepções relativas ao ensino das Artes.  

Em complemento a essa apresentação de concepções também serão 

abordadas algumas concepções de Artes presente no currículo brasileiro.  
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1.3.1 Concepção de currículo 
 

O conceito de currículo adotado neste trabalho está ancorado nas ideias 

de José Gimeno Sacristán (2015), a partir de uma compreensão oposta à ideia 

de currículo como uma relação precisa de objetivos e conteúdos, apontando para 

uma perspectiva de currículo como um processo. 

Em sua concepção de currículo como veículo de comunicação de teorias 

e ideias que compõem a realidade de uma ação (SACRISTÁN, 2015), o autor se 

baseia nas ideias de Stenhouse (1984) e sua visão do currículo que parte de 

uma perspectiva prática: 

 
O currículo é uma tentativa de comunicar os princípios e traços essenciais de um 
propósito educativo, de forma que permaneça aberta a discussão crítica e possa ser 
transferido efetivamente em prática. (STENHOUSE,1984. p29)  

 
Partindo desse conceito de currículo como um meio de transformar 

ideias em prática, Sacristán (2015) amplia a concepção sobre o currículo: como 

um processo, uma práxis, na qual ocorrem múltiplas transformações que lhe 

conferem valor, significado e um sentido particular. 

Cabe enfatizar que a própria definição de práxis defendida pelo autor já 

ilustra o enraizamento de sua conceção comprometida com a prática: 

 
O que se caracteriza como práxis significa que em sua configuração intervêm ideias 
e práticas, que adquirem sentido em um contexto real, com determinadas condições, 
e que tudo isso é uma construção social.” (SACRISTÁN, 2015. p48) 

 
Toda essa dimensão processual presente nas teses de Sacristán (2015) 

surge da relação dinâmica de como as ideias do currículo se sustentam, e de 

como os conteúdos declarados explicitamente por ele vão se transformando em 

práticas. Por consequência, todos os temas de que se ocupa os estudos de 

currículo ficam mais evidentes a partir dessa relação: 

 
É possível ver com clareza que o estudo de currículo se ocupa de temas 
relacionados com a justificativa, articulação, realização, e comprovação prática do 
projeto educativo a que servem as atividades e os conteúdos de ensino.” 
(SACRISTÁN, 2015. p.32) 

 

Em um mapeamento dessa relação dinâmica, o autor propõe uma 

estrutura formada por cinco pontos de apoio que sistematizam a investigação 

curricular. Nessa estrutura que sintetiza o currículo como processo, Sacristán 
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(2015) captura as diferentes constituições e representações dos temas e práticas 

que formam o currículo. Como é possível observar no esquema abaixo: 

 

Esquema 1 - O currículo como processo proposto por SACRISTÁN 
 

 

 
Fonte: SACRISTÁN, 2015 

 
 

Nessa sistemática proposta pelo autor, o primeiro ponto de apoio está 

relacionado ao currículo como compêndio de conteúdos ordenados nas 

disposições administrativas –  essencialmente são os documentos curriculares. 

No segundo ponto, encontram-se presentes os livros de texto, guias didáticos ou 

materiais diversos que elaboram o currículo ou o desenham – é o currículo criado 

para ser consumido pelos professores e alunos. Como terceiro ponto, encontram-

se as programações ou planos que as instituições fazem – é o currículo no 

contexto das práticas sistematizadas. Na sequência, no quarto ponto encontra-se 

o conjunto de tarefas de aprendizagem que os alunos realizam, e dos quais se 

extrae a real experiência educativa. Esta pode ser encontrada nos cadernos de 

trabalho e na interação da aula e que são, em parte, reguladas pelo 

planejamento ou programação dos professores – é o currículo na prática (em 

ação). Neste nível de análise ou significação, juntamente com o quinto ponto de 

apoio, encontra-se o conteúdo real da prática educativa, uma vez que é onde o 

saber e a cultura fazem sentido na interação e nos trabalhos cotidianos. E no 

quinto ponto de apoio encontram-se o que os professores exigem dos alunos em 

seus exames ou provas – como são exigidos e como são valorizados.  
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Por fim, é possível observar um dado fundamental neste enfoque 

curricular apresentado por Sacristán (2015) que é a presença dos professores. 

Estes, quando participantes do processo, tornam-se elementos ativos na 

materialização do projeto educativo do currículo. 

Todo esse enfoque de currículo calcado em uma perspectiva 

processual, que parte de uma perspectiva prática e realista, e que também 

considera fundamental o papel dos educadores como elementos ativos na 

materialização do projeto educativo, será o referencial adotado como ponto de 

partida para a análise das concepções curriculares do ensino das Artes. 

Seguiremos aprofundando questões relativas aos fundamentos 

pedagógicos que regem o ensino de artes, apresentado algumas concepções 

curriculares do panorama da educação artística sistematizadas pelos autores 

Eisner (2008) e Ferraz & Fusari (2010). 

 
1.3.2 Concepções curriculares do ensino das Artes 

 

As concepções curriculares do ensino das Artes, assim como ocorre em 

qualquer campo de conhecimento, são formadas de objetivos específicos que têm 

como base valores, argumentos e forças sociais que criaram condições para que 

fossem considerados como os mais adequados a seu tempo. 

Partiremos das concepções curriculares sistematizadas por Eisner (2004) 

para apresentar de forma global a diversidade de concepções existentes. Também 

serão utilizadas as ideias das autoras Ferraz & Fusari (2010) como forma de melhor 

compreender o contexto brasileiro em diálogo aos tipos de curriculo deliniados por 

Eisner.  

Embora essas oito concepções geralmente não sejam encontradas em sua 

forma pura, foram ordenadas por Eisner (2004) separadamente para apresentá-las 

de modo mais significativo, mesmo que na prática seja mais provável que estejam 

mescladas tanto em uma aula, ou em um currículo de determinada escola. Segue 

uma síntese de cada uma delas: 

 

 O ensino da arte baseado em disciplina: concepção que surge 

na década de 60 através dos estudos e pesquisa no 

desenvolvimento de currículo proposta por Jerome Bruner e 
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Manuel Barkan. Parte do exame da arte em função de suas 

disciplinas componentes (nos estudos artísticos, na história da 

arte, na crítica da arte e na estética) em uma abordagem de 

quatro componentes principais sobre a relação das pessoas com 

a arte (criar, apreciar suas qualidades, encontrar seu lugar na 

cultura e no tempo, bem como, expor e justificar seu juízo acerca 

da natureza de sua obra, seus méritos e sua importância).  

Nos objetivos relacionados para esses quatro componentes 

curriculares encontram-se: 

1) Ajudar os estudantes a desenvolver a imaginação e adquirir aptidões 

necessárias para uma execução artística; 

2) Ajudar os estudantes a aprender a observar as qualidades da arte que 

observam e falar sobre elas. Aprender a ver sob uma perspectiva estética 

(buscar relações qualitativas e fixar-se na qualidade da experiência que 

geram); 

3) Desenvolver a capacidade dos estudantes para criar e perceber arte; 

4) Ajudar os estudantes a compreender o contexto histórico e cultural em que 

se cria arte; 

 

 Cultura visual: concepção curricular centrada na utilização da 

arte para fomentar a compreensão visual e o entendimento de 

que maneira e em que medida ela exerce influência nos meios de 

comunicação. 

Tal concepção surge em um momento de efervecência em 

conseqüência da crescente consciência causada pelos flagrantes 

das desigualdades sociais, por razão de raça, sexo e orientação 

sexual, sendo, nesse contexto, a arte considerada como um meio 

de compreender e melhorar a cultura. Dessa forma, encontra-se 

coerente com os diversos avanços da sociedade tais como o 

multiculturalismo, o feminismo e o pós-modernismo – movimentos 

que representam tentativas de provocar uma mudança 

substancial na maneira de ver o mundo.  

Nos objetivos relacionados a essa concepção encontram-se: 

1) Ajudar os alunos a aprender a decodificar os valores e ideias que estão 

presentes na cultura popular (ou belas artes); 
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2) Desenvolver a capacidade dos estudantes para a utilização das artes com 

o objetivo de compreender valores e condições da vida de quem vive em 

uma sociedade multicultural. 

 

Considerando que qualquer forma de arte pode ser considerada 

uma espécie de texto, torna-se primordial saber ler e interpretar 

as entrelinhas dessa produção, bem como, compreender a quem 

interessa esse produto artístico. 

 

 Resolução criativa de problemas: concepção curricular 

inspirada pela proposta da Escola Bauhaus e seu foco na 

preparação de designers. Aqui se encontra uma abordagem que 

propiciava conceituar, analisar, além de por em dúvida as 

suposições existentes e as expectativas tradicionais, fomentando 

novas formas de melhor resolver um problema. 

Essa concepção está centrada na invenção e no desenvolvimento 

da capacidade analítica necessária para averiguar o que vai 

funcionar, juntamente com o desenvolvimento da capacidade 

para utilizar as ferramentas da linguagem artística. Tal concepção 

é encontrada em programas de arte do ensino secundário que 

pedem aos alunos que abordem problemas práticos onde os 

critérios práticos e estéticos são igualmente importantes. 

Nos objetivos relacionados a essa concepção encontram-se: 

1) Compreender e desenvolver uma sensibilidade especial sobre os materiais 

e suas possibilidades; 

2) Ajudar os estudantes a serem mais conscientes da grande variedade de 

considerações na construção de uma resolução  – caráter econômico, 

estrutural, ergonômico e estético. 

 

 Expressão pessoal criativa: baseada nas ideias de Lowenfeld e 

Read, essa concepção parte do pensamento onde o impulso 

artístico reside no inconsciente, sendo a missão do professor não 

interferir neste processo natural. 

Esta concepção parte do conceito de que arte não pode ser 

ensinada ou aprendida mas sim captada pelo estudante. Por isso, 
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a intervenção do professor ao longo do processo deve ser muito 

limitada, com pouca ou nenhuma atenção ao contexto histórico, 

obedecendo a um papel de inspirador ou guia. Nos objetivos 

relacionados a essa concepção encontram-se: 

1) Desenvolver a criatividade dos estudantes em diversos âmbitos do 

conhecimento; 

2) Fomentar a capacidade artística de auto-expressão dos estudantes em um 

desenvolvimento de dentro para fora. 

 

 Educação artística como uma preparação para o mundo 

laboral: uma concepção cujo caráter pragmático se baseia no 

emprego das artes para desenvolver as aptidões e atidudes 

necessárias para o mercado de trabalho. Nesta concepção 

encontra-se um foco maior no conjunto de atitudes necessárias 

para se tornar um trabalhador produtivo, do que na presença da 

experiência estética, visto que esta pode ser obtida fora do 

ambiente escolar. Eis os objetivos relativos de tal concepção: 

1) Desenvolver a iniciativa, a criatividade e estimular a imaginação, 

fomentando o orgulho pela sagacidade; 

2) Desenvolver a capacidade de planejamento dos alunos; 

3) Ajudar os alunos a aprender a cooperar; 

 

 Artes e o desenvolvimento cognitivo: uma concepção 

curricular que parte da crença de que o trabalho artístico contribui 

para o desenvolvimento de formas sutis e complexas de 

pensamento.  

Baseado nas teses do caráter cognitivo das atividades artísticas 

de Rudolf Arnheim, e das contribuições de Ulric Neisser acerca 

da percepção como evento cognitivo, tal concepção curricular 

apresenta um programa que fomenta a flexibilidade e a tolerância 

diante da ambigüidade e da responsabilidade dos riscos.  

Tal concepção curricular não se centra necessariamente na 

produção artística, mas sim na atitude de leitura estética da vida, 

ancorado em atividades voltadas para realizar delicadas 
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discriminações, discernir relações sutis, além de identificar 

sistemas simbólicos e características dentro desses sistemas. 

Geralmente são utilizados programas baseados nas resoluções 

de problemas, que convidam os estudantes a contemplar seu 

próprio trabalho desde uma perspectiva metacognitiva 

expressando seus próprios juízos sobre a arte. 

Nos objetivos relacionados a essa concepção encontram-se: 

1) Ajudar os estudantes a observar sutilezas entre relações qualitativas, 

conceber possibilidades imaginativas, interpretar os significados 

metafóricos presente nas obras e aproveitar oportunidades imprevistas no 

curso do próprio trabalho; 

2) Identificar o que estas características denotam e exemplificam, 

interpretando as obras e reorganizando no mundo em função das obras e 

as obras em função do mundo.  

 

 Uso da arte para melhorar o desempenho escolar: esta 

concepção curricular, também de enfoque cognitivo, justifica a 

presença das artes nas escolas por sua contribuição à melhoria 

do rendimento escolar no âmbito das chamadas matérias básicas. 

Nos objetivos relacionados a essa concepção encontram-se: 

1) Ajudar os estudantes a uma melhor concentração em atividades cognitivas 

de raciocínio lógico (matemática e ciências); 

2) Através de uma diversidade de atividades artísticas fomentar nos 

estudantes uma prática que se converta em um maior envolvimento 

acadêmico com todas as disciplinas. 

    

 Artes integradas: é uma concepção curricular geralmente 

utilizada para reforçar a experiência educativa dos estudantes. 

Parte de um currículo de artes integradas normalmente 

organizada em função de quatro estruturas curriculares: (1) 

Partindo de um período histórico concreto ou uma cultura 

determinada; (2) Através da oportunidade de descobrir o que as 

artes tem em comum e também o que as diferencia. Empregando 

conceitos de uma arte para explicar outras (por exemplo 

explicando o conceito de Ritmo na música e nas artes visuais); (3) 

Com o foco em identificar um tema ou uma ideia fundamental que 
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pode ser explorada mediante obras de arte ou mediante trabalhos 

próprios de outros campos (por exemplo o conceito de 

metamorfose, na música, na fotografia, e na vida); (4) Através de 

currículos centrados em problemas que exigem a integração de 

várias perspectivas disciplinares, não apenas das artes. 

Para cada estrutura curricular é possível elencar os objetivos 

dessa concepção: 

1) Ajudar os estudantes a compreender um período histórico concreto ou uma 

determinada cultura; 

2) Ajudar os estudantes a identificar as similaridades e diferenças entre as 

artes; 

3) Ajudar os estudantes a ver a conexão entre o significado biológico e outros 

significados de caráter artístico e não artístico; 

4) Ajudar os alunos a identificar formas de resolução de um problema, através 

de uma abordagem por várias disciplinas. 

 

Através dessas oito concepções estruturadas por Eisner (2004) é 

possível extrair os principais modelos de concepções curriculares para o ensino 

de Artes. No entanto, tais categorias fazem parte uma realidade muito específica 

das escolas americanas. De tal forma que, para realizar uma análise 

aprofundada de tais concepções curriculares presentes no contexto brasileiro, é 

necessário recorrer a uma breve história das tendências da educação escolar 

presentes na realidade nacional.  

 

 

1.3.3 Concepções curriculares do ensino das Artes no Brasil 
 

Para identificar quais bases compõem as principais concepções 

curriculares do ensino de Arte na escola brasileira é necessário realizar uma 

leitura ampliada dos diversos movimentos que formaram e fundamentaram o 

projeto pedagógico das artes no currículo oficial. 

Para isso cabe destacar a divisão proposta pelas autoras Ferraz & 

Fusari (2010), que sistematizaram essa organização curricular a partir de duas 

tendências (a tendência ideal-liberal e a tendência realista-progressista) em uma 
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leitura do cenário brasileiro quanto às concepções que regeram e ainda regem o 

ensino de artes.  

Conhecidas como concepções idealistas, as tendências de inspiração 

Idealista-liberal apontadas por Ferraz & Fusari (2010) contemplam a crença na 

função da escola em resolver os desvios e problemas sociais. Tais concepções 

de educação são traduzidas pelas pedagogias: pedagogia tradicional, pedagogia 

nova e a pedagogia tecnicista. 

Na pedagogia tradicional e sua acentuada ênfase em um fazer técnico e 

científico, através de um conteúdo reprodutista, a concepção curricular para a 

Arte apresenta correspondências com a concepção do “ensino da arte baseado 

em disciplina” proposta por Eisner.  

Ainda integrante do grupo de tendências idealista-liberal, a pedagogia 

nova apresenta ideias derivadas de John Dewey quanto ao desenvolvimento das 

experiências cognitivas, com um aprender fazendo a partir de problemas ou 

assuntos de interesse dos alunos. Tal pedagogia apresenta correspondências 

com duas concepções de Eisner: a concepção “artes e o desenvolvimento 

cognitivo”, bem como a concepção “expressão pessoal e criativa”. Na primeira, 

tal correspondência é evidente por conta da estruturação de experiências 

cognitivas que levam em consideração os interesses, motivações e iniciativas e 

necessidades dos alunos. Já na segunda, relativa à concepção de “expressão 

pessoal e criativa”, a correspondência é evidente pelo grande enfoque na 

expressividade, partindo da estética de orientação pragmática (com base na 

Psicologia cognitiva) e na estética da orientação expressiva (com base na 

Psicanálise) propostas por Vikton Lowenfeld e Herbert Read (Ferraz & Fusari, 

2010). 

Como última pedagogia citada por Ferraz & Fusari (2010) do grupo de 

tendências idealista-liberal encontramos a pedagogia tecnicista, introduzida no 

Brasil entre 1960 e 1970. Tal pedagogia, apontada como uma resposta ao 

momento em que a educação era considerada insuficiente para a preparação de 

profissionais, tinha uma concepção curricular de Arte que apontava para o 

regresso a um currículo correspondente ao “ensino da arte baseado em 

disciplina” ou até mesmo “a educação artística como preparação para o mundo 

laboral” proposto por Eisner. De acordo com Ferraz & Fusari (2010), aqui no 

Brasil tal pedagogia não possuia uma clareza de propostas para o ensino escolar 
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das artes devido à mistura sem critérios de métodos e conteúdos de tendência 

tradicional e novista simultaneamente, além da existência de problemas de infra-

estrutura e fragilidade metodológica nos professores.  

Já a segunda categoria de tendências do ensino de artes destacada por 

Ferraz & Fusari (2010), a inspiração realista-progressista, aponta rumos para 

uma educação conscientizadora do povo e também para um redimensionamento 

histórico do trabalho escolar público e democrático na busca por um projeto 

pedagógico progressista. Tais tendências são contempladas por diversas 

pedagogias: pedagogia libertadora (por Paulo Freire), pedagogia  libertária (por 

Michel Lobrot, Célestin Freinet, Maurício Tragtenberg, Miguel González) e 

pedagogia histórico-crítica ou “crítico-social dos conteúdos” ou também 

conhecida como pedagogia sociopolítica (baseado em teorias crítico-

reprodutivistas3).  

Presente nas pedagogias dessa tendência realista-progressista, o 

ensino das artes remete a diversas concepções curriculares organizadas por 

EISNER tais como cultura visual, artes e o densenvolvimento cognitivo e 

artes integradas, tomando como ponto de partida a prática social 

problematizada através de questões que se desdobram em conhecimentos a 

serem dominados, com a consciência do papel da educação escolar:  

 
A educação escolar é influenciada por muitos determinantes sociais, históricos e, ao 
mesmo tempo, é capaz de influenciá-los, de intervir para que mudem, se 
transformem e melhorem socialmente (concepção realista). (FERRAZ & FUSARI, 
2010) 

 

Essa sistematização da organização curricular proposta por Ferraz & 

Fusari (2010) em duas tendências parte da leitura das pedagogias presentes na 

escolas brasileiras. No entanto, paralelamente a essa divisão, as autoras 

também realizaram uma categorização especificamente ligada ao ensino de 

Artes no Brasil, acompanhando as mudanças propostas nos currículos para o 

desenvolvimento das diversas pedagogias em uma divisão composta por três 

propostas:  a Educação através da Arte, a Educação Artística e Arte-Educação. 

A proposta de Educação Através da Arte, difundida no Brasil através da 

pedagogia nova, no final da década de 1940 a partir das ideias do filósofo 

                                                        
3 Teoria com base nos autores: Jean Claude Passaron, Pierre Bourdier; Establet e Christian Baudelot; 
e Louis Althusser.  
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Herbert Read (1948), tinha como base ver a arte não apenas como uma das 

metas da educação, mas sim com o seu próprio processo: 

 
A Educação através da Arte é, na verdade, um movimento educativo e cultural que 
busca a constituição de um ser humano completo, total, dentro dos moldes de 
pensamento idealista e democrático. Valorizando no ser humano os aspectos 
intelectuais, morais e estéticos, procura despertar sua consciência individual, 
harmonizada ao grupo social ao qual pertence. (FUSARI & FERRAZ, 2010. p17) 

 

A proposta de Educação Artística, incluída no currículo escolar pela lei 

no 5.692 de 1971 na tentativa de melhorar o ensino de Arte na educação escolar, 

incorpora atividades artísticas com ênfase no processo expressivo e criativo dos 

alunos: 

 
Com essas características, passou a compor um currículo que propunha valorização 
da tecnicidade e profissionalização em detrimento da cultura humanística e científica 
predominante nos anos anteriores. Paradoxalmente, a Educação Artística 
apresentava, na sua concepção, uma fundamentação de humanidade dentro de uma 
lei que resultou mais tecnicista. (FUSARI & FERRAZ, 2010. p18) 

 

No final da década 1970, constitui-se o movimento Arte-Educação, 

organizado inicialmente fora da educação escolar e a partir das premissas 

metodológicas fundamentadas nas ideias da Escola Nova e da Educação 

Através da Arte. Propôs uma ação educativa criadora, ativa e centrada no aluno. 

Como síntese dessas três abordagens conforme Ferraz & Fusari (2010) 

é possível apontar que:   

 
A Educação Através da Arte caracterizou-se pelo posicionamento idealista, 
direcionado para uma relação subjetiva com o mundo. Contribuiu com a enunciação 
de uma visão de arte e educação com influências recíprocas. Já na Educação 
Artística nota-se uma preocupação somente com a expressividade individual, com 
técnicas, mostrando-se, por um lado, insuficiente no aprofundamento do 
conhecimento da arte, de sua história e das linguagens artísticas propriamente ditas. 
Enquanto que na Arte-Educação vem se apresentando como um movimento em 
busca de novas metodologias de ensino e aprendizagem de arte nas escolas, 
revalorizando o professor de área, discutindo e propondo um redimensionamento do 
seu trabalho, conscientizando-o da importância da sua ação profissional e política na 
sociedade. (FERRAZ & FUSARI, 2010. p19) 

  

Independentemente de qual pedagogia tenha sido adotada 

normativamente para a escola pública ao longo do tempo, seja ela de tendência 

ideal-liberal ou realista-progressista, o ensino de artes ficou restrito a essas três 

categorias destacadas por Ferraz & Fusari (2010). 

Muito embora o modelo vigente do ensino de Artes na realidade 

brasileira atualmente se concentre predominantemente nas bases do movimento 
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da proposta de Arte-Educação, é possível perceber que as outras duas 

propostas ainda se fazem presentes uma vez que nosso contexto educacional 

abarca uma diversidade de metodologias. 

Apresentada essa síntese que fundamenta as concepções curriculares 

para o ensino das Artes e frente ao desafio de compreender como essas 

concepções operam no ensino de música na escola básica, é necessário revisar 

os enfoques presentes ao longo da história no currículo de música. Dessa forma, 

será possível identificar como se articularam os aspectos de apropriação, 

estruturação e fruição da linguagem musical ao longo do tempo dentro do 

contexto escolar, e também, quais características predominantes esses 

currículos prescritos apresentavam em sua normativa. 

   

1.4 PANORAMA HISTÓRICO DO ENSINO  
DE MÚSICA NA ESCOLA 

 

Em uma abordagem histórica sobre a formação musical no contexto escolar, 

é possível acompanhar as inúmeras mudanças de concepção curricular que a 

comunidade escolar destinou ao ensino de música. A apresentação desses 

elementos, fatos e sujeitos que atuaram no panorama da música como disciplina 

também auxilia na compreensão das questões contemporâneas presentes no atual 

currículo da música dentro da escola pública.   

Para acompanhar a diversidade de transformações nesse contexto, decidiu-

se utilizar como ponto de partida um panorama histórico através da revisão da 

legislação educacional brasileira entre o período imperial até o ano de 2018. Dessa 

forma, possibilita-se verificar qual o espaço ocupado pela música na educação 

formal brasileira em dois blocos de leis: primeiramente, contemplando todos os 

decretos que antecede o surgimento das Leis de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDB) de 1972 e posteriormente, a partir dessa LDB até as recentes 

reformas educacionais que regulamentam o ensino de artes e da música como a 

Base Nacional Curricular Comum (BNCC). 

São utilizadas como referencial as pesquisas de Quadros e Quiles (2012), 

Jardim (2008), Fonterrada (2008), Queiroz e Marinho (2009) e principalmente o 

textos de decretos de leis presentes no acervo legislativo. Para tal organização 

cronológica são utilizadas as seguintes designações históricas: Brasil Império (1822-
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1889), República Velha (1889-1930), Era Vargas (1930-1945), República Populista 

(1945-1964), Ditadura Militar (1964-1985) e Nova República (1985 até hoje, que será 

apresentada dividida em dois marcos de regulamentação – a LDB até a BNCC).  

      

1.4.1 O período imperial e música vocal como ferramenta de ensino 
(1822 – 1889)   

 

Quadros e Quiles (2012) apontam para o Decreto no 1.331 de 1854 e o 

Decreto no 7.247 de 1879 como os primeiros documentos oficiais a regulamentar a 

educação brasileira demonstrando a presença da música no currículo das escolas 

públicas. 

O Decreto no 1.331, que tinha como objetivo de estruturar o ensino primário e 

secundário no Município da Corte juntamente com todos os estabelecimentos de 

ensino públicos e particulares existentes, regimentou a divisão do ensino primário 

em duas classes (primeiro grau - instrução elementar; e segundo grau - instrução 

superior) e o ensino secundário através das devidas matérias. 

 
Quadro 1 - Estrutura educacional estabelecida pelo Decreto no 1.331, de 1854. 

Nível educacional Ramificações Ciclos Duração Articulação 

PRIMÁRIO 

Elementar (1o grau) 
 

sem definição 
 

Superior (2o grau) Elementar sem definição 
 

SECUNDÁRIO 
 

Médio 7 anos Primário 

Fonte: QUADROS e QUILES, 2012 

Neste contexto, o ensino de música aparece como “noções de música” e 

possui o foco da prática no canto (apenas no segundo grau) e como um dos 

elementos artísticos sugeridos no currículo da instrução pública secundária. 

Como entremeio do primeiro Decreto de 1854 para o segundo Decreto de 

1879, Quadros e Quiles (2012) destacam também a utilização do Regulamento para 

os Colégios Públicos de Instrução Secundária do Município da Corte (Decreto no 

2006 em 1857) para verificação da estrutura do ensino de artes, onde havia 

professores específicos para cada uma das linguagens.  

Convém ressaltar que Jardim (2008) também utiliza documentos como 

Regulamento de Colégio para indicar a presença do ensino musical. A autora 
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defende que no Regulamento do Colégio Pedro II, em 1938, já havia Música Vocal 

como matéria distribuída nas oito séries do curso, indicando que a presença da 

normativa do ensino de música no contexto escolar já ocorria desde a fundação do 

colégio. 

Em 1879, o Decreto no 7.247, conhecido como “Reforma Leôncio de 

Carvalho”, atuou na reforma dos ensinos primário e secundário no Município da 

Corte, no ensino superior em todo o Império, além da criação dos Jardins de Infância 

(para crianças de 3 a 7 anos) em cada distrito. 

Com relação à área artística ocorre nesse Decreto a mudança na 

nomenclatura dos elementos relacionados ao ensino de música para “rudimentos de 

música, com exercícios de solfejo e canto” (BRASIL, 1879). O decreto também inclui 

a obrigatoriedade da disciplina "Música Vocal" na formação de professores que 

atuam no ensino primário e secundário, quando os mesmos realizam sua formação 

nas Escolas Normais do Estado.  

Cabe destacar que, embora o ensino de música presente nas escolas 

públicas estivesse ligado à uma atividade de ocupação e recreação entre os 

intervalos das demais disciplinas e não como uma disciplina autônoma, fazia parte 

da formação pedagógica4 dos professores uma formação. Dessa forma, mesmo que 

não atuassem diretamente na estruturação da linguagem musical com os alunos, 

esses professores adquiriam mais ferramentas e referencial musical para a 

utilização da música em seu cotidiano escolar.  

 

1.4.2 A República Velha e os preâmbulos do ensino musical na escola 
(1889 – 1930)   
 

A reforma da educação brasileira no período correspondente à proclamação 

da República ocorre a partir de três decretos: o Decreto no 981 de 1890, conhecido 

como “Reforma Benjamin Constant”; o Decreto no 3.914 de 1901, batizado de 

“Reforma Epitácio Pessoa”; e o Decreto no 11.530 de 1915 com o nome de “Reforma 

Carlos Maximiliano”.  

                                                        
4  De acordo com Esperidião (2012) preocupado com a formação de professores Rui Barbosa 
organizou um programa de quatro anos para as Escolas Normais Primárias que incluía: pedagogia 
geral, método Fröebel, aritmética,geometria e, no caso da música, leitura musical, noções de teoria, 
música vocal, prática de violino para homens e prática de harmônio para as mulheres.   
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De acordo com Quadros e Quiles (2012) a partir da Reforma Benjamin 

Constant as referências etárias da escola primária e escola secundária (ou Ginásio 

Nacional) aparecem melhor definidas: entre 7 e 15 anos de idade para o ensino 

primário, e ensino secundário com duração de sete anos, porém sem idade definida. 

Entre esses decretos, apenas o Decreto no 981/90 definiu quais conteúdos da 

disciplina de música seriam trabalhados no decorrer da estrutura educacional da 

época. A partir da organização da escola primária organizada em 1o grau (composto 

por 3 classes - elementar, médio e superior, com duração de dois anos cada) e o 2o 

grau (composto por 3 classes com duração de um ano cada) encontravam-se tais 

conteúdos:  

 
Quadro 2 - Estrutura educacional de música estabelecida na escola 

primária pelo Decreto no 981, de 1890 
Ramificações Ciclos Conteúdos Musicais 

1o Grau 

Elementar 
1o ano - Cânticos escolares aprendidos de ouvido 

2o ano - Cânticos. Conhecimento e leitura das notas  

Médio 
1o ano - Conhecimento das notas, compassos, claves. Primeiros 
exercícios de solfejo. Cânticos. 
2o ano - Revisão. Exercício graduado de solfejo. Cânticos 

Superior 

1o ano - Revisão, com desenvolvimento dos elementos de arte musical. 
Exercícios de solfejo. Ditados. Cânticos a uníssono e em coro 
2o ano - Desenvolvimento do programa precedente. Solfejos graduados. 
Ditados. Coros 

2o Grau  

1o ano - Elementos da arte musical. Solfejos graduados. Coros 

2o ano - Solfejos. Coros. Ditados5 

3o ano – não há conteúdo estabelecido. 

Fonte: QUADROS E QUILES, 2012 

 

Quadros e Quiles (2012) também destacam a inclinação de 

supervalorização do ensino primário de 1o grau presente nesse decreto, 

principalmente quanto à exigência de qualificação do professor: 

Havia uma super valorização do ensino primário de 1o grau, uma vez que 
esta titulação se configurava como requisito mínimo para se pleitear uma 
vaga tanto no ensino secundário como na Escola Normal, sugerindo, assim, 
a não obrigatoriedade do ensino primário de 2o grau. (QUADROS e 
QUILES, 2012) 

 

                                                        
5 Presente no currículo deste ano também encontram-se a disciplina Acústica com seus respectivos 
conteúdos: Som e sua propragação, Eco, Diapsão, Cordas Vibrantes e Escala Musical. Denotando 
um diálogo com a disciplina de física. 



46 
 

 

Ainda nesse decreto, quanto ao ensino secundário, não há menção de 

conteúdos que seriam trabalhados em nenhuma das disciplinas, inclusive do ensino 

de música, que se encontra ausente apenas nos dois últimos anos. 

A partir dos demais decretos – o Decreto no 3.914 de 1901 e o Decreto no 

11530 de 1915 – as reformas atuaram com maior ênfase no ensino secundário, 

estando a “Reforma Carlos Maximiliano” focada especificamente no ensino 

secundário do Colégio Pedro II, que servia como modelo para as demais. Em ambos 

decretos é possível verificar a ausência de qualquer menção ao ensino da música, 

comprovando que esta não fazia mais parte do ensino secundário naquele 

momento. 

Em contraponto a essa ausência, cabe ressaltar que a música continuava 

fazendo parte do corpo de disciplinas obrigatórias para a formação de docente nas 

Escolas Normais, igualmente o que ocorria nos decretos do período Imperial, como 

comprova Jardim (2008) em seus estudos sobre o Decreto no 27 de 1890 a respeito 

da reforma da Escola Normal no Estado de São Paulo. 

É necessário destacar que a formação do professor de música especialista 

ocorreu primeiramente no âmbito dos Conservatórios, como aponta Esperidião 

(2013). Com o surgimento das Escolas Normais esse profissional ministrava o 

ensino musical para as normalistas, que por sua vez, eram responsáveis pela aula 

de música das séries iniciais da escolarização. No entanto, o foco tradicional desses 

especialistas acabava por originar um distanciamento com os avanços da pedagogia 

daquele período. Como aponta Esperidião: 

 

Esses professores especialistas acabaram por constituir um grupo 
mantenedor de um ensino musical fundado nos moldes tradicionais dos 
conservatórios, sem a preocupação de estabelecer um diálogo com os 
outros campos do saber, distantes dos avanços da Psicologia e da 
Pedagogia daquele período. (ESPERIDIÃO, 2012) 

 

Nesse contexto, observa-se o predomínio de uma formação profissional 

técnica e especializada permeado por um paradigma técnico-instrumental de 

educação musical, fundamentado na racionalidade técnica, como também destaca 

Jardim (2009) e Esperidião (2013). 
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1.4.3 A Era Vargas e o canto orfeônico (1930 – 1945)   
 

No período que corresponde aos 15 anos da Era Vargas encontram-se 

relevantes quatro decretos que modificaram os rumos do ensino de música na 

escola brasileira. São eles: a “Reforma Francisco Campos” de 1931, com a 

publicação do Decreto no 19.890 que marca o retorno da música ao ensino 

secundário; o Decreto no 24.794 de 1934, que estende o ensino do canto orfeônico a 

todos os estabelecimentos educacionais brasileiros; e os Decretos no 4.244, e no 

4.993 ambos de 1942. 

Entre algumas mudanças propostas pela Reforma Francisco Campos para a 

educação brasileira destacam-se desde o aumento no número de anos do curso 

secundário e sua divisão em dois ciclos (fundamental – com duração de 5 anos; 

curso complementar6  - com duração de 2 anos), até a seriação do currículo, a 

frequência obrigatória dos alunos às aulas, e a imposição de um detalhado e regular 

sistema de avaliação discente. 

No tocante ao ensino da música, esse decreto teve uma especial relevância 

por dois motivos: o primeiro por marcar o retorno da música ao ensino secundário, 

estando presente nos três primeiros anos do curso fundamental; e por segundo, por 

direcionar o foco desse ensino na prática do canto orfeônico7. 

Para viabilizar a formação de professores com vistas a essa nova prática, 

cabe destacar a fundação da SEMA (Superintendência de Educação Musical e 

Artística) com seu foco inicial em executar gigantescas concentrações orfeônicas: 

 

Para atender à necessidade criada a partir do Decreto no 19.890/31, 
fundou-se a Superintendência de Educação Musical e Artística (SEMA) com 
o objetivo de capacitar o maior número de professores de música no menor 
tempo possível. Para isso, inicialmente foram desenvolvidos cursos de 
capacitação tanto para os professores de ensino primário quanto para 
especialistas. (QUADROS e QUILES, 2012) 

 

Nesse panorama de grande projeção do Canto Orfeônico no ensino da 

música, surge em 1934 o Decreto no 24.794. Neste, o Canto Orfeônico era visto 

“como o meio de renovação e de formação moral e intelectual”, sendo 

                                                        
6A conclusão deste curso passava a ser obrigatória para a matrícula em alguns institutos de ensino 
superior. (BRASIL, 1931) 
7Tal prática já ocorria no Brasil desde 1912 a partir dos trabalhos de João Gomes Júnior, Fabiano 
Lozano e João Batista Julião, mas que só tomou proporções nacionais a partir de Heitor Vila-Lobos. 
(MENEZES apud QUADROS e QUILES, 2012). 



48 
 

 

consideradocomo “uma das mais eficazes maneiras de desenvolver os sentimentos 

patrióticos do povo” (BRASIL, 1934).  

Tal decreto estendeu o ensino do canto orfeônico a todos os 

estabelecimentos educacionais dependentes do Ministérios da Educação e da 

Saúde, ficando ainda obrigatório nas escolas primárias, substituindo as cadeiras 

musicais estabelecidas em 1890. De mais a mais, também foi criado o Curso Normal 

de Canto Orfeônico. 

Com base nessa visibilidade e grande apoio do governo da época, o 

compositor musical Villa-Lobos assumiu o projeto nacional do Canto Orfeônico, 

culminando na criação do Conservatório Nacional de Canto Orfeônico subordinado 

ao Departamento Nacional de Educação a partir do Decreto no 4.993 de 1942. 

A criação do Conservatório não apenas reconheceu a utilidade do canto e 

da música como fatores educativos, mas também configurou uma forma de difundir, 

disciplinar e tornar eficiente e uniforme a pedagogia do canto orfeônico. Tal instuição 

tinha como objetivo: 

 

1. formar candidatos ao magistério do canto orfeônico nos 
estabelecimentos de ensino primário e de grau secundário;  

2. estudar e elaborar as diretrizes técnicas gerais que deviam 
presidir ao ensino do canto orfeônico em todo o país;  

3. realizar pesquisas visando à restauração ou revivescência das 
obras de música patriótica que hajam sido no passado 
expressões legítimas de arte brasileira e bem assim ao 
recolhimento das formas puras e expressivas de cantos 
populares do país, no passado e no presente;  

4. promover, com a cooperação técnica do Instituto Nacional de 
Cinema Educativo, a gravação em discos do canto orfeônico do 
Hino Nacional, do Hino da Independência, do Hino da 
Proclamação da República, do Hino à Bandeira Nacional e bem 
assim das músicas patrióticas e populares que deviam ser 
cantadas nos estabelecimentos de ensino do país.  
(BRASIL, 1942).  

 

Para se compreender melhor o contexto no qual foi inserido o canto 

orfeônico, cabe ressaltar o Decreto-Lei no 4.244 no mesmo ano de 1942. A Reforma 

Capanema, como ficou conhecido, foi um conjundo de Leis Orgânicas implantadas 

por Gustavo Capanema. 

O decreto em questão tratava da Lei Orgânica do Ensino Secundário, 

definindo um outro tipo de organização em dois novos ciclos (o primeiro, Ginasial – 

com duração de 4 anos, e o segundo ciclo composto por dois cursos paralelos, 

Clássico e Científico – ambos com duração de 3 anos) e na definição quanto ao tipo 
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de estebelecimento responsável por oferecer tais cursos (Ginásio e Colégio), como 

se segue: 

 

Tabela 3 - Estrutura educacional estabelecida pelo Decreto no 4.244, de 1942 
Tipo de estabelecimento Ciclos Duração 

Colégio Primeiro Ciclo 5 anos 

Ginásio 

Ginasial 4 anos 

Clássico  3 anos 

Científico 3 anos 

Fonte: BRASIL, 1942 

 

Ainda neste decreto, quanto à relação dos ciclos e a presença do ensino de 

música, percebe-se que apenas no ciclo ginasial há menção do canto orfeônico 

pertencente a área de Artes, como uma disciplina recorrente durante os 4 anos. Nos 

ciclos posteriores (clássico e científico) o componente Artes apenas é contemplado 

no 3o ano com a disciplina de desenho. 

Nesse período, percebe-se que o projeto de nacionalização influenciou 

diretamente a educação musical nas escolas. As concentrações de canto coletivo, 

que chegaram a reunir mais de dez mil vozes, comprovam um currículo musical 

centrado no fazer coletivo e apropriado pelo estado como ferramenta de 

propaganda. 

 

 

1.4.4 A República Populista e a normatização da prática musical  
(1945 – 1964)   

 

Delineado a partir de um longo período compreendindo entre 1945 e 1964, 

merecem destaques dois decretos-leis de 1946 (o Decreto-Lei no 8.530 ligado ao 

Ensino Normal e o Decreto-Lei no 9.494 que versava sobre o Ensino de Canto 

Orfeônico), e o Decreto no 51.215 de 1961 que estabelecia normas para a educação 

musical nos Jardins de Infância, nas Escolas Pré-Primárias, Primárias e Normais em 

todo território brasileiro. 

Os primeiros dois decretos-leis de 1946 citados são complementações da 

Reforma Capanema, e portanto, integrantes do conjunto de Leis Orgânicas já 

mencionadas da Era Vargas.  
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O Decreto-Lei no 8.530/46 ou Lei Orgânica do Ensino Normal  enfatizava a 

presença da música em todas as séries do Ensino Normal tanto no curso de 

regentes de ensino (articulado com o curso primário) quanto no de formação geral 

de professores primários (articulado com o curso ginasial). A disciplina canto 

orfeônico estava presente nas quatro séries do curso de regentes de ensino e a 

disciplina “música e canto” estava presente nas três séries do curso de formação 

geral de professores primários. 

Já o Decreto-Lei no 9.494/46 ou Lei Orgânica do Ensino do Canto Orfeônico 

tratava do curso de especialização para a formação do docente da disciplina canto 

orfeônico, com duração de dois anos e oferecido pelos Conservatórios de Canto 

Orfeônico espalhados pelo Brasil. Além do curso de especialização, essa lei tratava 

das outras modalidades de ensino oferecidas: um curso de formação quanto a 

preparação e um curso de formação de músico-artífice. De acordo com os 

apontamentos de Quadros e Quiles (2012), a Lei Orgânica do Ensino de Canto 

Orfeônico “tornou-se a principal prova da valorização da música no âmbito da 

educação regular naquele período”. 

Após esses dois decreto-leis de 1946  se estabece um hiato de 15 anos de 

sucessivos governos populistas que não apresentaram nenhuma alteração quanto a 

normatização do ensino de música. Dessa forma, durante esse período o que 

prevaleceu como normativa-base nas escolas foi a manutenção da prática e do 

currículo estabelecidos pelo Canto Orfeônico. 

No entanto, em 1961 há um decreto que merece destaque na historiografia 

do ensino de música, já que o mesmo estabeleceu novas diretrizes curriculares, 

ampliando a concepção sobre o ensino de música além do estabelecido pelo Canto 

Orfeônico e também por ser o último documento que antecedeu o período das Leis 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Sua importância para o 

panorama do ensino da música se dá porque ele estabeleceu normas para a 

educação musical presente nos Jardins de Infância, nas Escolas Pré-Primárias, 

Primárias, Secundárias e Normais, ou seja, no ciclo escolar em sua totalidade.  

Na base inicial do texto do Decreto no 51.215/61 já se encontram expostas 

algumas concepções sobre o ensino de música que sintetizam um amadurecimeto 

no papel da música dentro da escola. Observando suas considerações quanto à 

forma e importância da música no contexto escolar, encontram-se os seguintes 

objetivos: 
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1. Considerando que o ensino da música nos Jardins de Infância e nas Escolas Pré-
Primárias, Secundárias e Normais não obedecia a um plano ordenado, nem a 
normas uniformes em todo o País; 
2.Considerando que esse tipo de educação constitui uma valiosa contribuição para o 
desenvolvimento integral da pessoa humana, para a educação do caráter e para o 
sentido de solidariedade; 
3. Considerando que, ao mesmo tempo que desenvolve a sensibilidade, a música 
fortalece, nos educandos, hábitos de convivência social elevada, a disciplina e, 
especialmente, a concentração mental; 
4. Considerando que a educação musical devia ocupar lugar de relevo nos 
currículos das escolas dos três graus. (BRASIL, 1961). 

 
 

Quando se refere ao Jardim de Infância e às escolas Pré-Primárias o 

decreto apresenta um claro direcionamento quanto à abordagem sob a forma de 

recreação:  

Quadro 4 – Planos de Abordagem em cada ciclo (Jardim e Pré-Primário) 
Ciclo Abordagem (plano) 

Jardins de Infância 
a) por meio de assimilação dos fenômenos básicos da música - Ritmo e Som; 
b) por meio de bandinhas rítmicas ou qualquer tipo de conduta sonora; 
c) por meio de cantigas de roda 

Pré-Primárias 

a) por meio do treino auditivo do ritmo; 
b) por meio do treino auditivo do som; 
c) por meio de bandinhas rítmicas ou qualquer tipo de conjunto sonoro; 
d) por meio de coro orfeônico; 
e) por meio de danças folclóricas nacionais e estrangeiras; 
f) por meio de cirandas dramatizadas 

Fonte: BRASIL, 1961. 

 

Observando as orientações em cada um desses ciclos, cabe ressaltar a 

presença do coro orfeônico e a inclusão de danças e dramatizações, propondo uma 

abordagem interdisciplinar da música com outras linguagens. 

Quanto às finalidades da educação musical para as escolas Primárias, 

escolas Secundárias e Normais, o documento organiza e especifica as finalidades 

da disciplina em atividades curriculares e extracurriculares, como presente no 

quadro 5. 

O texto ainda apresenta uma orientação específica sobre a periodicidade 

das atividades extracurriculares, o que demostra que elas são consideradas parte 

integrante da aprendizagem dos alunos quanto à disciplina: 

 

As atividades de que trata o item II deste artigo deverão realizar-se: as 
contidas na alínea "a", de abril a junho (inclusive) e de agosto a outubro 
(inclusive) de cada ano, na razão de uma por mês no mínimo, em horários e 
locais especiais fora do limite total das aulas semanais. As atividades 
contidas na alínea "b" em épocas escolhidas pelos organizadores e pela 
direção das escolas. (BRASIL, 1961) 
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Quadro 5–Finalidades do ensino musical nas Escolas  
Primárias da República Populista. 

 

Fonte: BRASIL, 1961. 
 

Das finalidades contidas em ambos tipos de atividades (curriculares e 

extracurriculares) convém destacar o grande enfoque prático presente em todos os 

campos de objetivos da disciplina. Foco esse que também reaparece nas 

orientações das escolas Secundárias e Normais: 

Tabela 6 – Finalidades do ensino musical nas Escolas  
Secundárias e Normais da República Populista. 

Ciclo Finalidades 

Escolas 

Secundárias e 

Normais 

I - Atividades curriculares: 
a) ampliação dos conhecimentos teóricos tratados nos cursos anteriores; 
b) ampliação das atividades coletivas; 
c) ampliação dos conhecimentos da História da Música geral e nacional relacionando-a 
intensamente à História Universal e, sempre que possível, às outras artes, através de 
ilustrações, projeções comparativas especialmente elaboradas para tal finalidade;  
d) fornecer conhecimentos de formas musicais e elementos de apreciação musical. 
II - Atividades Extracurriculares: 
a) [para] as meninas, [as] indicadas nas alíneas “a” e “b” do item II do artigo 4o deste 
Decreto8; 
b) possibilitar aos estudantes a realização de autos populares ou eruditos dramatizando 
montagem de histórias e peças teatrais musicadas; 
c) fornecer aos estudantes ingressos e prepará-los para concertos de todos os tipos, 
espetáculos coreográficos e de ópera e, sempre que possível, proporcionar contato 
direto com as manifestações folclore. 

Fonte: BRASIL, 1961. 

                                                        
8 São as mesmas atividades Extracurriculares da Tabela 5 das escola Primárias: ítem “a” e “b” (BRASIL, 1961).  

 

Ciclo Finalidades 

Escolas 

Primárias 

I - Atividades curriculares: 
a) fornecer aos alunos os conhecimentos necessários para que, ao fim do 
curso, estejam aptos a ler e escrever um mínimo apreciável de matéria musical; 
b) fornecer aos alunos os conhecimentos e os materiais necessários para sua 
participação nas atividades coletivas relativas à matéria tais como: coros 
orfeônicos e outros conjuntos vocais; bandas de música e outros conjuntos 
instrumentais; danças folclóricas nacionais e estrangeiras. 
c) fornecer, para a compreensão da música como arte, noções da sua história e 
desenvolvimento através a História da Música, propriamente dita, através de 
conhecimentos generalizados dos instrumentos musicais pela audição de 
discos apresentação ao vivo [ou] dos próprios instrumentos; 
d) possibilitar a realização de dramatizações infantis musicadas. 
 
II - Atividades extracurriculares: 
a) proporcionar aos escolares audições de conjuntos orquestrais, vocais e 
coreográficos; recitais vocais e instrumentais; concertos de música popular e 
folclórica. Tais atividades poderão ser através de espetáculos ao vivo ou de 
gravações e filmes; 
b) realização de festivais e prélios interescolares em que tomem parte 
conjuntos 
orfeônicos e instrumentais de diferentes escolas, apresentando-se os conjuntos 
vencedores em audições públicas, radiofônica ou em programação de 
televisão. 
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Comparando as finalidades entre as Escolas Secundárias e Primárias 

percebe-se semelhanças quanto à recorrente preocupação em viabilizar a prática 

pedagógica através da atividade musical em performance, com diversas proposições 

temáticas. Além dessas diretrizes, o documento estabelece o compromisso de 

oferecer condições estruturais para que tal prática consiga ser efetuada: 

 

     Art. 8º A Campanha de Defesa do Folclore Brasileiro do MEC contribuirá para a 
educação musical de que trata este Decreto mediante o fornecimento de material 
bibliográfico e musical para a realização das atividades de caráter folclórico. 

 
     Art. 9º O Serviço Nacional de Música e Dança (SNMD), do Conselho 
Nacional de Cultura promoverá entendimentos com as entidades 
competentes, oficiais e particulares, para a realização de concursos de 
obras musicais destinadas à educação musical escolar, bem como, a 
seleção e edição de material didático relativo às atividades tratadas neste 
decreto.  
 
     Art. 10. A Campanha de Assistência ao Estudante, da Divisão de 
Educação extra-escolar do Ministério da Educação e Cultura promoverá 
entendimentos com as entidades competentes, oficiais e particulares, para a 
aquisição de instrumentos musicais destinados à formação de bandas de 
música e outros conjuntos instrumentais nas escolas.  (BRASIL, 1961) 

 

Ainda em 1961, surge a Lei no 4.024 que fixa as Diretrizes e Bases da 

Educação após um longo período de gestação, iniciado em 1946 em decorrência da 

Constituição estabelecida neste mesmo ano. Conforme afirma Penna (2012), essa 

LDB é a primeira lei de alcance nacional que se propõem abordar todas as 

modalidades e níveis de ensino, além de sua organização escolar. 

No tocante ao ensino de música, nessa lei não há qualquer menção à 

presença do canto orferônico na escola regular. O que pode indicar o preâmbulo de 

uma nova filosofia de educação artística com abordagem mais híbrida das 

linguagens. No art. 38 da lei consta a utilização do termo “iniciação artística” na 

normatização da  organização do ensino de grau médio. 

Em muitas publicações na área de educação musical a LDB de 1961 é 

citada como a lei que instituiu, pela primeira vez, o conceito de “educação musical” 

nas escolas, embora, não conste nenhuma normativa específica quanto ao ensino 

de música e das artes. No entanto, a substituição do termo “ensino musical” indica 

algumas evidências que futuramente serão reforçadas pela LDB de 1971. Ou seja, 

um processo longo de reavaliação quanto à função da música e das artes dentro da 

escola que durou dez anos. 
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Nesse período é possível notar alguns avanços do ensino de música na 

escola colhidos não apenas pela substituição do Canto Orfeônico por uma proposta 

baseada nos modelos ativos de ensino musical da primeira metade do século XX 

(dentre eles Émile Dalcroze, Edgar Willems, Zoltán Kodály e Schinichi Suzuki) que 

apresentavam uma oposição ao ensino da teoria musical e nos aspectos notacionais 

da música. Como destaca Esperidião (2012) estes modelos priorizavam a 

valorização do movimento corporal e a expressão plástica, interligados à percepção 

musical, desvinculando o aprendizado musical da técnica instrumental. 

Além dessa mudança de paradigma, cabe destacar que foi nesse momento 

histórico que a escola estruturou as atividades extra-classes como forma a 

sedimentar a prática artística dentro do ambiente escolar. Será possível notar, nos 

demais períodos, que essa estruturação da prática musical fora da sala de aula, em 

complemento a aula, nunca mais foi abraçada pela escola.  

 
  

1.4.5 O período da Ditadura e o ensino polivalente em artes  
(1964 – 1985)   

 

Durante o período do regime militar compreendido entre os anos de 

1964 até 1985 surge a Lei que apresenta uma das alterações mais significativas 

para o ensino e prática das artes dentro da escola, afetando também o ensino 

musical.  

De 1971, a lei no 5.692, denominada como As Leis de Diretrizes e Bases 

passa a ter vigência por um longo período de 25 anos e apresenta mudanças 

estruturais para a educação brasileira. Além da importância dessa lei, convém 

ressaltar as normativas do Conselho Federal de Educação (CFE) em suas 

resoluções de 1973 e seu parecer de 1977, ambos destinados à prática 

pedagógica do ensino de artes.  

A lei no 5.692/71 é direcionada apenas ao ensino de 1º e 2º graus. 

Articulada com a primeira LDB de 1961, essa lei altera várias de suas 

determinações, sendo a primeira, a estabelecer o dever do Estado no 

oferecimento público e gratuito do ensino por oito anos (refere-se 

especificamente ao 1º grau). Dessa forma, promoveu uma progressiva expansão 

da rede pública e das oportunidades físicas de acesso à escola.  
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De acordo com Penna (2012), a inspiração liberalista que caracterizava 

a LDB de 1961 cedia lugar para uma tendência tecnicista conforme a tese de 

Salviani (1978). No entanto, tal característica é atenuada pelo caráter 

humanístico da Educação Artística, cuja inclusão é estabelecida como obrigatória 

ao lado da Educação Moral e Cívica, Educação Física e Programas de Saúde. 

Em articulação com a progressiva expansão da rede, poderia resultar em uma 

espaço de maior alcance social da Educação Artística e até da linguagem 

musical, em comparação com as escolas de música especializadas. 

No entanto, com vigência de 1977 até 1984, tal lei em sua normativa não 

especificava quais linguagens artísticas seriam contempladas pelo componente 

curricular designado como “Educação Artística”. Para tal complementação e 

orientação da prática escolar, o CFE aos poucos foi demarcando com mais 

exatidão o campo da Educação Artística através de Pareceres e Resoluções.  

Na área de ensino de música merecem destaques: o parecer no 

1.284/73 e a resolução no 23/73 (com termos normativos acerca de Licenciatura 

em Educação Artística, estabelecendo a Licenciatura de 1º Grau e a Licenciatura 

Plena); e também o parecer no 540/77 (este especificava especialmente a música 

e seu enfoque, que anteriormente era limitado à teoria musical ou ao canto coral, 

e que agora era vista num contexto mais amplo e novo). Esse, além de descrever 

o novo conceito de educação artística também apontava para a polivalência 

prevista para sua prática pedagógica: 

 

A música era tratada como disciplina em muitos casos – teoria musical - propiciando 
conhecimentos sem dúvida interessantes e caracteristicamente educação artística, 
mas era limitada em seu alcance quando não deixava muita margem, outra vez, à 
criatividade e à auto-expressão dos educandos. 

O canto coral teve sempre uma significação maior na medida em que implicava 
atitudes de sensível valor educativo, mas também, isoladamente, não atenderia ao 
que se espera num contexto mais amplo e novo de educação artística. (BRASIL, 
1977) 

(...) é certo que as escolas deverão contar com professores de educação artística, 
preferencialmente polivalentes no 1º grau. Mas o trabalho deve-se desenvolver, 
sempre que possível, por atividades e sem qualquer preocupação seletiva. (BRASIL, 
1977) 

 

Essa busca por uma abordagem integrada das diversas linguagens 

acabou por configurar um tratamento polivalente do campo da arte. E de acordo 

com Penna (2012), por ser prevista nos termos normativos tanto para a formação 

do professor quanto para a prática pedagógica, tal polivalência marcou a 
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implantação da Educação Artística, contribuindo para a diluição dos conteúdos 

específicos de cada linguagem, na medida em que previa um trabalho com 

diversas linguagens artísticas, a cargo de um único professor. 

Além desse aspecto, a abordagem integrada das linguagens artísticas, 

que já antecedia a lei no 5.692/71 como lembra Fuks (1991), é uma proposta “do 

movimento chamado criatividade”, que surge no pós-guerra, articulado às 

mudanças estético-musicais deste período e às propostas de Arte-Educação 

(baseada no pensamento de Herbert Read) já apresentadas anteriomente nessa 

dissertação. Quanto ao ensino de música tal proposta conferia um “caráter 

experimental”.  Aliado ao enfraquecimento do projeto do canto orfeônico que 

perde o contexto político que o sustentava, a presença da música na escola 

regular de formação geral diminui progressivamente pois “a maioria dos 

educadores musicais abraça a criatividade, inclusive em função de sua frágil 

formação”: 

 

“(...) o que chamamos de pró-criatividade se constitui numa prática polivalente, 
geralmente caracterizada pelo ‘laissez-faire’ (deixar-fazer) e que se realiza 
intercaladamente ou simultaneamente ao canto cívico-escolar.” (FUKS apud 
PENNA, 2012). 

   

Esse tipo de abordagem, não restrito apenas à música, resultou em um 

enfoque polivalente, marcado pelo experimentalismo, levando por sua vez ao 

esvaziamento dos conteúdos próprios de cada linguagem artística, como aponta 

Penna (2012). 

Outra questão que contribui para o enfraquecimento do ensino musical 

no espaço escolar foi o fato da prática da Educação Artística, que se diferenciava 

de escola para escola, acabar por ser dominada pelas artes plásticas.  Por esse 

motivo, a lei no 5.692/71 passou a considerada por Fonterrada (2008), Oliveira 

(2000), entre outros educadores e pesquisadores musicais como a lei 

responsável pelo desaparecimento da música nas escolas. Já que, além de 

todos os aspectos citados acima, o padrão tradicional de ensino de música, como 

bacharelados e conservatórios, continuava sem maiores alterações, dificultando 

a formação de professores com metodologias e conteúdos adequados para as 

escolas regulares.   
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1.4.6 O surgimento da 2ª LDB com os PCN e o retorno da música nas 
escola (1996 – 2007) 

 
De grande importância para a educação brasileira, a Lei de Diretrizes e 

Bases no 9.394 foi promulgada em 20 de dezembro de 1996 após um longo 

processo de elaboração iniciado em 1988 durante o governo de Sarney como um 

projeto para fixar as diretrizes e bases do ensino.  

Assim como aponta Fonsêca (2001), é a partir dessa lei que se 

desencadeia um conjunto de iniciativas que instauram mudanças em diversos 

níveis e setores do campo da política educacional no Brasil. Têm-se o 

surgimento de elementos como: a Emenda Constitucional no 14, de 1996 que 

redefine o financiamento do ensino fundamental; a Lei no 9.424/96, que cria o 

Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de 

Valorização do Magistério (FUNDEB); a criação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Básica (SAEB); e a instituição do Exame Nacional de 

Cursos e Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Com essa nova LDB, assim como estabelecido na primeira LDB de 71, 

garante-se um espaço específico para as arte na escola, dessa vez definida 

como de “ensino de artes” ao invés de “educação artística”. De acordo com 

Penna (2012), mesmo com tal mudança ainda persistem a indefinição e 

ambigüidade que permitem a multiplicidade de linguagens, uma vez que a nova 

expressão “ensino da arte” também pode ter diferentes interpretações.  

Entre os avanços e retrocessos dessa nova LDB é possível destacar 

positivamente a elaboração dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN)9 para 

o ensino fundamental e médio com volumes dedicados às áreas de 

conhecimento (entre elas a Arte) e aos temas transversais que compõem a 

estrutura curricular. Publicados respectivamente em 1997 e 1998, foram 

apresentados às Secretarias Estaduais, Municipais e às Escolas como uma 

proposição pedagógica sem caráter obrigatório pelo CNE no parecer no 03/97: 

“os PCN (para os 1os e 2os ciclos do ensino fundamental) resultam de ação legítima, 
de competência privativa do MEC e se constituem em uma proposição pedagógica, 
sem caráter obrigatório, que visa a melhoria da qualidade do ensino fundamental e 
do desenvolvimento profissional do professor.” (Brasil, 1997c, p2) 

                                                        
9  De acordo com PENNA (2012), embora os PCN não tivessem um caráter obrigatório, eles 
configuravam uma orientação oficial para a prática pedagógica, e também eram utilizados pelo MEC 
como referência para avaliação das escolas e alocação de recursos. 
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Os PCN destinados ao ensino fundamental foram divididos em dois 

conjuntos de documentos, o primeiro, submetido à apreciação do CNE, 

elaborado para 1º e 2º ciclos (1ª à 4ª séries) e o segundo com foco para 3º e 4º 

ciclos (5ª à 8ª série). Para a área do ensino de Artes, em ambos documentos 

foram propostas uma divisão em quatro modalidades artísticas – artes visuais, 

música, teatro e dança, mas sem indicações claras sobre como encaminhar essa 

abordagem na escola, que teria a seu cargo as decisões a respeito de quais 

linguagens artísticas seriam abordadas, bem como, quando e como trabalhadas 

nas aulas. 

  Os PCN estabelecidos para o ensino médio foram bem mais sucintos e 

genéricos comparativamente ao documento do ensino fundamental. Formado por 

um currículo que abarca uma base nacional comum e uma parte diversificada, 

sendo a Arte descrita como uma “disciplina potencial” da área “Linguagens, 

Códigos e suas Tecnologias”, que integra a base comum. Nesse volume, o texto 

sobre Artes não é muito extenso além de carecer de uma proposta específica 

para cada linguagem. 

Como forma de compensar tal caráter genérico desse volume, em 2006, 

o MEC publicou as Orientações curriculares para o ensino médio, que 

procuravam desenvolver indicativos que pudessem oferecer alternativas didático-

pedagógicas dentro do currículo para o ensino médio. Nesse documento, no 

capítulo destinado aos “conhecimentos de Arte” há uma proposta para cada 

linguagem artística, com indicações gerais e específicas, e também um caráter 

prático acompanhado pelo relato de uma experiência desenvolvida em sala de 

aula. 

Os dois documentos relativos à área de Arte apresentam na primeira 

parte uma fundamentação e orientação geral para a área (com objetivos gerais 

de Arte para o ensino fundamental, conteúdos e orientações de prática 

pedagógica em termos globais), e na segunda parte, as propostas para cada 

linguagem específica.  

 Cabe destacar a diferença na organização entre os dois documento 

relativo ao item sobre o tratamento dos chamados “temas transversais”. Esses 

temas propciavam uma relação entre os conhecimentos teoricamente 

sistematizados propostos pelos PCN com as questões da vida real e permeavam 
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ao longo do currículo. Nos 1o e 2o ciclos, os temas transversais apresentados 

foram: Ética, Pluralidade Cultural, Saúde, Meio Ambiente e Orientação Sexual, 

que são mantidos para os 3o e 4º ciclos com a inclusão do tema Trabalho e 

Consumo. 

Sobre as propostas de Artes, no documento são apresentadas para 

cada linguagem artística, incluindo a música, a partir de uma orientação geral da 

sobre o ensino de Artes. Estabelecidas apoiadas em três diretrizes básicas que 

regem a ação pedagógica: conhecimento artístico como produção, fruição e 

como reflexão. Tais diretrizes retomam, embora não explicitamente, os eixos da 

chamada “Proposta Triangular”10 defendida por Ana Mae Barbosa (1991) na área 

de artes plásticas.  

No tocante ao texto dedicado a linguagem musical é importante destacar 

que a concepção geral do ensino de música apresentada pelos PCN é 

caracterizada pela busca de uma educação musical que tome como ponto de 

partida a vivência do aluno, sua relação com a música popular e com a indústria 

cultural (Penna, 2001). Tal direcionamento apresentado traz o desafio de superar 

a histórica dicotomia entre música erudita e popular que pautava a formação do 

professor:  

 
“Essa necessidade de uma concepção mais aberta e abrangente de música, como 
base para a prática pedagógica, pode acarretar dificuldades na realização da 
proposta dos PCN-Arte para Música, uma vez que a oposição entre a música 
popular e a música erudita tem marcado os cursos superiores na área.” (PENNA, 
2001. p.117)     

 

No volume destinado ao 1º e 2º ciclos as considerações iniciais sobre a 

abordagem musical dão grande destaque ao canto e as canções, com ênfase 

nas brasileiras como material de trabalho. 

 

“A canção oferece ainda a possibilidade de contato com toda a riqueza e profusão 
de ritmos do Brasil e do mundo, que nela se manifestam principalmente por meio de 
um de seus elementos: o arranjo de base.” (Brasil, 1997c, p.54)   

Com relação ao volume destinado ao 3º e 4º ciclos o texto inicial sobre a 

abordagem é ancorado em uma extensa lista de 12 objetivos gerais, com o 

                                                        
10 Na “Proposta Triangular” a premissa básica é a integração do fazer artístico, da apreciação da obra 
de arte e sua contextualização histórica. (Penna, 2001, p.39) 
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destaque para os processos de criação e apreciação da diversidade sonora 

existente em vários contextos. 

É possível reconhecer tanto nos objetivos gerais quanto nos conteúdos 

a presença dos três eixos norteadores da Proposta triangular, agrupados em três 

blocos: 

 
Quadro 7– Conteúdos específicos de música proposto nos PCN por ciclos.  

Ciclo 
Eixo 
norteador 

Conteúdos específicos 
Quantidade de 
conteúdos11 

 

1º e 2º ciclos 

Produção Expressão e comunicação em Música: 

improvisação, composição e interpretação 

13 conteúdos 

Fruição Apreciação significativa em Música: escuta, 

envolvimento e compreensão da linguagem 

musical 

9 conteúdos 

Reflexão A Música como produto cultural e histórico: 

música e sons do mundo 

8 conteúdos 

3º e 4º ciclos 

Produzir Expressão e comunicação em Música: 

improvisação, composição e interpretação 

12 conteúdos 

Apreciar Apreciação significativa em Música: escuta, 

envolvimento e compreensão da 

linguagem musical 

12 conteúdos 

Contextualizar Compreensão da Música como produto 

cultural e histórico 

12 conteúdos 

Fonte: BRASIL, 2006  

 

Diante desse ambicioso quadro de expectativas de aprendizagem 

propostas pelos PCN, é preciso esclarecer alguns aspectos dos quais o 

documento não atende em sua completude. O primeiro é relativo à divisão de 

blocos dos conteúdos específicos, que carecem de direcionamento de prática 

pedagógica e principalmente de definições precisas quanto a alguns termos 

musicais. Por exemplo, os termos “composição” e “improviso” necessitam de um 

direcionamento claro quanto aos vários graus de dificuldade, uma vez que é 

necessário um domínio de algumas técnicas, de tal forma, que se consiga 

elaborar um tipo de organização sonora significativa para os alunos e seus 

colegas, demandando conhecimento musical para conduzir tal proposta pelo 

professor, como aponta Fonterrada (1998). 

                                                        
11 Cabe destacar que o documento de música apresenta uma maior quantidade estabelecida de 
conteúdos comparativamente aos textos das demais linguagens contempladas. 
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Outro aspecto de destaque é que não há uma proposta progressiva de 

organização da linguagem musical que pudesse promover o domínio gradativo 

da linguagem artística, o que dificulta a prática de um professor iniciante. 

Como terceiro aspecto é importante ressaltar que nas propostas 

estabelecidas há uma predominância de conteúdos voltados para a discussão e 

reflexão que marcam não somente os objetivos, como também os critérios de 

avaliação. Isto resulta em uma ênfase grande no verbal em detrimento da prática 

artística (Fonterrada, 1998). Assim como também destaca Penna: 

 

“Não negamos, em absoluto, a validade - e mesmo a necessidade - de um trabalho 
que envolva discussão e reflexão. Tal perspectiva é compatível com a diretriz geral 
de contextualizar as produções artísticas, e ainda com a orientação dada ao ensino 
de música, que considera a vivência do aluno e visa desenvolver a sua participação 
crítica no meio cultural em que vive. No entanto, a profusão de conteúdos voltados 
para a discussão e habilidades correlatas pode vir a favorecer uma prática 
pedagógica centrada no falar sobre música, sem a presença concreta do sonoro 
musical em sala de aula.” (PENNA, 2001. p129) 

 

Em sua grandiosidade, as propostas inauguradas pelos PCN 

esbarraram no desafio de encontrar profissionais capacitados que garantissem 

sua adequada implementação. Seus objetivos apresentavam uma formulação 

muito geral e com conteúdos muitas vezes reduplicados em sobreposição, de tal 

forma que não instrumentalizavam esse atual professor polivalente nas diversas 

linguagens. No entanto, foi um documento balizador nas renovações produtivas 

necessárias ao ensino de música, principalmente acompanhando as propostas 

de abordagem presentes nas metodologias ativas de educação musical da 

segunda metade do século.  

Em virtude de tais mudanças, os cursos de licenciaturas também 

procuraram se adequar a esse novo panorama, alterando e adaptando suas 

matrizes curriculares. Fomentou-se um curso em prol da formação profissional de 

um docente com especialização na linguagem, mas que conjuntamente, 

mantivesse as experiências pedagógicas em práticas educativas das demais 

linguagens que atendessem esse recente contexto escolar. Diante desse 

contexto, com essa nova formação, o professor teria mais ferramentas para 

compreender tais expectativas de aprendizagem propostas pelos PCN de cada 

linguagem. Através dessas ferramentas, o professor também desenvolveria a 

habilidade para realizar adequações dos PCN necessárias durante sua prática, 
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que atendessem a sua realidade escolar, e ao mesmo tempo, preservasse sua 

coerência em uma proposta significativa de ensino musical.  

 

1.4.7 A Lei no 11.769/08 e os direitos de aprendizagens mínimos 
descritos pela BNCC:  recentes direcionamentos (2008 – 2018) 

 

No período que se seguiu à publicação dos PCNs surge, em 2006, um 

Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música mobilizado por entidades, músicos 

e educadores musicais junto a parlamentares fortalecendo debates e criando um 

manifesto em prol do fortalecimento do ensino de música. Dois anos mais tarde, 

esta ação resultou na aprovação da lei no 11.769 em agosto de 2008 que alterou 

a LDB no 9.394 de 1996. Tal lei acrescentou um novo parágrafo ao artigo 26 da 

LDB, explicitando ser a música um conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 

ensino da arte na educação básica. Foi um ato de resistência diante de um 

panorama escolar predominantemente voltado para as artes visuais no contexto 

do ensino de artes. 

A efetiva aplicação dessa lei no contexto escolar da educação básica 

trouxe consigo uma série de questionamentos. Como aponta Del-ben (2009), o 

principal deles é o fato de ter sido vetado um dos artigos que constava no projeto 

da Lei a previsão que o ensino de música deveria ser ministrado por professores 

com formação na área. Isto contradiz o próprio artigo 62 da LDB que exige a 

formação no curso de licenciatura para todo e qualquer professor da educação 

básica. Outro aspecto a ser questionado quanto à implementação dessa política 

pública reside no fato que o documento legal não apresenta qualquer garantia de 

que a música seria um componente curricular das escolas de ensino fundamental 

e médio. A única garantia estipulada pela lei estabelecia que em algum 

momento, obrigatoriamente a música estaria presente participante do processo 

de escolarização, não necessariamente como um componente curricular 

cotidiano ao longo de todo processo de escolarização.  

Mesmo diante de um processo de implementação de lei bastante 

complexo, essa lei possui grande relevância para a implementação do ensino de 

música na educação básica, assim como aponta Del-ben:   

 
‘’A mudança trazida pela Lei no 11.769/2008, me parece, e mais simbólica ou política 
que operacional, pois o termo música passa a constar, explicitamente, na lei que 
rege o sistema educacional brasileiro. Acredito que, mesmo que de forma sutil, ou 
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pouco definida, essa alteração poderá fortalecer, em longo prazo, a área de música 
como parte da formação básica dos alunos.’’ (DEL-BEN,2009. p 121) 

 

Além da lei no 11.769/08, também cabe apresentar quais 

encaminhamentos foram propostos pela mais recente reforma do ensino, 

homologada em 2017. Trata-se da construção de uma Base Nacional Comum 

Curricular (BNCC), um documento de caráter normativo que define o conjunto 

orgânico e progressivo das aprendizagens essenciais que todos alunos devem 

desenvolver ao longo das etapas e modalidades da educação básica (Cf. Brasil, 

2017) no território brasileiro, tanto da rede pública como privada. 

Construída ao longo de 30 anos, sua concepção teve início na 

Constituição de 1988 que em seu artigo 210 já estabelecia que seriam fixados 

conteúdos mínimos para o ensino fundamental, de maneira a assegurar 

formação básica comum e respeito aos valores culturais e artísticos, nacionais e 

regionais. (Cf. Brasil, 1988) 

A ideia de uma Base Nacional Comum reapareceu em outros 

documentos orientadores da política educacional tais como na LDB de 1996, 

como é possível observar no artigo 9 no texto sobre Organização da educação 

nacional (título IV):  

A União incumbir-se-á de: 

Inciso IV - estabelecer, em colaboração com os Estados, o Distrito Federal e os 
Municípios, competências e diretrizes para a educação infantil, o ensino fundamental 
e o ensino médio, que nortearão os currículos e seus conteúdos mínimos, de modo 
a assegurar formação básica comum; 
 (Brasil, 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação no 9394/1996) 

 

Também presente nas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 

Básica de 2014: 

“Nesta publicação, estão reunidas as novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Básica. São estas diretrizes que estabelecem a base nacional comum, 
responsável por orientar a organização, articulação, o desenvolvimento e a 
avaliação das propostas pedagógicas de todas as redes de ensino brasileiras.” 
(Brasil, 2013. P4) 

 
A BNCC teve três versões apresentadas para análise pública e uma 

versão final, com ajustes feitos pelo CNE, na reta final do processo. A primeira 

versão reuniu 12 milhões de sugestões e várias audiências públicas. Sobre a 

segunda versão, 27 seminários foram organizados pelo Conselho Nacional de 

Secretários Estaduais de Educação (Consed) e pela União dos Dirigentes 
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Municipais de Educação (Undime). E quando ficou pronta a terceira edição, 

ocorreram 5 audiências públicas, uma em cada região do país e foram 

escolhidos 20 leitores críticos do CNE que finalizaram a versão homologada pelo 

MEC. 

O documento é ancorado em 10 competências gerais que consolidam 

no âmbito pedagógico os direitos de aprendizagem e desenvolvimento durante 

as três etapas da educação (infantil, fundamental e médio). É possível identificar 

entre essas competências a presença de uma destinada exclusivamente á 

apropriação e aquisição de um repertório cultural, cujo conceito está intimamente 

relacionado aos aspectos estéticos produzidos pelo ensino das artes.  

Quadro 8 – Competências gerais da BNCC 
Conceito Competencia 

Conhecimento Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo 
físico, social, cultural e digital para entender e explicar a realidade, continuar 
aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática 
e inclusiva. 

Pensamento 
científico,  crítico 

e criativo 

Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, 
incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a 
criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e 
resolver problemas e criar soluções (inclusive tecnológicas) com base nos 
conhecimentos das diferentes áreas. 

Repertório 
Cultural 

Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às 
mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-
cultural. 

Comunicação Utilizar diferentes linguagens – verbal (oral ou visual-motora, como Libras, e 
escrita), corporal, visual, sonora e digital –, bem como conhecimentos das 
linguagens artística, matemática e científica, para se expressar e partilhar 
informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e 
produzir sentidos que levem ao entendimento mútuo. 

Cultura Digital Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação 
de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais 
(incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar informações, 
produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria 
na vida pessoal e coletiva. 

Autogestão Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais e apropriar-se de 
conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações 
próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da 
cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência 
crítica e responsabilidade. 

Argumentação 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, a consciência socioambiental e o consumo 
responsável em âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em 
relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. 

Auto-
conhecimento 

Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, 
compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e as 
dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 

Desenvolvimento 
social 

Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, 
fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro e aos direitos humanos, 
com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos 
sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos 
de qualquer natureza. 

Autonomia Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, 
resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, 
democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. 

Fonte: Brasil, 2018. 
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Além dessas competências gerais, o documento também apresenta 

especificações quanto aos direitos de aprendizagem e campo de experiência 

para cada segmento.  

Na educação infantil, formada por 2 eixos estruturantes (interações e 

brincadeiras), são apresentados seis direitos de aprendizagem (conviver, brincar, 

participar, explorar, expressar e conhecer-se) em um currículo baseado em 5 

campos de experiência (O eu, o outro e nós; Corpo, gesto e movimentos; Traços, 

sons, cores e formas; Escuta, fala, pensamento e imaginação; Espaços, tempos, 

quantidade, relações e transformações). Para cada campo de experiência 

encontram-se objetivos de aprendizagem e desenvolvimento divididos em 3 

campos de faixa etária (bebes – zero a 1 ano e seis meses; crianças bem 

pequenas – 1º ano e sete meses a 3 anos e 11 meses; crianças pequenas – 4 

anos a 5 anos e 11 meses). 

No tocante às orientações pedagógicas musicais para esse segmento 

há em dois campos de experiência a menção do trabalho com a linguagem 

musical (Corpo, gesto e movimentos; Traços, sons, cores e formas). No entanto, 

apenas no campo de Traços, sons, cores e formas é que o documento apresenta 

especificações concretas quanto aos objetivos de aprendizagem e 

desenvolvimento da linguagem. 

O Ensino Fundamental proposto pela BNCC permanece com sua 

organização em duas etapas e seu currículo está dividido em cinco áreas do que 

se subdividem em nove componentes curriculares:  

Quadro 9 – Organização dos componentes curriculares  
do Ensino Fundamental proposto pela BNCC. 

 
Etapas Áreas do conhecimento Componentes Curriculares 

 

 

 

 

Anos iniciais (1º ao 5º ano)  

Anos finais (6º ao 9º ano) 

Matemática Matemática 

Ciências Humanas História 

Geografia 

Linguagens Lingua Portuguesa 

Educação Física 

Arte 

Língua Inglesa 

Ciências da Natureza Ciências 

Ensino Religioso Ensino Religioso 

 
Fonte: Brasil, 2018. 
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Para cada área do conhecimento e componente curricular são 

apresentadas as respectivas competências específicas a serem desenvolvidas 

ao longo da trajetória de nove anos de estudo dos alunos. No desenvolvimento 

dessas competências específicas o documento também apresenta um conjunto 

de habilidades que estão relacionadas a diferentes objetos de conhecimento 

(entendidos como conteúdos, conceitos e processos), que por sua vez, estão 

organizados em unidades temáticas.  

No que concerne ao ensino de música, nas orientações da BNCC 

destinada ao ensino Fundamental, a linguagem musical está localizada na área 

de conhecimento “Linguagens” como uma unidade temática do componente 

curricular Arte. Este componente por sua vez, está estruturado a partir de seis 

dimensões (criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão) cujo objetivo é 

o desenvolvimento de nove competências específicas: 

 

Explorar, conhecer, fruir e analisar criticamente práticas e produções artísticas e 
culturais do seu entorno social, dos povos indígenas, das comunidades tradicionais 
brasileiras e de diversas sociedades, em distintos tempos e espaços, para 
reconhecer a arte como um fenômeno cultural, histórico, social e sensível a 
diferentes contextos e dialogar com as diversidades. 

Compreender as relações entre as linguagens da Arte e suas práticas integradas, 
inclusive aquelas possibilitadas pelo uso das novas tecnologias de informação e 
comunicação, pelo cinema e pelo audiovisual, nas condições particulares de 
produção, na prática de cada linguagem e nas suas articulações. 

Pesquisar e conhecer distintas matrizes estéticas e culturais – especialmente 
aquelas manifestas na arte e nas culturas que constituem a identidade brasileira – 
sua tradição e manifestações contemporâneas, reelaborando-as nas criações em 
Arte. 

Experienciar a ludicidade, a percepção, a expressividade e a imaginação, 
ressignificando espaços da escola e de fora dela no âmbito da Arte. 

Mobilizar recursos tecnológicos como formas de registro, pesquisa e criação 
artística. 

Estabelecer relações entre arte, mídia, mercado e consumo, compreendendo, de 
forma crítica e problematizadora, modos de produção e de circulação da arte na 
sociedade. 

Problematizar questões políticas, sociais, econômicas, científicas, tecnológicas e 
culturais, por meio de exercícios, produções, intervenções e apresentações 
artísticas. 

Desenvolver a autonomia, a crítica, a autoria e o trabalho coletivo e colaborativo nas 
artes. 

Analisar e valorizar o patrimônio artístico nacional e internacional, material e 
imaterial, com suas histórias e diferentes visões de mundo.  

(Brasil, 2018. Base Nacional Comum Curricular) 
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Diferentemente do que ocorre nas demais áreas de conhecimento, no 

componente de Arte, não há um especificação quanto aos objetos de 

conhecimento e habilidades para cada ano escolar. O documento agrupa as 

orientações em propostas bienais ou divisões maiores por ciclo (anos iniciais e 

anos finais). Na unidade temática de música, além das as habilidades 

especificadas serem organizadas em propostas por ciclos, encontram-se também 

determinações semelhantes sobre as habilidades orientadas pelos ciclos, como é 

possivel observar abaixo destacadas em negrito: 

Quadro 10 – Habilidades da unidade temática de Música 
 (anos iniciais) pela BNCC. 

Objetos de Conhecimento Habilidades 

Contexto e práticas Identificar e apreciar criticamente diversas formas e gêneros de 

expressão musical, reconhecendo e analisando os usos e as funções 

da música em diversos contextos de circulação, em especial, 

aqueles da vida cotidiana. 

Elementos da linguagem Perceber e explorar os elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de jogos, 

brincadeiras, canções e práticas diversas de composição/criação, 

execução e apreciação musical. 

Materialidades Explorar fontes sonoras diversas, como as existentes no próprio 

corpo (palmas, voz, percussão corporal), na natureza e em objetos 

cotidianos, reconhecendo os elementos constitutivos da música e as 

características de instrumentos musicais variados. 

Notação e registro musical Explorar diferentes formas de registro musical não convencional 

(representação gráfica de sons, partituras criativas etc.), bem como 

procedimentos e técnicas de registro em áudio e audiovisual, e 

reconhecer a notação musical convencional. 

Processos de criação Experimentar improvisações, composições e sonorização de 

histórias, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos musicais convencionais ou não convencionais, de 

modo individual, coletivo e colaborativo. 

Fonte: BRASIL, 2018. 
 

Quadro 11 – Habilidades da unidade temática de Música 
 (anos finais) pela BNCC. 

Objetos de Conhecimento Habilidades 

Contexto e práticas Explorar e analisar, criticamente, diferentes meios e equipamentos 

culturais de circulação da música e do conhecimento musical. 

Reconhecer e apreciar o papel de músicos e grupos de música 

brasileiros e estrangeiros que contribuíram para o desenvolvi-
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mento de formas e gêneros musicais. 

Identificar e analisar diferentes estilos musicais, contextualizan-

do-os no tempo e no espaço, de modo a aprimorar a capacidade 

de apreciação da estética musical. 

Elementos da linguagem Explorar e analisar elementos constitutivos da música (altura, 

intensidade, timbre, melodia, ritmo etc.), por meio de recursos 

tecnológicos (games e plataformas digitais), jogos, canções e 

práticas diversas de composição/criação, execução e apreciação 

musicais. 

Materialidades Explorar e analisar fontes e materiais sonoros em práticas de 

composição/criação, execução e apreciação musical, reconhe-

cendo timbres e características de instrumentos musicais diversos. 

Notação e registro musical Explorar e identificar diferentes formas de registro musical (notação 

musical tradicional, partituras criativas e procedimentos da música 

contemporânea), bem como procedimentos e técnicas de registro 

em áudio e audiovisual. 

Processos de criação Explorar e criar improvisações, composições, arranjos, jingles, 

trilhas sonoras, entre outros, utilizando vozes, sons corporais e/ou 

instrumentos acústicos ou eletrônicos, convencionais ou não 

convencionais, expressando ideias musicais de maneira individual, 

coletiva e colaborativa. 

Fonte: BRASIL, 2018. 
 

Considerando que a BNCC é uma orientação básica para a construção 

de currículos e não o currículo em si, é possível estabelecer alguns comparativos 

com seus direcionamentos para o ensino de música com os presentes nos PCN. 

O primeiro ponto, e talvez o mais crucial, é o enfraquecimento de um 

aspecto  essencialmente prático do fazer artístico que está relacionado com a 

produção e apropriação da linguagem. Se nas orientações prospostas pelos PCN 

já havia, de certo modo, um predomínio de ações voltadas para um processo 

intelectual de análise, ou apreciação distanciado do fazer musical propriamente, 

na BNCC é possível observar que tal aspecto se tornou mais latente. 

Predominantemente, o verbo “criar” utilizado nas habilidades estaria cumprindo 

essa função de produção e intimidade com a linguagem, porém, sempre no 

contexto aberto de criação espontânea.  

O segundo aspecto que pode ser observado é a distancia entre as 

expectativas de aprendizagens essenciais anunciadas para as demais áreas de 

conhecimento, quando comparadas às apresentadas na linguagem artística.  A 
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ausência de sistematização quanto às habilidades esperadas para cada ano, 

como está presente em outras áreas de conhecimento da BNCC, afasta as 

possibilidades de um trabalho pedagógico mais estruturado. Discriminando  

objetivos específicos para cada ano através das seis dimensões (criação, crítica, 

estesia, expressão, fruição e reflexão) seria possível conteplar cada uma dessas 

dimensões com mais profundidade,  em especial no que tange ao alcance da 

fruição. 

É possível identificar, como terceiro ponto de destaque, a ausência no 

texto da BNCC de elementos básicos no processo de educação musical, tal 

como a habilidade e a prática do cantar e a sua importância. Ao longo do 

documento a palavra “canto” só aparece apenas uma vez, em um contexto fora 

da linguagem artística, como um objeto de conhecimento do ensino religioso. Do 

mesmo modo como o verbete “voz” que só é citado apenas três vezes dentro das 

especificações da linguagem musical, com a especificidade do uso expressivo da 

voz falada, não relacionado com a habilidade de se trabalhar expressivamente o 

canto.   
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CAPÍTULO 2: O PROJETO CANTO EM GRUPO  
                  E FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA. 

 
 

O presente capítulo tem como objetivo conceituar o Projeto Canto em 

Grupo, bem como apresentar elementos de seu contexto no qual está inserido e 

também elucidar os fundamentos metodológicos dessa pesquisa, apresentando o 

perfil e os procedimentos presentes nessa investigação.  

O Projeto Canto em Grupo é um projeto de formação musical, destinado 

aos alunos do Ensino Fundamental I, que atua diretamente em uma parte da 

rede pública na cidade de São Paulo. Com mais de oito anos de existência, este 

projeto é parte integrante de uma proposta privada de intervenção na escola 

pública, denominado Projeto Ateliê-Escola12. 

Para compreender o alcance da ação pedagógica do Projeto Canto em 

Grupo é preciso primeiramente se aproximar do contexto no qual ele está 

inserido.  

 
2.1  O CONTEXTO DO PROJETO 

 

O Projeto Ateliê-Escola, na qual o Ateliê de Canto em Grupo é parte 

integrante, atua em 8 escolas públicas da região metropolitana de São Paulo, 

com foco em projetos destinados a alunos dos anos iniciais do ensino 

fundamental para o reforço das disciplinas do currículo escolar. 

Cabe destacar alguns detalhes sobre o panorama do ensino 

fundamental (anos iniciais) na rede pública da cidade de São Paulo, dados 

apresentados de acordo com as Estatísticas da Educação Básica de 2017 

realizadas pelo INEP: 

Quadro 12 – Educação na cidade de São Paulo  
(Ensino Fundamental - anos iniciais) em 2017. 

Dados por assunto Rede Municipal Rede Estadual Rede Federal 
Número de 
matrículas 

246.563 312.588 232 

Estudantes em % 44,07 55,89 0,04 
Número de Escolas 561 624 1 
Unidades de Ensino 
em % 

47,3 52,6 0,08 

                                                        
12 O Projeto Ateliê-Escola é uma iniciativa do Instituto Eurofarma e foi criado em 2010 com o objetivo 
de contribuir na qualificação do professor de alfabetização e letramento de crianças em situação 
escolar. 
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Número de turmas 8.499 11.363 10 
Turmas em % 42,76 57,18 0,05 

Fonte: INEP, 2018.  
 

 

Os dados acima demonstram o tamanho da rede na qual está inserido o 

Projeto Ateliê Escola, que ao longo de seus oito anos de existência tem atuado 

em uma seleção de escolas públicas da região de Santo Amaro e Interlagos, com 

o alcance médio de 3000 alunos participantes anualmente. 

Para a realização do Projeto Ateliê-Escola, o Instituto Eurofarma 

mantém com as escolas municiais e estaduais um modelo de parceria público-

privada intermediado pela Diretoria Regional de Educação de Santo Amaro. As 

oficinas, denominadas ateliês são aplicadas nas próprias instituições de ensino, 

como parte da grade curricular, por educadores contratados pelo Instituto e em 

conjunto com os docentes dessas escolas. 

Tal parceria, cujas atividades encontram-se integradas à grade curricular 

das escolas, é ancorada pelo Plano de Desenvolvimento da Educação do MEC, 

regulamentado através do decreto nº 6.094/2007. Este propõe aos sistemas de 

ensino como uma de suas metas “firmar parcerias externas à comunidade 

escolar, visando a melhoria da infra-estrutura da escola ou a promoção de 

projetos socioculturais e ações educativas.” (Artigo 2) 

No âmbito estadual, já existiam resoluções (como  a SE nº 24/2005) que 

dispõem sobre as Escolas em Parcerias e a realização de investimentos e 

melhorias nas escolas públicas estaduais paulistas por empresas, tendo como 

objetivos:  

a) garantir que os projetos estejam condizentes com as diretrizes educacionais da 
Secretaria da Educação; 

b) definir junto à Diretoria de Ensino formas de acompanhamento e avaliação dos 
projetos; 

c) estimular a autonomia de gestão, apoiando mecanismos que promovam projetos 
de parcerias descentralizadas, a partir da iniciativa das Unidades Escolares; 

d) compatibilizar as ações entre os órgãos da SE, tornando-as complementares e 
integradas. 

 

O projeto Ateliê-Escola submete todas as atividades e materiais 

didáticos desenvolvidos à avaliação da equipe da secretaria de educação, que 

analisa e atesta as convergências ao Programa Ler e Escrever, um dos principais 

programas da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo. Além da 
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convergência ao Programa, o projeto conta com uma proposta de atuação em 

sete áreas específicas do conhecimento a serem complementadas e reforçadas 

no currículo escolar (música, artes, língua portuguesa, educação física, teatro, 

ciências naturais e estudos sociais). 

Com foco no desenvolvimento de atividades direcionadas aos anos 

iniciais do ensino fundamental (do 1º ao 5º ano), essas propostas são 

apresentadas em formato de ateliês temáticos, com duração média de um ou 

dois semestres, de acordo com a proposta da linguagem desenvolvida. As 

atividades ocorrem semanalmente durante as aulas regulares com o professor de 

sala acompanhando os encontros que duram 60 minutos.  

O formato de atuação do projeto é ancorado no conceito de Ateliê que 

parte de uma proposta de metodologia de ensino que faz uso de encontros de 

caráter essencialmente práticos, com atividades a serem desenvolvidas em torno 

de um tema em particular. Para balizar a construção pedagógica dessa proposta  

foi escolhido o conceito de “pedagogia por projetos”, orientada pelo conceito de 

“comunidades de destino”, discutido pelo sociólogo Zygmunt Baumann (2005). 

Essa pedagogia defende a ideia de que grupos podem ser articulados quando há 

um projeto comum. Dessa forma, através do engajamento dos alunos para a 

elaboração de um produto final, é possivel constatar outros impactos positivos 

repercutidos em toda comunidade escolar (alunos, funcionários e pais).   

Organizados a partir de uma diversidade temática (música, artes 

plásticas, contação de histórias, danças populares, criação de hortas, meios 

digitais e jogos), cada ateliê recebe um nome e um direcionamento de acordo 

com cada área de conhecimento a ser desenvolvida: 

Quadro 13 – Tabela dos tipos de Ateliês Temáticos  
presentes no Projeto Ateliê-Escola. 

Área de conhecimento Nome do Ateliê Duração 

Música e artes Ateliê de Canto em Grupo 2 semestres 
Língua portuguesa e estudos 
sociais 

Ateliê de Cultura Digital 1 semestre 

Educação Física, estudos 
sociais e música 

Ateliê de Som e 
Movimento: Capoeira 

2 semestres 

Língua portuguesa, teatro e 
artes 

Ateliê Era uma vez 1 semestre 

Educação Física, matemática Ateliê Jogos e 
Brincadeiras 

1 semestre 

Artes visuais Ateliê Arte para Todos 1 semestre 
Ciências naturais e estudo do 
meio 

Viveiro-Escola 2 semestres 
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Distribuídos entre oito escolas participantes da zona sul da cidade, 

esses ateliês possuem equipes que atuam simultaneamente. Em 2017 o projeto 

Ateliê-Escola atuava em 7 escolas municipais (EMEF Carlos de Andrade Rizzini, 

EMEF Dr. Antônio Carlos Abreu Sodré, EMEF Professor Laerte Ramos de 

Carvalho, EMEF Professora Maria Lúcia dos Santos, EMEF Alferes Tiradentes, 

EMEF Professor Linneu Prestes; EMEF João Gualberto A.Carvalho) e 1 escola 

estadual (EE Professora Amélia MonconRamponi). O projeto ainda conta com 

gestão direta de empresa La Fabbrica do Brasil, que coordena não apenas a 

parte pedagógica do projeto (orientação e confecção de materiais), como 

também a parte operacional relacionada principalmente ao diálogo contínuo entre 

equipe, escolas e a empresa mantenedora13.   

Com base nesse cenário, comparando os dados oficiais do INEP 

apresentandos anteriormente e a proporção de instituições contempladas pelo 

projeto Ateliê-Escola no ano de 2017, é possível compreender numericamente a 

atuação desse projeto dentro da rede pública da região metropolitana de São 

Paulo. 

Quadro 14 – Tabela de atuação do Projeto Ateliê-Escola em 2017. 
Área de conhecimento Rede Pública  

(municipal e estadual) 
Projeto Ateliê-Escola 

Número de Escolas 1.185 8 
Unidades de Ensino em % 100 0,68 
Número de turmas 19.862 107 
Turmas em % 100 0,54 

 

Além da realização dos trabalhos em sala de aula, o Ateliê-Escola 

produz e distribui materiais didáticos durante as atividades como forma de 

possibilitar que professores e alunos dêem continuidade aos trabalhos realizados 

durante os ateliês, e também, oferece anualmente um curso de formação para 

professores da rede pública, com a surpervisão e parceria da equipe da Diretoria 

Regional de Ensino de Santo Amaro e realizado pelos professores desses 

ateliês. 

O projeto ainda conta com instrumentos de avaliação organizados em 

dois protocolos: um relativo a pesquisa com sujeitos escolares (diretores, 

coordenadores e professores que preenchem anualmente um questionário 

                                                        
13 Empresa farmacêutica EUROFARMA. 
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avaliando o projeto através dos elementos: educadores dos ateliês, percursos, 

equipe de apoio e organização)  e pesquisa com alunos participantes do projeto 

(através um questionário que tem como objetivo conhecer suas opiniões sobre as 

atividades oferecidas e uma avaliação diagnóstica das competências acadêmicas 

adquiridas).  Tais protocolos são utilizados como diagnóstico interno quanto aos 

ajustes e encaminhamentos pedagógicos diante das atividades propostas pelos 

educadores.   

Exposto esses dados sobre o cenário educacional paulista e também do 

contexto de atuação do Projeto Ateliê-Escola seguiremos com um maior 

detalhamento acerca dos aspectos pedagógicos que alicerçam o projeto de 

formação musical do Ateliê-Escola, o Projeto Canto em Grupo.  

 

2.2  O CANTO COMO FERRAMENTA DE FORMAÇÃO MUSICAL  
 

O Ateliê de Canto em Grupo é a proposta dentro do Projeto Ateliê-

Escola que abrange o desenvolvimento artístico através de uma formação 

musical. Sua atuação pedagógica é composta de atividades de duração anual, 

com foco na iniciação musical por meio de brincadeiras ritmadas e cantadas, 

trabalhando um repertório de música brasileira, de modo que os alunos possam 

se aproximar de uma parte do patrimônio imaterial brasileiro contido no 

Cancioneiro Brasileiro.  

 Como um projeto de educação musical que atua no 1º ciclo de ensino 

fundamental (de 1º ao 5º ano) as atividades que compõem seu currículo estão 

ancoradas na prática do canto. Tido como ponto de partida para a apropriação da 

linguagem musical, este enfoque de prática do canto também objetiva a 

apresentação de importantes mestres da música popular brasileira a partir de 

uma tematização do repertório. 

 Presente desde o início do projeto Ateliê-Escola (em 2010), este Ateliê 

voltado para o desenvolvimento da linguagem musical coleciona mais 4900 

alunos da rede pública que participaram de sua formação. Através de sua 

equipe, atualmente formada por 4 educadores musicais e 3 assistentes esse 

ateliê contempla uma média de 600 alunos contemplados anualmente.  

 Em sintonia com os objetivos do Ateliê-Escola, atuando de forma 

complementar em áreas específicas do conhecimento do currículo escolar e 
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mantendo convergência com o Programa Ler e Escrever, o Ateliê de Canto 

fundamenta sua prática pedagógica na crença compartilhada pelos principais 

pensadores do desenvolvimento musical, segundo a qual o corpo deve ser a 

ferramenta primária da estruturação da linguagem musical, levando o canto como 

o ponto de partida da experiência musical. Assim, como aponta Edgar Willems, 

importante educador musical que forma a base da 1ª geração de métodos ativos 

do ensino de música no século 20: 

 
O canto, na criança, é mais que uma simples imitação. Desperta nela qualidades 
musicais congênitas ou hereditárias: sentido do ritmo, do tempo, do compasso e da 
divisão binária ou ternária do tempo, dos intervalos melódicos, das escalas, dos 
acordes, do sentido modal ou tonal e do valor da linguagem e seu sentido poético. 
(WILLEMS, 2011, p32) 

O canto desempenha o papel mais importante na educação musical dos 
principiantes: agrupa de maneira sintética – ao redor da melodia – o ritmo e a 
harmonia; é o melhor meio para desenvolver a audição interior, chave de toda a 
musicalidade. (WILLEMS, 2011. p33) 

 

Considerando seu importante papel na educação musical além de sua 

configuração como instrumento musical vivo e provedor de experiências musicais 

sem intermediações, a escolha do canto como ferramenta de formação se dá 

principalmente: a partir de seu aspecto prático, e também democrático em 

confluência com sua característica agregadora coletiva. 

 Na base de seu pensamento pedagógico a abordagem do canto 

presente neste projeto é estruturada a partir de três eixos de atuação. Os 

primeiros, de base prática norteiam as atividades com os alunos: o canto como 

ferramenta de aprendizagem da linguagem e conceitos musicais; e o canto 

como cultivo de uma subcultura musical da escola. E como terceiro, de base 

prática que atua de forma indireta, é um eixo destinado ao fomento de 

referências para equipe escolar (professores e gestores): parâmetros de 

utilização do canto na cultura escolar.  

 Dentre os objetivos estruturados para cada eixo, é oportuno aprofundar 

especialmente os dois últimos apresentados: o destinado ao canto como cultivo 

de uma subcultura musical e o eixo destinado à equipe escolar. 

 Relativo à construção e o desenvolvimento de um repertório comum, o 

eixo destinado ao canto como cultivo de uma subcultura musical da escola trata 

da função do Ateliê de Canto no fomento de novos referenciais musicais partindo 

da diversidade presente na música popular brasileira.  
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A importância da criação de uma subcultura musical dentro da escola, 

encontra ecos nas ideias da pesquisadora e educadora canadense Joan Russel 

(2016) em sua pesquisa pelo mundo visitando comunidades que possuem um 

repertório comum de canções, onde o canto é uma prática altamente valorizada: 

 
Sugiro sempre aos meus alunos-professores que há muito valor em criar uma 
subcultura musical na escola, isto é, uma comunidade musical dentro de uma 
estrutura institucional ainda maior. (RUSSEL, 2006 p13). 

 

Para a criação dessa subcultura, em uma prática do cantar para além 

das aulas de música, a autora propõem oito estratégias bem próximas das 

práticas propostas pelo Ateliê de Canto em Grupo em grupo durante sua 

atuação. São elas: 

1) não introduzir instrumentos musicais enquanto o corpo não tiver aprendido a 
cantar; 

2) tornar o canto uma prática regular nos rituais escolares; 

3) desenvolver um repertório de “nossas canções”; 

4) encorajar o canto em momentos inesperados; 

5) colocar crianças e adultos para cantarem juntos; 

6) cantar a várias vozes (em polifonia); 

7) oferecer muitos workshops musicais intensivos para professores generalistas; 

8) encorajar professores generalistas, pais e professores especialistas a 
trabalharem juntos em projetos musicais. (RUSSEL, 2006 p13) 

 

Consciente do papel de um projeto cujo formato está estruturado para 

uma ação pontual na vida escolar dos alunos, o Ateliê de Canto em Grupo 

trabalha fomentando e contemplando os aspectos práticos da linguagem musical. 

Sistematizado através de um projeto temático de repertório (por ex: “Entre bichos 

e Ritmos” – canções das regiões do Brasil e animais ameaçados em extinção), 

durante um ano há um aprofundamento nesse tema, gerando dois produtos: uma 

aula-show para outras classes da escola (misturando jogos musicais e canções 

do repertório a serem ensinadas dos alunos para outros alunos) e uma 

apresentação de fechamento (performance para comunidade escolar e pais, com 

uma estrutura de concerto com músicos acompanhantes).  

Através do desenvolvimento desses produtos pretende-se trabalhar 

aspectos que não conseguem ser contemplados pelas aulas de artes regulares. 

Aspectos esses ligados essencialmente à prática da linguagem, tais como a 
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apropriação e um aprofundamento de técnicas de um instrumento musical, como 

a voz, a organização e sistematização do discurso musical através de 

performances estruturadas e tematizadas, exercitando na prática a utilização 

desse instrumento, por exemplo.  

Outro aspecto importante presente nessa construção de uma subcultura 

está ligada ao tipo de seleção desse repertório. Calcado na apresentação de 

mestres compositores que balizaram a estética da canção brasileira, tal seleção 

fomenta a ampliação das referências musicais e estéticas dos alunos sobre 

música popular brasileira.  

Atuando dessa forma na construção de habilidades fomenta-se tanto o 

fazer quanto a apreciação crítica.  

Essa abordagem pedagógica escolhida para construir o cultivo de novos 

referências a partir do repertório encontra ecos nas ideias de Lucy Green (1997), 

em seus estudos sobre a organização social da prática musical e a construção 

do significado musical. Tal abordagem leva em consideração a construção social 

que permeia o entendimento musical: 

 
Sem algum entendimento que música é uma construção social, não seremos 
capazes de identificar nenhuma coleção sonora específica como musical. Quando 
escutamos música, não podemos separar, inteiramente, nossas experiências dos 
seus significados inerentes de uma maior ou menor consciência do contexto social 
que acompanha sua produção, distribuição ou recepção. (GREEN, 1997. p29) 

 

Nesse entendimento sobre os significados que formam a experiência 

musical, a introdução de um novo repertório, independentemente se está 

distanciado da própria realidade social do aluno, será constituída atuando 

diretamente em dois aspectos da experiência que Green (1997) denomina: 

significado inerente e significado delineado. 

O primeiro, relativo às inter-relações dos materiais sonoros imanentes 

nas canções, está ligado à organização de uma coerência que precisa ser 

racionalmente percebida pelo ouvinte:     

 
A organização do material sonoro age na construção do que chamo 'significado 
musical inerente'. São 'inerentes' porque estão contidas no material sonoro, e têm 
'significados' uma vez que são relacionados entre si. (GREEN, 1997. p28) 

 

Para contemplar esse aspecto, o Ateliê de Canto apresenta aos alunos 

elementos referenciais constitutivos da organização musical, instrumentaliza-os 
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em seu processo de fruição e apreciação do material sonoro. Por exemplo, na 

unidade temática de ritmos nordestinos, durante a apresentação da canção “Asa 

Branca” de Luiz Gonzga e Humberto Teixeira, são apresentados aos alunos 

elementos que caracterizam esse ritmo (o Baião). Apresentando não apenas 

informações sobre o agrupamento sonoro que forma esse rítmo, mas também 

elementos de comparação com outros ritmos que formam um parentesco com a 

cultura nordestina tais como o Xote e o Arrastapé. Dessa forma, amplia-se a 

capacidade do aluno em perceber as nuances e diversidades presentes desse 

tipo de música que geralmente é reduzida ao senso comum associado aos ritmos 

nordestinos como apenas “Forró”.   

A importância desse tipo de construção, inserindo elementos que 

ampliam os referenciais que formam os significados inerentes da experiência 

musical, é apontada por Green como algo fundamental: 

 
Significados inerentes não são nem naturais, essenciais, nem não-históricos: pelo 
contrário eles são artificiais, históricos e aprendidos. As respostas e compreensão 
dos ouvintes a eles dependem da competência e referência em relação ao estilo 
musical. O ouvinte deverá ter alguma experiência musical prévia desse tipo de 
música e estar familiarizado ou deter algum conhecimento com o estilo musical, para 
perceber algum conhecimento inerente. Do contrário, poucos significados serão 
percebidos.  (GREEN, 1997. p28) 

 

Além desse aspecto relativo ao significado inerente, o segundo aspecto 

que forma a experiência musical citado por Green (1997), é o significado 

delineado que aponta para os contextos de produção, distribuição e de 

receptividade que afetam a nossa compressão musical. Tal significado está 

ligado aos fatores simbólicos que a música desperta metaforicamente, 

proveniente da construção de significados musicais a partir do referencial 

individual do ouvinte.  

Relativo a esse aspecto, o trabalho do Ateliê de Canto em Grupo 

considera em sua abordagem pedagógica a diversidade de contextos culturais 

presentes nas salas de aula da escola pública, e utiliza desses múltiplos 

contextos para identificar os elementos potenciais que podem ser aplicados na 

transposição didática durante a introdução de um novo repertório.  

Ainda utilizando como exemplo a apresentação da unidade temática de 

ritmos nordestinos: durante a apresentação da música Asa Branca também são 

relacionados os aspectos culturais que permeiam o imaginário festivo das danças 
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que formam os ritmos nordestinos, bem como, uma análise do contexto da 

personagem da canção em situação de êxodo. Os alunos são convidados a 

identificar quais aspectos apresentados estão presente em seu cotidiano, de 

maneira direta ou indieramente (presente nas tradições de sua família ou na 

composição dos elementos artísticos que estão expostos – mídia como rádio ou 

tv). 

A coexistência entre esses dois tipos de significados que formam a 

experiência musical, que Green (1997) destaca ser os um dos maiores desafios 

de um trabalho de educação musical:   

 
Concernente à concepção musical, que inclui os significados inerentes e delineados, 
jaz uma irrevogável e interdependente interface entre os dois tipos de significados. 
(...) atitudes tendenciosas a respeito de um dos aspectos do significado musical 
pode suplantar e influenciar nossas atitudes em relação ao outro. É nesta área de 
interação entre os significados inerentes e delineados, que surgem os maiores 
desafios à Educação Musical. (GREEN, 1997. p29) 

 

Esses foram os pilares que fundamentam o pensamento pedagógico das 

atividades de seleção do repertório do Ateliê de Canto em Grupo, e que 

compõem o eixo do canto como cultivo de uma subcultura musical da 

escola. 

Cabe agora aprofundar sobre o último eixo que estrutura este projeto, o 

eixo destinado à equipe escolar para o fomento de parâmetros de utilização do 

canto na cultura escolar.   

 São reconhecíveis as diversas facetas de utilização da música na 

escola: através de equipe gestora (nas festividades e datas comemorativas), 

através dos alunos (nas intervenções culturais espontâneas ou durante os 

momentos livres), e dos professores de sala (como recurso didático em apoio as 

outras disciplinas, ou também, em uma abordagem de desenvolvimeto 

psicomotor em um contexo de “Educação pela música”14).  

A efetiva presença da música nesses diversos contextos, em muitos 

casos, ocorre simultaneamente com a ausência de profissionais especializados 

em Educação Musical, ou mesmo que atuam como professores de Artes.  

                                                        
14 SOUZA (2003) apresenta a distinção da música no contexto escolar em dois tipos: Educação pela 
música (proporcionar à criança meios de satisfazer as suas necessidades desenvolvimentais, não 
requer um professor especialista) e Música pela Educação (também denominada de Educação 
Musical ou Ensino da Música objetiva-se a aprendizagem musical da criança: ritmo, melodia, os 
tempos, os compassos, a leitura de pautas e a técnica de tocar um instrumento). 
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Tal contexto revela uma situação paradoxal, uma vez que a linguagem 

musical adotada em grande parte dessas práticas musicais é o canto. No 

entanto, ele ocorre como um “canto espontâneo”, denotando a ausência de uma 

formação específica para a utilização dessa ferramenta pedagógica.  

Percebendo esse contexto, o Ateliê de Canto cumpre seu papel de 

também subsidiar a utilização do canto sob alguns parâmetros. São eles:  

 na utilização adequada da voz infantil – apesar de uma 

referência vocal forte advinda da música comercial, é importante 

estabelecer um padrão vocal adequado ao trato vocal infantil (de 

sonoridade e volume); 

 nas possibilidades de um futuro afinado – estabelecer como 

referência o canto afinado é possível desde que se atente para 

alguns aspectos como cuidado de emissão vocal saudável (sem 

sopros ou esforço de emissão) e adequação de voltada à 

tessitura das crianças (sem extremos graves e agudos). 

 Na utilização do canto como catalizador de emoções – relativo 

ao seu poder de fortalecimento da identidade de pertencimento a 

um grupo. Realizando conjuntamente, uma construção coletiva 

propícia para uma experiência afetiva. 

 No cultivo do hábito da escuta – como forma de reconhecer 

possibilidades de utilização da voz diferente da voz falada 

empregada normalmente no ambiente escolar (onde há elevado 

nível de poluição sonora), resultando em um hábito mais 

saudável, o que acaba por interferir no processo de comunicação 

das pessoas.  

 

Por fim, cabe ainda destacar a construção do material didático 

desenvolvido para as aulas desse Ateliê organizado a partir de duas abordagens. 

A primeira, com proposta de atividades sobre as letras das canções, foi 

construídas a partir dos critérios do Programa Ler e Escrever, como um convite à 

utilização do professor em seu cotidiano com a classe, caso tenha interesse 

(também são disponibilizadas as músicas do projeto em formato playback para 

uma prática do canto sem a necessidade de um instrumento harmônico de 

acompanhamento). A segunda abordagem contempla os aspectos de apreciação 
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e organização dos elementos musicais. É um caderno de escuta, construído pelo 

educador responsável do Ateliê de Canto em Grupo para desenvolvimento de 

elementos de estruturação e registro sonoro. 

A convergência de conteúdos com o programa Ler e Escrever não se 

restringe apenas na utilização do material didático desenvolvido pelo Ateliê com 

as propostas de atividades sobre as letras das canções. Mas também está 

presente na abordagem de jogos musicais cotidianos que estruturam aspectos 

fonéticos de articulação através da voz cantada.  

Essa relação entre o desenvolvimento das habilidades musicais e a 

consciência fonológica dos alunos, apresenta grandes correspondências assim 

como apresenta Pacheco (2013) em seu estudos revisando as pesquisas 

realizadas com crianças americanas, canadenses, espanholas, mexicanas e 

turcas (Anvari 2002; Bolduc, 2008; David, 2007; Moyeda, Gósmez e Flores, 

2006; Peynircioglu, Durgunoglu e Oney-Kusefoglu, 2002; Herrera, Delfior e 

Lorenzo, 2007; Herrera, 2011) referente à transferência de habilidades 

cognitivas: 

 
Os autores dos estudos de intervenção sugeriam que (i) trabalhar com canção pode 
aperfeiçoar as habilidades da consciência fonológicas (Herrera, Defior e Lorenzo 
2007; Herrera et al. 2011); (ii) enfatizar a reprodução de padrões rítmicos, a 
memorização de sequências sonoras ou a identificação e reprodução de timbres e 
melodias pode contribuir com o desenvolvimento e a ampliação do vocabulário 
(Moyeda, Gómez e Flores 2006); (iii) o uso de atividades musicais em sala de aula 
pode aumentar o interesse das crianças na leitura e na escrita (Bolduc 2009). 
(PACHECO, 2013, p93) 

 

Como síntese, diante de todos os aspectos apresentados que alicerçam 

o pensar pedagógicos do projeto, cabe destacar as principais crenças que regem 

essa prática:  

 que o desenvolvimento musical apresenta correspondências em 

outros aspectos da linguagem falada;  

 que a utilização da voz cantada é uma riquíssima opção de 

apropriação da liguagem musical uma vez que também possibilita 

atuar na ampliação dos significados que formam a experiência 

musical;  

 e que a escola carece de parâmetros na utilização do canto em 

suas práticas.  



82 
 

 

Com base na apresentação conceitual-pedagógica do Ateliê de Canto 

em Grupo seguiremos com desenvolvimento dos procedimentos e análise dos 

sujeitos da pesquisa.  

 

2.3 FUNDAMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 

Como é possível mensurar a atuação de um projeto de arte na educação 

básica? Que tipo de evidências de aprendizagem é possível captar a partir da 

realização de um trabalho artístico como este? Existe algum tipo de 

transformação dos alunos após esse fazer musical?  

Não é possível responder a essas perguntas apenas analisando 

resultados de exames padronizados aplicados aos alunos uma vez que, embora 

a educação ainda se encontre refém da mensuração de valores tangíveis, o 

conhecimento a partir da experiência artística exige uma análise mais complexa 

que critérios rígidos de quantificação. O próprio fato de processo ocorrer em um 

contexto específico – considerando que escola atua como palco de 

transformação das pessoas, seus sonhos, desejos e responsabilidades que não 

podem ser mensurados quantitativamente – já aponta para outras ferramentas 

mais efetivas de análise que dêem conta dessa complexidade de relações entre 

seus agentes (professor, aluno, escola e comunidade escolar).  

  Ludke e Marli (1986) afirmam o quão multifacetada é a abordagem do 

processo educativo visto que as coisas acontecem de maneira tão inexorável que 

fica difícil isolar as variáveis envolvidas, ainda mais para apontar claramente 

quais são as responsáveis por determinado efeito.  

Para tal análise dessa teia de relações é necessária uma intimidade com 

o que ocorre dentro das escolas, em um contato direto com a realidade escolar a 

partir da compreensão de suas variadas interações humanas através da 

percepção de suas qualidades particulares. Nesse contexto, o formato de 

pesquisa que julgamos melhor servir para o mapeamento dessa complexa teia é 

o centrado nos aspectos qualitativos desses fenômenos. Especificamente para 

esse projeto, adotando uma abordagem qualitativa dessa experiência 

pedagógica dos alunos com o ensino de artes, com foco na formação musical. 

 
A abordagem qualitativa parte do fundamento de que há uma relação dinâmica entre 
o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um 
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do sujeito. O 
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conhecimento não se reduz a um rol de dados isolados, conectados por uma teoria 
explicativa; o sujeito-observador e parte integrante do processo de conhecimento e 
interpreta os fenômenos, atribuindo-lhes um significado. O objeto não é um dado 
inerte e neutro; está possuído de significados e relações que sujeitos concretos 
criam em suas ações. (CHIZZOTTI, 2006 p78) 

 

Dessa forma, através de uma abordagem qualitativa será possível 

coletar informações para a pesquisa que contemplem: o ambiente natural como 

fonte direta de dados; uma coleta de dados predominantemente descritiva; e um 

relato centrado na preocupação com o processo maior que com o produto, bem 

como, no “significado” desses agentes com o assunto em questão. 

Diante do complexo tecido de sujeitos presentes na comunidade escolar, 

julgamos ser o professor de classe aquele que possui maior intimidade com a 

realidade de aprendizagem dos alunos. E por essa razão, essa pesquisa de 

abordagem qualitativa foi desenvolvida através dos depoimentos quanto à 

percepção desses sujeitos em relação aos aspectos de transformações da arte.  

Em meio à diversidade de propostas de abordagens qualitativas, com 

soluções metodológicas diferentes, o formato que julgamos mais adequado ao 

presente projeto foi o estudo de caso “qualitativo” com base nas proposições 

conceituais de Marli André e Menga Ludke:  

 
O estudo qualitativo (...) é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em 
dados descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma 
complexa e contextualizada. (LUDKE & MARLI, 1986) 

 

Considerando que o objeto de estudo desse projeto está 

intrinsecamente ligado a aspectos de aprendizagem em contexto escolar, o 

estudo de caso, configura-se o mais  adequado para a leitura desses contextos. 

 
O estudo de caso “qualitativo” ou naturalístico encerra um grande potencial para 
conhecer e compreender melhor os problemas da escola. Ao retratar o cotidiano 
escolar em toda a sua riqueza, esse tipo de pesquisa oferece elementos preciosos 
para uma melhor compreensão do papel da escola e suas relações com outras 
instituições da sociedade. (LUDKE, MARLI, 1986)  

 

Com base nessa fundamentação metodológica, foram utilizados os 

procedimentos mais adequados para responder as questões de aprendizagem 

em um processo artístico. Ancorado no formato de estudo de caso do Ateliê de 

Canto em Grupo, a pesquisa foi desenvolvida a partir de uma abordagem 
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qualitativa com base em uma entrevista semi-estruturada como os sujeitos da 

pesquisa, os professores de classe. 

 

2.4 PERFIL DOS SUJEITOS DA PESQUISA E PROCEDIMENTO ADOTADO 
 

Em meio a tantos sujeitos presentes no cotidiano desse projeto (equipe 

gestora, alunos, docentes de sala, docentes da disciplina de artes) escolheu-se 

como principal sujeito para essa pesquisa o professor de classe que em 2018 

teve sua turma contemplada pelo Ateliê de Canto em Grupo. Optou-se por operar 

um estudo de caso com esses sujeitos em função de sua formação polivalente, e 

principalmente, por ser ele o agente pedagógico da comunidade escolar que 

melhor conhece o desenvolvimento dos alunos, além de que, também esteve 

presente durante as aulas do Projeto Ateliê-Escola. 

Desse delineado cenário, foram escolhidas professoras de quatro 

turmas (de 3º e 5º ano) em que atuei como docente na Escola Municipal Alferes 

Tiradente durante o ano letivo de 2018. Através de sessões individuais de 

entrevistas semi-estruturadas foi possível colher suas percepções relativas aos 

aspectos de transformações da arte, da música e do canto dentro do contexto no 

ensino público. 

A escolha pela entrevista semi-estruturada se deu ancorada nos 

procedimentos defendidos por Marli André e Menga Ludke: 

 
É importante atentar para o caráter de interação que permeia a entrevista(...) 
havendo uma atmosfera de influência recíproca entre quem pergunta e quem 
responde. Especialmente nas entrevistas não totalmente estruturadas, onde não há 
imposição de uma ordem rígida de questões. (...) Ela permite correções, 
esclarecimentos, e adaptações que a tornam sobremaneira eficaz na obtenção das 
informações desejadas. Enquanto outros documentos têm seu destino selado no 
momento em que saem das mãos do pesquisador que os elaborou, a entrevista 
ganha vida ao se iniciar um diálogo entre o entrevistador e o entrevistado. (LUDKE, 
MARLI, 1986)  

 

O roteiro das perguntas, presente nas sessões individuais de 

entrevistas, foi desenvolvido com base nas teorias apresentadas na 

fundamentação teórica desse projeto, tendo como principal referencial as 

questões de Elliot Eisner acerca das evidências de aprendizagem das artes. 

Associando a investigação sobre a experiência musical pregressa desse 

professor, com as evidências de aprendizagem dos alunos com relação ao Ateliê 
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de Canto em Grupo, tais questões formam um quadro sugestivo para elucidar as 

percepções desse professor quanto a esses processos artísticos.  

A estrutura das sessões seguiu sempre o mesmo protocolo: introdução 

dos objetivos da pesquisa e formato da entrevista; apresentação e detalhamento 

do Termo de Consentimento Livre (anexo A); desenvolvimento de seis questões; 

considerações finais e agradecimento como finalização. 

Foram utilizadas as seguintes questões balizadoras:    

1) Qual foi seu primeiro contato com música? Qual foi a sua lembrança 

mais antiga com a prática musical na escola? 

2) Como você percebe a relação dos alunos com a aula do Ateliê de 

Canto em Grupo (facilidades e dificuldades)? 

3) Na sua opinião, o que essencialmente é desenvolvido durante o 

trabalho do Ateliê de Canto em Grupo?  

4) O que as crianças aprenderam ao longo do processo de um ano com 

o Ateliê de Canto em Grupo (aprendizagem técnica, procedimental 

ou comportamental)? 

5) É possível estabelecer uma relação entre a presença de uma prática 

musical e o desenvolvimento coginitivo dos alunos envolvidos no 

projeto? Se sim, de que forma é possível identificar essa mudança? 

6) Você percebe alguma influência do Ateliê quanto à formação do 

gosto musical dos alunos? Caso afirmativo, em que medida?  

 

Após a realização das entrevistas, seguiu-se para a etapa de análise 

dos dados coletados. Utilizando como referência as proposições de Marli André e 

Menga Ludke, foram empregados os procedimentos como a formulação de 

questões analíticas, o aprofundamento da revisão de literatura sobre esses 

aspectos; a testagem de ideias junto aos sujeitos da pesquisa, e a utilização 

extensiva de comentários, observações e especulações ao longo da coleta 

(surgindo uma sétima questão em todas as entrevistas, referente a um 

comparativo das aulas de Artes regulares com as aulas do Ateliê de Canto em 

Grupo). 

Após esses procedimentos, construi-se um conjunto de categorias 

descritivas com base no referencial teórico adotado: os aspectos de Artes e 

Currículo; a presença do canto na escola; as aprendizagens da linguagem 
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musical no desenvolvimento dos estudantes; e as contribuições da Arte na 

formação dos alunos.  

Também foram realizadas leituras sucessivas para a divisão do material 

transcrito nesses elementos componentes, sem contudo, perder de vista a 

relação desses elementos com todos os outros componentes apresentados nos 

depoimentos. Essa leitura atenta permitiu contemplar os diversos tipos de 

conteúdo evidenciados nos relatos dos sujeitos da pesquisa:    

 
Outro ponto importante nesta etapa é a consideração tanto do conteúdo manifesto 
quanto do conteúdo latente do material. É preciso que a análise não se restrinja ao 
que está explícito no material, mas procure ir mais a fundo, desvelando mensagens 
implícitas, dimensões contraditórias e temas sistematicamente “silenciados”. 
(LUDKE, MARLI, 1986) 

 

Com base nesses procedimentos, foi possível realizar uma análise 

aprofundada da percepção desses docentes quanto aos avanços e desafios do 

ensino de artes na escola pública.    
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CAPÍTULO 3: O OLHAR DOCENTE SOBRE  
                  A FORMAÇÃO MUSICAL NA ESCOLA. 

 

Nesse capítulo serão apresentadas algumas das ideias acerca da 

formação musical dos alunos sob a óptica do docente que atua como professor 

de sala dos anos iniciais do Ensino Fundamental, levando em consideração seu 

tipo de atuação e formação dedicada à polivalência (em português, matemática, 

ciências naturais e humanas).  

Através da análise desse contexto será possível verificar de que forma 

esses sujeitos da pesquisa enxergam e compreendem a presença da arte no 

currículo escolar, bem como, quais contribuições na aprendizagem são 

apresentadas por seus alunos durante a participação de um projeto de formação 

musical como o do Ateliê de Canto em Grupo. Neste capítulo também serão 

contempladas as evidências presentes no discurso desses docentes diante da 

escolha do canto como ferramenta pedagógica, assim como, quais desafios são 

encontrados no fomento de um projeto de formação musical fundamentado na 

prática do cantar e, por fim, as contribuições da arte para o desenvolvimento 

global dos alunos. 

 
3.1 ARTE E CURRÍCULO  

 
Ao discutir as ideias presentes no olhar dos professores de classe das 

turmas participantes do projeto Ateliê de Canto em Grupo é necessário 

referenciar novamente o conceito de currículo já visto anteriormente.  

O conceito de currículo adotado neste trabalho parte das ideias de 

Sacristán (2015) e sua perspectiva processual de currículo. Um conceito não 

limitante apenas aos resultados escolares observáveis mas também aplicável na 

perspectiva prática do currículo como um veículo que comunica e viabiliza teorias 

e ideias à realidade. 

Com base nessa conceituação (apresentada com aprofundamento no 

ítem 1.3 deste trabalho) e nos aspectos que compõem o contexto escolar 

pesquisado, constatamos nos depoimentos dos sujeitos uma preocupação 

quanto à aprendizagem significativa dos alunos na disciplina de Artes, assim 

como aponta a Professora 1: 

 “Na aula de artes deles, primeiro eles não têm recursos. Pra aulas de artes deles é 
o que? Desenho, lápis pra pintar com lápis de cor, algum desenho na lousa pra eles 
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copiarem e depois pintar. Então eles viram copistas na realidade, pela falta de 
recursos mesmo. E o ateliê não, eles têm a prática, você traz os instrumentos, você 
traz a música, eles vão cantar, eles vão experimentar, você está orientando é a 
prática que faz a diferença pra eles, a aprendizagem fica muito mais significativa, 
quando eles chegarem lá na frente que eles lembrarem de arte, eles vão lembrar do 
ateliê, eles vão lembrar da música.“ (Professora 1) 

 

Neste depoimento, a Professora 1 revela, na sua perspectiva, quais são 

os impecilhos para uma efetiva dimensão prática do currículo das aulas Artes. 

Aponta a falta de recursos, e também a dificuldade em, efetivamente, transformar 

a abordagem artística em algo essencialmente prático.   

Outra professora, também destaca essa característica distante da 

dimensão prática da linguagem artística presente nas aulas de artes. Indica o 

mesmo perfil de aulas de Arte mesmo diante de um contexto onde o educador é 

um músico, como destacado pela professora 2: 

 “No caso da minha turma, eles têm um professor que é musico, que ele também 
trabalha essas coisas com os alunos, mas no ponto de vista mais contextualizado, 
na história. Não necessariamente técnicas de canto. Ele pode apresentar algumas 
coisas pros alunos mas não fazer com que eles sejam agentes na prática mesmo. 
Então você sabe que aquilo existe, mas você não desenvolve em si, não consegue 
colocar em prática.” (Professora  2) 

 
Apontando a dificuldade em converter em prática o currículo proposto 

nas aulas de artes, a professora, em sua óptica, relata que o foco do currículo de 

artes, voltado para uma contextualização histórica, não propcia uma intimidade 

com a linguagem a partir de uma prática, dificultado a apropriação da mesma. 

Revisando os documentos vigentes que normatizam as aulas de artes e 

de música (desenvolvidos no ítem 1.4 sobre o panorama histórico do ensino de 

música nas escolas) percebe-se claramente a presença de uma tendência 

currícular que privilegia os aspectos de apreciação e reflexão em detrimento dos 

aspectos de estrutração prática da linguagem. Este aspecto é confirmado nos 

depoimentos das professoras quando apontam o mesmo tipo de preocupação 

com tal proposta curricular das aulas de Artes.  

O contexto no qual está inserido esse currículo das aulas de artes 

também é um aspecto encontrado nos depoimentos. Destaca-se a falta de 

condições estruturais para desenvolver um currículo diversificado que aborde 

outras linguagens artísicas (com artes visuais, música, teatro e dança), como se 

pode notar no depoimento da Professora 4:  

“O que eu percebo também é que é a estrutura como um todo. Eu já vi professores 
que se dispunham a fazer (trabalhar uma pintura, um guache... teria que ter um 
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espaço específico para deixar secar. Teria que ter um ateliê, não?) mas a estrutura 
também não colabora. Trabalhar música: deveria o professor ter um rádio ou alguma 
coisa... os recursos... os facilitadores teria que ter (sic). O espaço também pra você 
fazer uma brincadeira de roda que entra na Artes também.” (Professora 4) 

 

O depoimento da professora 4 critica a inadequação física da escola que 

apresenta dificuldade para abarcar qualquer tipo de proposta currícular de artes 

respeitando as necessidades específicas de materiais e espaços para 

desenvolver as diversas linguagens artísticas. 

Outro aspecto dificultante para a efetivação do currículo de artes na 

escola é citado pela professora 2: 

“Mas a gente está envolvido com aprovações e reprovações do aluno e outras 
questões de estrutura da prefeitura. Além de questões burocráticas que talvez 
engessem um pouco essa forma de lidar com o conteúdo, no caso o ensino da arte. 
Mas como o professor ele tem que dar conta de todas as coisas inclusive daquelas 
com as quais ele não tem tanta afinidade, não se identifica tanto, isso também acaba 
prejudicando um pouco o trabalho, eu acredito.” (Professora 2) 

Presente em seu depoimento, a professora destaca problemas na 

conciliação do tempo destinado entre resolução de questões essencialmente 

burocráticas como aprovações e reprovações, com a excessiva demanda de 

conteúdo a ser contemplado em aulas. Isto acaba resultando em uma 

abordagem pedagógica mais superficial em alguns assuntos em detrimento de 

outros. 

A mesma professora ainda compara os resultados práticos das aulas de 

artes com as aulas do Ateliê:  

“O projeto é uma vez por semana só, a aula de arte é uma vez por semana só. Mas 
a quantidade de conteúdo que esse professor de arte tem que dar conta, por conta 
das questões estruturais e burocráticas, provavelmente é o que impede que ele 
tenha os mesmos resultados, digamos assim, que o projeto consegue apresentar.” 
(Professora 2) 

 

Em seu depoimento, a professora 2 aponta criticamente que o resultado 

obtido pelas aulas do Ateliê de Canto em Grupo só foi possível porque se 

desvencilhou das demandas excessivas de conteúdo e burocracias.   

De acordo com esses depoimentos apresentados, é possível perceber 

que os docentes consideram as condições de infraestrutura do Ateliê de Canto 

em Grupo bem distantes daquelas encontradas cotidianamente na escola. Com 

uma infraestrutura composta de instrumento melódico/harmônico para ser 

utilizado pelo professor (teclado e violão), caixas acústicas e um assistente (que 

acompanha as aulas oferecendo um suporte para o melhor aproveitamento do 
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tempo pelo educador), o professor do Ateliê de Canto em Grupo dispõe de um 

apoio e suporte, enquanto o professor de Arte da escola atua compartilhando 

equipamentos com todas as turmas da escola (por exemplo aparelho multimídia), 

além dos materiais para confecção dos trabalhos dos alunos (muitas vezes 

custeado pelo próprio professor).  

Como forma de contornar esse contexto de escassez, também é citada 

a ideia de implementação de novas metodologias de ensino em uma abordagem 

interdisciplinar que envolve o professor de Artes e o professor de classe, como 

destaca a Professora 4: 

 
“Tinha que ser um trabalho que conversasse com o professor de sala pra 
assessorar: “Olha, você pode me ajudar?”. Esse diálogo já não acontece pela 
correria. (...) Ou uma pessoa que tivesse particular para ligar uma coisa na outra, ser 
interdisciplinar.” (Professora 4) 

 

No entando, tal proposta de abordagem interdisciplinar valorizada pela 

docente não encontra meios de ser viabilizada por uma questão estrutural de 

organização dos horários. De acordo com a professora, a abordagem 

interdiciplinar pressupõem um espaço para planejamento conjunto entre os dois 

docentes, o que não acontece.  

Outro aspecto presente nos depoimentos da pesquisa (professoras 4 e 

2) diz respeito à diversidade das linguagens artísticas que deveria estar 

presentes as aulas de Artes. Destaca-se também a necessidade de ampliação da 

carga horária como forma de viabilizar a abordagem presente no currículo de 

forma mais significativa:  

 
“O que eu percebo na verdade é que a aula de artes é muito pouco. Uma vez por 
semana. (...) E Artes na verdade não é só o papel. Artes é muito amplo: é expressão 
corporal... trabalhar as quatro linguagens, e eu vejo que as vezes só se trabalha a 
linguagem do papel. Mas também que teria quer ter um espaço...  (Professora 4) 

“Eles tem uma aula de artes. É muito pouco porque são várias coisas que o 
professor tem que dar conta.  Cada professor de artes vai fazer uma atuação mais 
próxima da sua identificação, isso é fato. (...) E como todas as áreas da arte são 
importantes eu acho que deveria haver uma separação. (...) Dessa forma, eu acho 
que essa separação é importante para que nada fique prejudicado. Para que as 
artes visuais não fiquem prejudicadas, que a música não fique prejudicada. Eu acho 
que poderia ter sim, essa permanência de uma disciplina ou de um projeto 
permanente junto com o currículo para enriquecer o currículo, no meu ponto de 
vista.” (Professora 2) 

 

Com base nesses depoimentos é possível constatar que os docentes 

entrevistados apontam para a necessidade de ampliação da carga horária 
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reservada para o ensino de artes, o que denota uma valorização das artes 

enquanto linguagem que faz parte da formação de seus alunos. As docentes 

também apresentaram argumentos quanto à necessidade da ampliação de 

abrangência do projeto Ateliê de Canto em Grupo, como forma de atender mais 

turmas, mas principalmente, ser organizado como um aspecto curricular que 

apresente aprofundamentos após ciclos recorrentes de atuação ao longo da vida 

escolar do aluno. Isto pode ser visto abaixo nos depoimentos das professoras 1, 

2 e 3: 

 
“O tempo que eles ficam em contato com o ateliê é pouco, porque se fosse contínuo, 
pelo menos dois, três anos, eles teriam, aprenderiam mais coisas, eles teriam 
tocado mais instrumento, com mais músicas. E acho que o gosto deles na idade que 
eles estão, o gosto deles poderiam melhorar, mudar muito, a gente poderia até ter 
artistas aqui né, acho que o que falha é o tempo. (...) poderia ser contínuo, pegar do 
primeiro ao quarto ano as turmas e fazer, pra eles terem mais contato. Esse ano 
será trabalhado isso e isso.... uma continuidade mesmo para o projeto pra 
continuar.” (Professora 1) 

“Ele precisa ser permanente. Ele precisa ser permanente! Porque uma das coisas 
que eu falo muito pra eles, desde o início do ano para os alunos, sempre falei, é 
para eles valorizarem porque não é todo mundo que tem, e também, é passageiro. 
Não é todo mundo que tem essa oportunidade. Eu não tive. Outras turmas dessa 
escola não tem.(...) Então eu acho que essa continuidade é importante porque aquilo 
que foi iniciado agora não é linear. (...) Por isso que tem que ser permanente, porque 
a gente não vai lidar com uma ideia progressiva. A gente tem que considerar, assim 
como o próprio currículo da escola, em retomar. (...) Eu gostaria, eu acho que ele 
deveria fazer parte do currículo. Na verdade a arte já faz parte do currículo, mas ela 
não dá conta de explorar todas as áreas de modo uniforme e aprofundado.”  
(Professora 2) 

“Eu falaria muito bem do Ateliê (...) Como eu falei pra todo mundo. A gente troca 
entre professoras e a gente fala que o Ateliê, pelo menos do que eu participei do 
Canto em Grupo, é muito rico. Eu falo que a escola não pode perde isso. Que é 
muito bom, que outras turmas tenham (...) Tem muita coisa diferente e às vezes as 
crianças ficam só com essas mesmices do que tem aqui no seu bairro. Não abre, 
não amplia. E a escola tem por obrigação de ampliar isso. Mas às vezes infelizmente 
não acontece.  (Professora 3) 

 
Considerando essa relação entre arte e o currículo é possível abordar 

algumas questões presentes na óptica desses docentes quanto ao papel da arte 

no currículo escolar. Para tal, serão utilizadas como referencial as propostas de 

Eisner (citadas no ítem 1.2 no capítulo 1) relativas ao conjunto de transformações 

que a linguagem artística desperta, partindo do papel das artes no refinamento 

dos sentidos e desenvolvimento da imaginação, bem como, o conjunto de 

funções cognitivas desenvolvidas durante sua experiência, e culminando nos 

processos de transformação quanto às formas dessa representação (mimetismo, 

expressividade e utilização de signos convencionais).  
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Como síntese de todos esses aspectos ligados à transformação da 

consciência através do ensino das artes, e a organização em cinco aspectos 

proposta por Eisner (2004), destacaremos trechos dos depoimentos das 

docentes quanto a cada um desses aspectos que melhor descrevem o papel da 

escola como agente formador e transformador da cultura e, portanto, da 

consciência. 

O primeiro aspecto refere-se ao papel da arte no refinamento dos 

sentidos, atuando na capacidade de experimentar o mundo. Este aspecto 

está presente no depoimento da Professora 3 quando descreve a contribuição do 

Projeto Ateliê de Canto em Grupo: 

 
“Acho que traz essa proposta diferente de conhecer ritmos diferentes, coisas 
diferentes, além do que eles já conhecem. Eu sempre falo, eu respeito o que eles 
conhecem, porque é de onde vivem. Eu também cresci em lugares assim e moro 
ainda em lugares assim. Eles trazem isso! Só que o legal é também a gente mostrar 
outras coisas, como você mostrou. E ainda mostrou por regiões, os tipos, 
instrumentos, e várias coisas .... Acho que conforme a coisa foi acontecendo eles 
foram se apropriando daquilo e isso é legal. Achei bacana.” (Professora 3)  

 

Percebe-se nesse relato que a docente valoriza a capacidade das artes 

e da atuação do Projeto de Canto em Grupo em ampliar os meios de expressão 

para experimentar o mundo. Essa mesma educadora descreve também a 

transformação de uma aluna em uma habilidade sutil de apreciação  que, na sua 

óptica, foi despertada através da aulas do Projeto: 

 
“Ela [a aluna Micaele] vem e fala: “Professora escuta tal música, porque tal música é 
bonita!” E assim vários começaram com essa coisa .... outros, sempre naquele gosto 
que eles estão mais acostumados, mas despertou! De certa forma despertou sim! 
Quando eles trazem essas proposições. Quando ela pede pra eu ouvir uma música, 
mesmo que talvez não seja especificamente do Projeto... mas essa coisa pelo gosto 
musical. E ao mesmo tempo eu também fazia essa troca com eles, então escuta tal, 
escuta a letra tal.”  (Professora 3) 

 

Ainda nesta categoria, outra professora também descreveu como 

relevante a habilidade da arte no desenvolvimento e refinamento dos sentidos: 

 
“Acho que é uma habilidade muito interessante que mistura duas coisas que eu acho 
primordiais: o quanto isso influencia no desenvolvimento geral do indivíduo e 
também no prazer, no lazer na fruição mesmo da experiência. Então eu acho que é 
uma coisa muito completa. Não só funcional e útil, como também amplia o 
significado da vida também.”  (Professora 2) 

 

Como evidência do segundo aspecto proposto por Eisner (2004), sobre 

o papel da arte na oferta de modelos para experimentar o mundo de novas 
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maneiras, citamos o depoimento da Professora 3, quanto à sua crença neste 

tipo de transformação nos alunos quando inseridos em um contexto artístico, 

especificamente ao final de um ano de projeto do Ateliê de Canto em Grupo:  

 
“Eu falaria que [o Ateliê de Canto em Grupo] trabalha: culturas diferentes, trabalha 
ritmos, trabalha interação, trabalha coordenação, conhecimento até auto-
conhecimento de saber o que você gosta, o que não gosta - se aquilo te interessa ou 
não interessa...” (Professora 3) 

 

Em seu depoimento observa-se evidências de uma apropriação da 

linguagem musical através do Ateliê de Canto em Grupo, possibilitando a 

transformação de modelos de experimentar o mundo. 

O terceiro aspecto listado por Eisner (2004), quanto ao estímulo das 

artes na utilização da imaginação para a criação do que realmente não é 

possível ver, saborear, tocar, ouvir ou ler, não foi citado nos depoimentos das 

professoras. Acreditamos que a ausência desse aspecto ocorre devido o trabalho 

do Ateliê de Canto em Grupo ter como foco a questão da ampliação do repertório 

e da apropriação da linguagem musical, uma vez que sua atuação é inicial e com 

duração de um ano. O foco em uma perspectiva criativa citados por Einser neste 

aspecto só seriam possível serem trabalhados após essa apropriação da 

linguagem musical. Desse modo, seria necessário que houvesse uma 

continuação do Projeto de Canto em Grupo junto com a turma, para que nessa 

segunda etapa houvesse uma dedicação maior aos aspectos criativos da 

linguagem. 

O quarto aspecto destacado por Eisner (2004) quanto à arte e sua 

função de proporcionar materiais e oportunidades para resolver problemas 

relativos à próprias formas de pensamento relativo às artes é evidenciado 

em dois relatos (Professoras 2 e 4). Relativo à imersão e apropriação de uma 

linguagem, a Professora 2 destaca sua valorização dessa relação:  

 
“E eu consigo perceber que eles têm um pouquinho mais de intimidade, digamos 
assim, com a música. Eles criaram uma relação que não existia com a música e 
passou a existir.” (Professora 2) 

 

Como é possível observar, pela óptica da docente, até então, não se 

havia construído pelo currículo de artes da escola essa relação de apropriação 

da linguagem musical.   
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A criação de tal relação estética dos alunos com a linguagem também é 

explicitada no depoimento da Professora 4, relacionando a fruição com a criação 

de uma identidade cultural: 

 
“Então acredito que a escola tem de resgatar essa cultura, esses valores nessas 
músicas.  Não só deixar eles ... nessas músicas que eles já estão acostumados. 
Mas trazer esse resgate da cultura. Das outras músicas que existem e são tão belas. 
Como não foi oferecido, eles não aprendem a apreciar. Mas a partir do momento 
que é oferecido eles começam a gostar. (...) quer dizer que eles gostam se 
apresentam pra eles. O que eles não gostam é o que não é apresentado. Só 
conhecem o que é tocado na mídia... Eu acho que isso é resgate da cultura. 
Resgatar o outro lado, não é? Que é importante!” (Professora 4) 

 

Presente em seu depoimento, a Professora 4 expõem sua crença no 

resgate da cultura para a construção de uma identidade cultural, bem como uma 

aproximação da linguagem artística que propcia condições de fruição para 

apreciá-las. 

Por fim, como último aspecto citado por Eisner (2004) cabe mencionar a 

relação da arte na celebração dos aspectos consumados e não 

instrumentais da experiência humana proporcionando meios para 

expressar significados que podem ser indescritíveis e ao mesmo tempo 

sentidos. Tal aspecto pode ser identificado no depoimento da Professora 3 que, 

comparativamente com todos os sujeitos entrevistados, foi a única professora 

que afirmou ter tido envolvimento constante com a linguagem musical durante 

sua vida à medida que foi crescendo e desenvolvendo um gosto por apreciar 

música. Nenhum dos outros sujeitos relatou tamanha identificação com a 

linguagem: 

 
“Somos em 4 irmãos e a gente fazia muitas coisas juntos inclusive ouvir músicas, 
discos, colocar na vitrola e a gente ouvia...(...) A música pra mim é consumir. Eu 
consumo, eu preciso ouvir música, não clássicas (rs!), mas eu ouço um pouco de 
tudo.” (Professora 3)  

 

Não é de se surpreender que a turma dessa professora tenha alcançado 

um desenvolvimento e envolvimento mais intenso com o Ateliê de Canto em 

Grupo, uma vez que a professora já utilizava músicas em seu cotidiano com os 

alunos, não apenas como ferramenta de aprendizagem de algum conteúdo, mas 

também como fruição estética, mantendo-se também aberta para colher 

sugestões de seus alunos nesse momento de contribuição sonora. Também, foi 

a professora de classe que em todos os encontros esteve na roda com as 
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crianças realizando as músicas e jogos rítmicos conjuntamente com os alunos, 

em um processo de comunhão no momento da aprendizagem musical e artística.  

Essa professora também explicitou sua crença na celebração dos 

aspectos consumados da arte:  

 
“Eu acho isso interessante de trazer exatamente essas coisinhas que eles não 
conhecem, que é muito rico, que é parte da nossa cultura, que é a nossa história, 
que é a nossa raiz e às vezes eles não conhecem. Grande parte filho de nordestino 
mas não conhece a tradição nordestina... às vezes a própria família. Eu, sou filha de 
nordestino e eu ouvi sempre muitas coisas porque meu pai sempre falava muito, e 
minha mãe também. Então eu me aproprio disso: Filha de nordestino, nordestino 
sou! E às vezes falta isso...” (Professor 3) 

 
Em comunhão com os objetivos do Ateliê de Canto em Grupo, bem 

como os objetivos presentes nos documentos que normatizam o currículo de 

Artes na escola, esse depoimento da Professora 3 aponta para um processo de 

extrema importância no desenvolvimento de um trabalho artístico no contexto 

escolar: uma apropriação do bem cultural de forma a compreender os processos 

que envolvem a origem de nossa tradição identitária. No caso, específico do 

Ateliê de Canto em Grupo essa apropriação é proposta através da prática do 

repertório selecionado, que compartilha dessa preocupação em fomentar uma 

consciência identitária com os elementos da cultura popular. 

Após um aprofundamento dos aspectos curriculares presentes nos 

depoimentos dos sujeitos entrevistados, cabe adentrar nas evidências do 

discurso desses docentes quanto ao papel do canto como formação pedagógica. 

 

3.2 O CANTO NA ESCOLA  
 

Considerando a atuação do Ateliê de Canto em Grupo e sua abordagem 

de formação musical pautada na utilização da linguagem do canto como 

ferramenta pedagógica, é de grande valia identificar esse aspecto formativo no 

discurso dos docentes, já que os mesmos acompanharam o desenvolvimento 

das aulas ao longo do ano letivo de 2018. 

Como primeiro aspecto presente nos depoimenos, destaca-se o fato do 

canto ser apontado como a primeira lembrança relacionada com a prática 

musical na escola, quando os docentes eram estudantes. Nos mais diversos 

contextos, desde o simples cumprimento das rotinas escolares: 

 “Na escola o hino nacional.” (Professora 1) 
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Mas também através de lembranças específicas de uma prática musical 

direcionada, com um professor acompanhado de um instrumento musical, como 

apontam as professoras 2, 3 e 4:  

 
“Da minha memória mais antiga são cantigas mesmo na escola. São cantigas e 
provavelmente é das únicas coisas que a gente faz na escola, principalmente 
quando é menorzinho. Essa é a minha memória mais antiga: cantigas do contexto 
escolar. Mesmo na educação infantil eu me lembro de ter uma professora que 
tocava violão, que cantava cantigas tocando violão(...)” (Professora 2) 

“E na escola, o que eu lembro de música, não tem muitas coisas, mas eu lembro de 
uma professora do terceiro ano, que ficava com a gente na hora do recreio. Na 
realidade ela fazia cirandas. E aí ela cantava músicas com a gente em cirandas, 
porque não tinha muito dessa coisa na escola relacionada a música dessa forma.” 
(Professora 3) 

“O que eu posso me lembrar é da educação infantil, que cantava bastante. E no 
ensino fundamental, quando eu estudei numa escola da prefeitura, que oferecia aula 
de música. E é tão marcante que eu lembro o nome da professora que era Creuza. 
E ela tocava piano. Então eu lembro do piano que era um instrumento que eu 
achava interessante. Assim ela tocando nas aulas dela.” (Professora 4) 

 

Mesmo em contextos diversos, ora estruturados como em uma aula de 

música, ora menos estruturados voltados para uma atividade de lazer, o canto na 

lembrança desses docentes é apontado como algo tão vivo e presente, quanto 

ainda é utilizado na escola como ferramenta pedagógica. Em alguns 

depoimentos, há citações de práticas musicais que se seguiram nas etapas 

posteriores como Fundamental 2 ou Ensino Médio. Algumas de caráter 

espontaneísta, como a organização de eventos culturais, onde os alunos se 

organizam e se apresentam sem a orientação de um docente específico, como 

aponta professora 2: 

 
“Eu vou lá pro final do fundamental, ou mesmo no ensino médio em que a gente 
começa a trabalhar com música numa outra situação. Numa situação de se 
apresentar, como vai ter o Sarau aqui. Fazer apresentações na escola mas não que 
alguém vem ensinar ou trabalhar isso, e ensinar realmente como lidar com a música, 
como lidar com a voz, ensinar o que é cada instrumento(...) Mas essas são as 
minhas recordações na escola: as mais antigas de cantiga mesmo e essas outras 
que envolve música, mas de uma maneira assim não muito aprofundada.” 
(Professora 2)  

 

 Ou também em um contexto de prática musical instrumental, como atividade 

complementar que ocorria fora do horário do turno escolar, como destaca 

professora 4: 

 
“Era no Ensino Fundamental 2, quando eu entrei na escola que tinha no currículo a 
aula de música. Então, ficou marcado pra mim. A aula de música na escola tinha 
instrumento. Não era só aquele canto... tinha os instrumentos também... E fanfarra! 
Na época também tinha um projeto de fanfarra na escola.” (Professora 4) 
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 Com base nesses depoimentos é possível destacar alguns aspectos 

do ensino de música nas escolas nos últimos 30 anos no contexto da escola 

pública paulistana, uma vez que todos os entrevistados foram estudantes nesse 

perfil de escola. Embora a educação musical como disciplina dentro do currículo 

escolar sempre esteve fragilizada pelas conjunturas presentes da escola pública 

(principalmente em questões ligadas à infraestrutura e à falta de docentes 

especializados), a situação apontada pelos professores durante as entrevistas 

não apresenta significativas diferenças em comparação com as condições atuais.  

Nesse panorama, a prática musical dentro da escola se manteve 

presente, de uma maneira ou de outra, a partir de iniciativas pessoais e pontuais. 

Muitas vezes desvinculada com currículo normativo, mas presente em eventos 

culturais esperádicos, tal prática encontrava-se em coerência com as propostas 

de educação musical do século XX, na qual era incorporando o corpo como 

ferramenta de aprendizagem. 

O educador musical suíço Edgar Willems já apontava para a importância 

da utilização do corpo nas aulas de música, assim como relata a lembrança da 

professora 3: 

 
(...) na prática, o fenômeno sonoro será o ponto de partida dos esforços 
pedagógicos. O som pode associar-se com um movimento do corpo; ritmo e som se 
unificam no canto. (WILLEMS, 2011, p29) 

“E ela também fazia muitas coisas com esses batuques com a gente. Ritmos assim 
(com o corpo). (...) Então essa professora do terceiro ano é a professora que marcou 
em muitas coisas e em muitas situações pra mim. E ela é quem remete à música 
porque na escola na minha época não tive muito contato com música.” (Professora 
3) 

 

Em outro aspecto ainda ligado ao canto mas com o foco na formação de 

repertório e na criação e incorporação de uma subcultura musical, destaca-se a 

evidente mudança de comportamento dos aluno de envolvimento dos alunos 

diante de um repertório novo.  

Uma evidência dessa transformação está presente nos depoimentos dos 

docentes quando se referem às pesquisas espontâneas dos alunos sobre o 

repertório: 

 
“E como eles são muito curiosos isso me ajudou nessa parte também, e eu também 
vi que contribuiu pro envolvimento deles nas aulas de música. Eles sempre trazem, 
mesmo fora dos dias das aulas de música, eles falam sobre... comentam em casa e 
depois trazem pra mim como que foi: se os pais já conheciam aquela música.... Eles 
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procuram coisas no youtube, na internet, em casa a partir do que foi ensinado e 
trabalhado nas aulas de música.” (Professora 2)  

“Você começa a perceber de coisas que eles começam a trazer pra mim, de música 
que eles começam a trazer. O Claudemir... você não tinha falado ainda, eu não tinha 
falado sobre o Nhambuzim que é o grupo musical das músicas que você trouxe, e 
ele achou sozinho! Eu estava pesquisando também pra trazer pra eles e ele foi e 
falou: “Óh professora é tal grupo”. Eu já tinha visto e falei... Caramba, o moleque 
achou sozinho. Porque despertou o interesse nele. Ele é bem esperto... Mas aí ele 
viu, e ele trouxe pra turma “Oh, Nhambuzim toca, e é só pesquisar no youtube”. 
(Professora 3) 

 
Conforme é possível observar nos depoimentos, o processo de 

apropriação do repertório fomentou nos alunos a curiosidade evidenciada nas 

pesquisa trazidas espontaneamente. Tal processo era encadeado pelo 

encantamento dos alunos de estar em contato com um tipo de repertório que não 

era comum a sua realidade cultural. O que a princípio geraria um afastamento 

terminou por resultar no aumento de interesse. 

Outra ferramenta de aproximação do repertório foi destaque pela 

Professora 1 aponta que seus alunos se sentiam provocados e seguiam 

instigados na busca de mais elementos de identificação:  

 
“Músicas que eles não conheciam: o Xodó, Garota de Ipanema eles não 
conheciam... falaram que nunca tinham ouvido falar e que amam também. 
Professora você já parou pra ouvir Garota de Ipanema inteiro, o que que diz? Pra 
quem que foi? Já pesquisou pra quem que foi feito? Eles foram pesquisar, eles 
foram procurar.(...) Porque o mundo deles aqui: Cidade Ademar, a maioria deles 
moram aqui na comunidade. Então o que que eles tem na comunidade? É funk. É 
“da Rocha”15. É passinho não sei de alguma dança, não sei o nome dos passinhos 
que eles fazem... E só, eles não tinham contato assim. Também tinha cantores que 
eles nem sabia que existia...” (Professora 1) 

 

Além desse aspecto de apropriação do repertório, mas ainda relativo à 

contribuição do canto como prática, a professora 1 destacou que percebeu 

mudanças significativas nos alunos com relação a linguagem oral, assim como 

também apontado pela professora 3: 

 
“Melhoraram muito, o jeito de falar (eles corrigem os outros quando eles estão 
falando errado) e isso os pais também perceberam: Nossa professor eles mudaram 
até o jeito que eles conversam!” (Professora 1) 

“ (...) A questão de vocabulário... deles falarem.” (Professora 3)  

 

Algumas professoras também destacaram que utilizam a música e o 

canto como ferramenta pedagógica nas aulas como suporte para o 

encaminhamento da aprendizagem fonética:  
                                                        
15 A professora se refere a um compositor do gênero musical Funk, MC Jair da Rocha, conhecido 
como “da Rocha”. 
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“Às vezes, a gente quando a gente quer saber hipótese e diagnóstico a gente faz 
sondagem. E às vezes a gente usa de música. Às vezes uma criança tem muita 
dificuldade e aí você não usa o texto com ela, você usa uma música, porque é uma 
coisa de memória.” (Professora 3) 

“(...) no primeiro ano tem bastante coisa de canto: uma música, qual é palavrinha? 
Vamos organizar a letra da canção! Eu acredito que esse trabalho é essencial: 
música, canto com a aprendizagem.” (Professora 4) 

 

No entanto, de forma geral, todas as professoras destacaram terem 

muita dificuldade em identificar qualquer aspecto de crescimento técnico da 

linguagem musical e por consequência do canto em seus alunos. Afirmaram que 

não tinham parâmetro para compreender e opinar sobre os aspectos de afinação, 

cuidados vocais e outros assuntos relativos à voz e desenvolvidos nas aulas. 

Essa evidente dificuldade perceptiva dos professores para tais aspectos aponta 

um distanciamento com a apropriação da linguagem musical, fato comprovado 

através dos relatos iniciais sobre formação musical. Como evidência, das quatro 

professoras entrevistadas apenas uma delas destacou que mantinha uma prática 

musical, mas em contexto religioso, como participante do coral. No entanto, essa 

era uma professora que durante as aulas não participava das atividades do Ateliê 

de Canto em Grupo em conjunto com os alunos. 

Esse distanciamento de apropriação da linguagem musical é mais 

acentuado quanto a percepção do canto, uma vez que não está presente nos 

relatos desses docentes, alguma transformação dos alunos no desenvolvimento 

e apropriação vocal (relativos à habilidade de cantar afinado, por exemplo). 

Imersos em um contexto escolar onde o padrão adotado da utilização do canto é 

fundamentalmente do canto espontâneo, esses docentes apresentam 

dificuldades de perceber os elementos de estruturação vocal desenvolvido nos 

alunos ao longo de um ano de formação musical pelo Ateliê de Canto em Grupo.  

Essa distância dos docentes com a prática do canto “estruturado” é 

tamanha que em todas as aulas do Ateliê de Canto em Grupo, em anos de 

trabalho desenvolvido, pouquíssimas professoras se sentem à vontade para 

participar das rodas de atividade e cantar conjuntamente com os alunos durante 

as aulas. Em muitos casos, terminamos o ano sem ter ouvido a voz cantada 

dessas professoras, mesmo aquelas que, no final do processo, diziam ter 

treinados com os alunos as músicas do Ateliê durante a semana, antes das 

apresentações. 
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Com base nesses depoimentos é possível destacar algumas evidências 

de contribuições do canto na formação dos alunos. Muitos deles calcados em 

ferramentas de percepção dos docentes ligados apenas ao carater de ampliação 

do repertório ou melhoria na organização fonética dos alunos. 

 

3.3 O PROJETO DE MÚSICA COMO POSSIBILIDADES DE APRENDIZAGEM 
 

Na busca por novas evidencias quanto às contribuições da formação 

musical na escola percebidas pelos docentes, iremos nos aprofundar em 

depoimentos que procuraram explicitar as aprendizagens específicas musicais. 

Mesmo diante da dificuldade das professoras, mencionadas 

anterioremente, em identificar as conquistas dos alunos no âmbito técnico da 

linguagem (uma vez que não apresentam formação musical), há em seus 

depoimentos algumas evidências específicas sobre o aprendizado dos alunos 

através do projeto Ateliê de Canto em Grupo. 

Para o desenvolvimento deste assunto, utilizaremos como referência as 

categorias de evidências de aprendizagem em Artes prospostas por EISNER 

(2004) e desenvolvidas anteriormente no ítem 1.2 dessa dissertação. São elas: 

utilização da linguagem para representar a relação e avaliação da experiência 

artística; utilização da linguagem de caráter técnico na compreensão mais 

profunda do estudante a partir de uma obra; a produção artística do aluno; e a 

análise das preferências estéticas do aluno. 

De todas as categorias propostas por Einser (2004), apenas as 

evidências de aprendizagem relativa à produção artística do aluno estiveram 

presentes em todos depoimentos. Partindo da observação das docentes quanto 

à produção artística atual dos estudantes e em comparação com as tentativas 

anteriores, é possível perceber mudanças em alunos específicos, como trazem 

os depoimentos das professoras 1 e 3: 

 
“O Martin é um aluno que depois que começou o ateliê vai pra internet pesquisar. 
Ele quer aprender. Começou a se soltar. O Martin era extremamente calado porque 
ele tem um problema na voz de fono, mas ele era extremamente calado. Agora o 
Martin canta. Ele dança, ele pula, ele pesquisa.” (Professora 1) 

“O Carlos Henrique, mesmo ele sendo desatento com tudo, no canto eu vi que ele 
tinha uma certa interação. O Kauan também, mesmo com aquele jeitão dele 
desajeitado, desengonçado, todo mundo fazendo um ritmo e ele fazendo outro (...) O 
coordenador veio no dia da apresentação e falou: “Nossa, ele está cantando tudo?” 
e eu falei: “Sim!” Pra gente é natural. Talvez pra quem não está vendo 
cotidianamente pensa “nossa... “ele” está cantando!” Mas, pra você e pra mim é 
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muito natural porque mesmo com o jeito dele, ele participou. Ele participou e ele 
sabia cantar. Ele tomou posse daquilo pra ele.” (Professora 3) 

 

Há também uma observação mais ampla do desenvolvimento da turma, 

como apontam as professoras 2 e 4: 

 
“Eu, como leiga, consigo perceber que eles desenvolveram algumas noções de 
ritmo, algumas noções ... Como eu acompanho as aulas, noto que eles estão menos 
perdidos digamos assim. Estão tendo um pouquinho mais de noção.” (Professora 2) 

“Qual foi aprendizado deles no decorrer? Na organização deles num todo,... na hora 
de até formar um círculo, aprender a ouvir, de prestar atenção se não vai errar na 
hora da letra da música e do ritmo.” (Professora 4) 

 

É possível perceber, através desses depoimentos, que as professoras 

observaram uma significativa mudança na apropriação da linguagem musical, 

ligada ao raciocínio qualitativo do fazer artístico. Algumas professoras 

destacaram a ênfase na produção vocal e outras, a facilidade que os alunos 

adquiriram com a linguagem musical através do ritmo com o corpo. 

Em outro aspecto, concentrado na utilização de linguagem de caráter 

técnico na compreensão mais profunda do estudante a partir de uma obra, a 

professora 2 aponta para a utilização de termos mais adequados e uma 

compreensão das características técnicas e formais da linguagem musical por 

parte dos alunos: 

 
“Alguns conseguem identificar o gênero de uma música que é apresentada. 
Desenvolveram alguns conhecimentos pontuais e alguns conhecimentos globais 
também: algumas noções globais de ouvir. Parar pra ouvir que é uma das maiores 
dificuldades também que eles tem.”  (Professora 2)  

 

Nesse depoimento a professora refere-se a uma aquisição do 

vocabulário técnico da música, evidenciado pela utilização do nome dos ritmos 

pelos alunos. Tal aquisição parte de uma compreensão mais profunda da criança 

diante das estruturas musicais que compõem o acompanhamento rítmico das 

canções (exemplo de rítmos: xote, baião, samba, bossa-nova, maracatú e etc...) 

e que passaram a serem reconhecidos pelos alunos em outros contextos. 

Convém destacar que a percepção das evidências de aprendizagem das 

professoras entrevistadas não é a mesma de um professor especialista na 

linguagem. Nem espera-se que elas tenham tal aprofundamento, uma vez que 

esse professor especialista possui formação específica para perceber as 
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nuances de utilização da linguagem, tanto na representação quanto avaliação da 

experiência artística.  

No entanto, cabe ressaltar que, embora essas professoras não 

identifiquem as evidências de aprendizagem da Arte em sua totalidade, o que 

elas conseguem perceber através da produção artística dos alunos já contém 

uma série de aspectos técnicos da linguagem. Essa percepção latente ligada à 

produção têm uma relação direta com os aspectos de aproriação da linguagem, 

que nesse contexto foi configurada e traduzida em um produto artístico. Esse tipo 

de apropriação é justamente aquele apontado pelas docentes como fragilizado 

no contexto da aula regular de Artes. Como se as aulas de Artes do currículo não 

fomentassem um domínio e apropriação da linguagem ao ponto de criar 

sistematicamente um produto artístico. 

Durante as entrevistas foi possível perceber que as professoras 

identificam com maior clareza os aspectos e contribuições da artes, no entanto, 

não conseguem qualificá-los tecnicamente. Para uma melhor compreensão 

desses aspectos, cabe aprofundar os trechos de depoimentos que abordam a 

contribuição da arte para a formação global dos alunos.  

 
3.4 CONTRIBUIÇÕES DA ARTE NA FORMAÇÂO GLOBAL DOS EDUCANDOS 

 

Como complemento às análises da óptica docente sobre a formação 

musical dos alunos, torna-se imprescindível, por fim, examinar as 

particularidades presentes nos depoimentos no tocante às contribuições da Arte 

para a formação global dos alunos. 

A primeira questão que requer um foco especial é o fato de, reinteradas 

vezes, a melhoria da concentração dos alunos ser mencionada nos depoimentos 

das professoras entrevistadas. Tal aspecto é apontado como uma das 

contribuições mais importantes do Ateliê de Canto em Grupo:  

 
“Eu falaria que, primeiro que é maravilhoso porque eu adoro, né? Depois, que 
trabalha concentração, trabalha voz e faz as crianças valorizarem (...) eu acho que a 
aprendizagem da música está muito ligada ao comportamento. E comportamento 
engloba um monte de coisa, né? Engloba a concentração que eu acho que eles 
melhoraram muito.” (Professora 1) 

 “Justamente, esses pontos que eu sei como pontos de dificuldades são pontos que 
estão sendo trabalhados. Dá pra perceber que do início do projeto pro final, houve 
uma, se a gente pode usar essa palavra, uma certa “evolução” nesse sentido do 
envolvimento e da concentração.” (Professora 2) 
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“Eu acredito que sim. Acredito que não necessariamente a linguagem, mas quando 
eu falo de atenção mesmo. De alguns alunos que às vezes não são atentos em 
algumas coisas, mas no canto, se mostravam atentos.” (Professora 3) 

“Você trabalhou aquelas atividades de escuta. Isso é importante pra ele aprender a 
se concentrar.” (Professora 4) 

 

Em uma leitura pormenorizada do que especificamente as professoras 

entendem por “concentração”, é possível notar que o conceito empregado por 

elas possui convergências com alguns dos saberes que Eisner (2004) apresenta 

em sua proposição no processo de ensino-aprendizagem das artes, organizada 

em sete saberes. 

O sentido apresentado nos depoimentos das docentes está relacionado 

à habilidade dos alunos em convergir sua atenção a um determinado objetivo 

durante um espaço de tempo. Tal habilidade está relacionada com a capacidade 

prática de diferenciar informações, mantendo seu foco no que é importante. 

Sabe-se que a construção de tal habilidade depende de múltiplos fatores tais 

como estímulo do emissor, interesse do receptor e condições acústicas que 

propiciem tal relação. No entanto, considerando as condições adequadas para 

estabelecer essa relação, acreditamos que tal habilidade está ligada diretamente 

com um dos saberes que EISNER (2004) aponta como desenvolvido através das 

artes: a atenção às relações.  

Como um dos objetivos fundamentais para quem trabalha com artes, 

esta habilidade está relacionada com a criação de relações expressivas e 

satisfatórias entre as partes que constituem um todo. Durante o processo de 

criação dessas relações exige-se uma atenção muito cuidadosa às qualidades 

expressivas, assim como aponta a professora 2: 

 
“Do ponto de vista comportamental eu identifico que tem essas coisas que eu acabei 
de citar, que são: a organização mesmo, o senso de organização, o momento de 
ouvir (na questão comportamental), de se organizar. De precisar prestar atenção pra 
reproduzir o movimento, um som. Tudo isso cria e mobiliza estruturas que são 
aplicáveis em várias outras áreas inclusive.” (Professora 2) 

 

Nesse aspecto citado pela professora é perceptível a importância desse 

elemento mobilizador que organiza e estrutura a construção de um saber 

específico, que nesse contexto foi mobilizado pelo objetivo de reproduzir o som 

juntamente com movimentos coordenados. 
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Outra professora aponta que a construção desses aspectos 

estruturantes deveria ter sido contemplada e desenvolvida ainda na educação 

infantil: 

 
”O que eu percebo que eles tinham dificuldade foi o que eu falei anteriormente, foi 
no trabalho que antecede a música. No ritmo... de bater. No jogo do copinho que eu 
percebi que eles tinham bastante dificuldade. Mas, até eu tenho a dificuldade em 
bater com o ritmo. (rs!) Bater as palmas... Isso é concentração, prestar atenção, não 
se distrair. Então esse trabalho eu acho muito importante, mas que deveria ser 
iniciado bem na educação infantil.” (Professora 4)  

 

Nesse depoimento, fica evidente que a professora atribui toda 

responsabilidade do êxito do exercício à concentração. Entretanto, acreditamos 

que apenas a manutenção do foco da atenção em si não resultaria em uma 

efetiva conquista cognitiva para realizar o ritmo, como foi citado. Nesse caso, a 

dificuldade apresentada demonstra que, por parte do aluno há uma ausência de 

relações expressivas e satisfatórias entre as partes que constituem um todo. E tal  

ausência não permite que ele estabeleça uma atenção mais cuidadosa com o 

que está executando. Ou seja, a realização das questões musicais dependem de 

uma somatória de saberes que vão além da concentração, uma vez que o aluno 

pode estar atento mas completamente inconsciente do que deve ser produzido.  

Há ainda outro aspecto presente nos depoimentos das professoras 

quanto à contribuição das aulas de música para o desenvolvimento do 

pensamento lógico obtido através do trabalho rítmico das aulas, como destacam 

as professoras 1 e 2: 

 
“Teve um dia que você falou assim..., que eles estavam falando que detestavam 
matemática e essa turma é uma turma eu realmente detesta matemática e você 
falou que a matemática está em tudo – que música também é matemática. E você 
mostrou aqui nos tempos que tinha que contar e eles aprenderam a fazer. 16A 
Daiane mesmo, a Daiane tem extrema dificuldade em contar, então as vezes soma e 
eu já peguei a Daiane batendo palma pra contar pra conseguir fazer as contas.” 
(Professora 1) 

“Eu não tenho conhecimento profundo, mas eu sei que essa própria noção rítmica 
contribui pro raciocínio lógico, contribui pra várias coisas em relação a questão da 
matemática, que sempre foi uma das dificuldades deles. E houve um grande avanço 
nesse sentido. Então não conseguiria apontar especificamente um aluno em qual 
situação, qual exercício do projeto, das aulas. Proporcionou uma melhoria em outras 
áreas também.” (Professora 2) 

  

                                                        
16 A professora refere-se a uma atividade de uma metodologia chamada “O PASSO” onde os alunos 
identificavam uma sequência rítmica através da pulsação com o auxílio da regência métrica com o 
próprio corpo (caminhando).  
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A valorização presente nesses depoimentos sobre o aspecto 

estruturante desenvolvido nos alunos através do trabalho de consciência do ritmo 

e sua relação com a pulsação é uma habilidade intimamente relacionada com a 

atenção às relações. Nesse contexto, percebe-se que as professoras 

direcionam a importância da construção de um pensamento que exige atenção a 

diversos aspectos (pulso, palmas em coordenação com o movimento corporal). 

Outra habilidade também destacada pelas professoras diz respeito à 

apropriação da linguagem. Em diálogo com o que Eisner (2004) chama de 

utilização de materiais como meio, esse saber está relacionado com as 

possibilidades próprias de cada material e forma artística na representação de 

um trabalho. Está ligado ao processo de apropriação da linguagem como um 

todo, quando desenvolve-se a habilidade de converte um material através de 

uma linguagem. Aqui destacado pela professora 1: 

 
“E eu acredito que alguns deles, pelo menos uns quatro aqui, vão querer tocar 
algum instrumento musical por causa do ateliê.” (Professora 1) 

 

É possível notar que professora parte de uma evidência concreta para 

projetar uma futura prática musical de alguns alunos, fundamentada pela 

afinidade e facilidade com o processo de apropriação da linguagem musical 

demonstrada por eles. Embora essa habilidade tenha sido fomentada e 

construída com a turma inteira, a professora destaca o caso de alguns alunos 

que o saber relacionado a utilização de materiais foi mais aprofundado, 

apontando possíveis desdobramentos e uma maior identificação com a 

linguagem musical despertada através das experiências com o Ateliê de Canto 

em Grupo. 

Ainda sobre a habilidade de utilizar materiais como meio, a 

professora 3 aponta evidências para um comprometimento coletivo dos alunos 

quanto à apropriação musical, quando perguntada sobre alguma mudança de 

comportamento do grupo durante as aulas do Ateliê de Canto em Grupo:    

 
“Sim, sim. Eles tinham essa coisa da interação de que todo mundo teria que saber cantar. Eles 
queriam que todos soubessem! Eles queriam mostrar para o outro as coisas. Ás vezes quando 
um faltava, eles falavam: “Oh, você faltou!”.” (Professora 3) 

 

Presente nessa perspectiva, a professora 3 destaca o reconhecimento 

da turma quanto à importância em converter as ideias em canções e expressá-
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las efetivamente de forma conjunta, como uma espécie de mecanismo de 

fortalecimento da identidade do grupo. 

Por fim, cabe destacar duas evidências que julgamos essenciais da 

contribuição da arte para a formação global dos educandos. A primeira, está 

presente nos depoimentos quanto ao processo de melhoria da fruição diante da 

música. Nomeado por Eisner (2004) como elaboração de caminhos para a 

criação de conteúdos expressivos, esse saber desenvolve um conjunto de 

habilidades de apreciação e um ferramental que atua diretamente na capacidade 

de leitura expandida de uma obra, presente nos relatos da primeira parte desse 

capítulo sobre as evidências de expansão do repertório musical dos alunos, 

desenvolvido pelo Ateliê de Canto em Grupo. No entanto, cabe apresentar uma 

situação específica relatada pela professora 1: 

 
“No início o Jeferson Leonardo não queria saber... jogou o (caderno de música) dele 
fora. E agora, ontem ele veio me pedir pra consertar, colar durex, um a um sabe? 
Ele levou pra casa, falou que ia ler as músicas e aprender todas.” (Professora 1) 

 

Está presente nesse depoimento a transformação do aluno diante da 

possibilidade de deleitar-se, comover-se e surpreender-se a cada revisitação das 

canções. No início não havia vínculo do aluno com o material porque ainda não 

haviam sido construídos caminhos e ferramentas que o auxiliassem na 

habilidade de leitura das canções. Esse processo de mudança da percepção do 

aluno, acompanhado pela professora, aponta o desenvolvimento de uma 

capacidade intrínseca da arte. Tal processo também apresenta reflexos nas 

preferências estéticas dos alunos. 

Como último aspecto, destacamos a aprendizagem que atua na leitura 

do mundo através de um marco referencial estético. Nomeada por Eisner (2004) 

como aprender a ver o mundo com a perspectiva estética, esse saber refere-

se diretamente à maneira de se sensibilizar, descobrindo algo sobre a própria 

capacidade de comoção ao perceber as qualidades do produto artístico ou seu 

conteúdo expressivo. Presente nos depoimentos das professoras sobre o Canto 

na Escola (anteriormente apresentados), aqui merece um destaque especial o 

caso apontado pela professora 3: 

 
“Ela (aluna Micaeli) vem e fala: “Professora escuta tal música, porque tal música é 
bonita!” E assim vários começaram com essa coisa. Outros sempre naquele gosto 
que eles estão mais acostumados. Mas despertou! De certa forma despertou sim! 
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Quando eles trazem essas proposições. Quando ela pede pra eu ouvir uma música, 
mesmo que talvez não seja especificamente do projeto... mais essa coisa pelo gosto 
musical. E ao mesmo tempo eu também fazia essa troca com eles, então escuta tal, 
escuta a letra tal.” (Professora 3) 

 

Nesse depoimento a professora percebe que o sistema perceptivo dos 

alunos é influenciado em grande medida pelos marcos de referência comuns, 

fruto de um processo de socialização de uma cultura. No entanto, também está 

presente em sua fala a mudança da qualidade do envolvimento das crianças com 

essa prática. O que consideramos mais relevante é que a professora aponta para 

a troca com os alunos, compartilhando não apenas a escuta de canções, mas 

também um referencial estético e uma leitura de mundo. Esse tipo de troca 

compartilhada acreditamos ser a mais eficaz para a construção de novos 

significados para os estudantes. 

Com base em todos esses pontos evidenciados nos depoimentos das 

professoras entrevistas, foi possível realizar uma análise aprofundada acerca da 

importância da formação musical sob a óptica do docente de sala. Partindo dos 

aspectos relacionados à Arte e ao Currículo, os depoimentos evidenciaram a 

importância de um desenvolvimento artístico curricular com um foco específico 

na apropriação prática da linguagem artística, bem como apropriação do bem 

cultural através de um repertório que fomente uma consciência identitária com os 

elementos da cultura popular. 

Posteriormente, na análise de percepção dessas docentes com foco no 

papel do canto na formação pedagógica, observou-se que a referência de canto 

presente na cultura escolar mantém-se ainda predominantemente baseada na 

prática de um cantar espontâneo, com poucos avanços. Conjuntamente com 

essa prática, os depoimentos também destacaram a importância da ampliação 

do repertório cantado pelos alunos e também evidências da melhoria na 

organização fonética dos alunos ao longo do trabalho do Ateliê de Canto em 

Grupo. Estas evidências reforçam que a seleção de repertório é um importante 

aspecto a ser considerado durante a construção de projeto artístico 

comprometido com a aprendizagem significativa dos alunos.    

Por fim, adentramos nos aspectos percebidos pelas professoras quanto 

ao processo de ensino-aprendizagem das artes. Nos aspectos relativos à 

aprendizagem da linguagem, as evidências presentes no discurso se centraram 
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na produção artística dos alunos, baseada na percepção prática da apropriação 

da linguagem musical. Quanto às contribuições das artes na formação global dos 

alunos, os depoimentos das professoras apontaram para a recorrência de quatro 

habilidades: atenção a relações; utilização de materiais como meio; elaboração 

de caminhos para a criação de conteúdos expressivos; e aprender a ver o mundo 

com a perspectiva estética. Em particular as duas últimas, já estavam presentes 

na reflexão das professoras quanto à importância da criação e ampliação do 

repertório e também da apropriação da linguagem, demonstrando que são 

habilidades cujo desenvolvimento sempre está integrado a outras habilidades ao 

longo de todo processo de aprendizagem com a Arte.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A presença da Arte nos currículos escolares é algo que está assegurado 

por lei. No entanto, em um país de realidades tão díspares, nem sempre este 

direito consegue se traduzir em prática. 

Com base nesta realidade este estudo permitiu investigar os avanços e 

desafios presentes no ensino de Artes, em especial do canto, no contexto da 

escola pública de São Paulo, tendo como ponto de partida, além das 

predisposições legais que normatizam e estimulam esta prática, a leitura do 

contexto existente em sala de aula. 

Para subsídio deste trabalho, utilizamos como dados os depoimentos 

dos professores de classe e suas percepções acerca das transformações de 

seus alunos depois de envolvidos por um ano em um projeto anual de música 

com foco na linguagem do canto, o projeto Ateliê de Canto em Grupo. 

Através da análise desses depoimentos, foi possível identificar os 

aspectos fundantes que formam a óptica do docente de sala quanto às 

contribuições da prática musical para o desenvolvimento dos estudantes. O 

primeiro aspecto presente nesses depoimentos reside na concepção de que o 

trabalho musical atua diretamente na ampliação do repertório cultural dos alunos 

e também que favorece o desenvolvimento de aspectos cognitivos ligados a 

procedimentos comportamentais tais como a melhoria da concentração. Sabe-se 

que os aspectos com foco na ampliação do repertório possuem estreita ligação 

com as habilidades de dois saberes desenvolvidos no campo das artes: o 

primeiro relacionado à capacidade de aprender a ver o mundo com a perspectiva 

estética (atuando nos significados delineados e influenciados pelos marcos de 

referência comuns que utilizamos para ler o mundo); e o segundo relacionado à 

elaboração de caminhos para a criação de conteúdos expressivos (atuando na 

melhoria do processo de fruição). Cabe também esclarecer, que o conceito de 

“concentração” empregado pelos docentes nos depoimentos está intimamente 

ligado a outra habilidade desenvolvida no campo das artes: o saber pertencente 

à atenção às relações que atua na criação de relações expressivas e 

satisfatórias entre as partes que constituem um todo. Este saber desenvolve de 

uma forma concreta uma atenção cuidadosa às qualidades expressivas. 
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Já a partir desses três saberes identificados pelas docentes, ligados à 

sistematização do ensino da arte e também transponíveis para outros campos do 

saber, temos elementos para desmitificar a noção que as artes são operações 

que possuem poucas exigências do ponto de vista intelectual, e que são mais 

emotivas que reflexivas, refletindo em um avanço conceitual incorporado pela 

comunidade escolar nesse contexto contemporâneo.  

No tocante às evidências de aprendizagem da linguagem musical, de 

acordo com os depoimentos, foi possível notar que a percepção dos docentes 

está centrada em uma natureza prática ligada à apropriação da linguagem 

musical, evidenciada através da produção artística do aluno. Este instante, onde 

ocorre a apropriação da linguagem organizada para a construção de um produto 

artístico, foi o momento mais destacado pelas professoras como evidência da 

aprendizagem dos alunos nesse processo com o Ateliê de Canto em Grupo. E foi 

através dessa mesma lente que as professoras destacaram algumas percepções 

acerca das aulas de Artes regulares e do currículo que permeia seu ensino:  

 não há uma prática sistematizada que propicie uma apropriação 

da linguagem artística, uma vez que seu currículo apresenta um 

enfoque essencialmente calcado da apreciação;  

 o excesso de conteúdo presente no currículo de artes 

(fundamentado na abordagem em múltiplas linguagens artísticas) 

acaba por promover uma abordagem superficial de cada uma 

delas, ou em muitos casos, restringe a prática a apenas a 

linguagem das artes visuais;  

 A escassez de material, bem como outros aspectos de infra-

estrutura, dificultam a realização de práticas de produção com 

todas as turmas pelo docente de Artes;  

Diante de todas as evidências presentes nos depoimentos das docentes 

e analisadas nessa dissertação, é possível apontar alguns importantes pontos 

para melhor compreender o ensino de artes dentro desse contexto da escola 

pública de São Paulo, aprofundando especificamente a situação da música no 

contexto escolar. 

O primeiro ponto está relacionado aos professores de sala que 

participaram do projeto Ateliê de Canto em Grupo, juntamente com seus alunos. 

De acordo com as evidências presentes em seus depoimentos, esses docentes 
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não se reconhecem como sujeitos da prática musical na escola, embora relatem 

que utilizam música em seu cotidiano mas com outros fins didáticos. Ainda que 

valorizem os aspectos práticos da linguagem, tal qual a apropriação de um 

instrumento musical, como por exemplo, o canto, esses professores encontram 

muitas dificuldades de oportunizar qualquer prática musical complementar com 

seus alunos por carecerem de ferramentas de apropriação da linguagem. 

Acreditamos ser de grande importância que a formação musical fizesse parte de 

sua formação pedagógica, não para ensinar música nem mesmo instrumentalizar 

musicalmente os alunos, mas para propor um convívio artístico com seus alunos 

com mais significado. Isso encorajaria esses docentes a um maior envolvimento 

com a prática musical e ampliaria as possibilidades de utilização da música em 

sala de aula, uma vez que, em sua totalidade, tais docentes declaram utilizar a 

música em seu cotidiano escolar como prática informal.  Cabe lembrar que, até a 

primeira metade do séc. XX, como foi possível observar no panorama histórico 

do ensino de música, a formação musical complementar fazia parte dos cursos 

de formação pedagógica. 

O segundo ponto está relacionado aos fatores que compõem o atual 

panorama da música na escola. Inciando pelo currículo, as evidências presentes 

nos depoimentos das docentes confirmam a prática vigente das aulas de artes 

como um currículo conectado com as propostas de Arte-Educação, mas com 

excessiva ênfase no verbal e em proposições focadas no processo de criação 

(com atividades de composição e improvisação), sem no entanto, fomentar o 

conhecimento específico da linguagem, assim como, o domínio de recursos e 

meios por onde a linguagem encontre formas de ser traduzida. Especificamente 

no caso do ensino musical, percebe-se, além da falta de docentes 

especializados, que as propostas utilizadas em aula não conseguiram incorporar 

as proposições contemporâneas da educação musical. Esta avançou muito 

através das metodologias ativas do séc XX e XIX, trazendo por exemplo, a 

presença do corpo como elemento estruturante do aprendizado e novas 

concepções que fundamentam a escuta e o fazer musical atrelado ao corpo. 

Diante desse contexto, percebemos que o hiato de 25 anos (no período da 

ditadura) sem a presença do ensino musical na escola, deixou marcas latentes 

até os dias de hoje, desestruturando a cultura musical que fazia parte da tradição 

escolar. 
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Ainda sobre o atual panorama da música na escola, foi possível 

observar através das entrevistas com as docentes que se faz necessária a 

criação de uma cultura escolar que valorize a cultura musical. Nesse sentido, 

acreditamos que o Projeto Pedadógico da escola deva apontar para claros 

direcionamentos sobre a utilização da música, fomentando cursos e projetos 

específicos que suscitem a prática musical de maneira estruturada e não apenas 

espontaneísta, como acontece geralmente nos eventos culturais. Uma vez 

construída e consolidada a cultura musical de uma escola, passa-se a não 

depender de iniciativas isoladas que, muitas vezes, não apresentam 

continuidade. Também ficou evidente que a escola ainda não apresenta uma 

preocupação latente de criar e presevar, com todos os integrantes de sua 

comunidade, um repertório escolar que também possa atuar como um elemento 

de identidade daquela comunidade. Na realidade, tais preocupações deveriam 

ser apenas dos educadores musicais? E na ausência de um especialista, quem 

deveria fomentar esse espaço? Há nessa questão um paradoxo: a escola não 

busca fomentar uma cultura musical porque não contém professores 

especializados na linguagem? Ou não possui professores especializados em 

música por não apresentar uma cultura que amplie a perspectiva musical para 

além da sala de aula? 

Cabe ainda destacar a utilização do canto dentro desse contexto 

evidenciado pelas professoras entrevistadas. A ausência de relatos específicos 

ao canto revela alguns fatores de fragilidade dessa linguagem musical na 

realidade da escola pública. Enquanto prática, o que se revela dentro e fora das 

aulas é o predomínio da prática do canto espontâneo com ausência quase 

completa de parâmetros da utilização da voz cantada (como cuidados com a 

saúde vocal juntamente com referências saudáveis de emissão e afinação). A 

ausência dessas referências de utilização do canto evidencia alguns aspectos:  

 reflete a diminuição de atividades em conjunto promovidas pela 

escola (seja com dança ou outras linguagens); A própria cultura 

do “fazer coletivo” tem sido associada por alguns educadores 

como um aspecto de disciplina e civismo, e dessa forma, cada 

vez mais rejeitada pelos alunos e menos fomentada pelos 

educadores; 
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 reflete as condições acústicas dos ambientes escolares, 

inadequadas para receber uma prática musical sem amplificação;  

 reflete uma resistência ao canto coletivo por estar relacionado à 

sua utilização como elemento disciplinante do passado, 

associado a uma ditadura política. Acreditamos que essa 

resistência impeça que o canto escolar seja visto como uma 

possiblidade positiva de introdução à música pelos educadores, e 

que também requer alguns cuidados, assim como qualquer meio 

de expressão artística. 

O terceiro ponto está relacionado aos direcionamentos futuros do ensino 

de música na escola pública. Tomando como base todo contexto apresentado, é 

possível vislumbrar um currículo escolar que contemple as aprendizagens 

musicais em seu cotidiano, não apenas de modo estrutural e formal, mas 

também no fomento de uma prática contínua. A primeira recomendação reside 

no direcionamento curricular para ações concretas que promovam uma prática 

musical. Nossos currículos artísticos precisam urgentemente sair da ênfase no 

verbal. Já dizia a educadora musical Marisa Fonterrada (1993) sobre esse 

excessivo foco nos aspectos de apreciação do currículo de artes: “sabe-se que o 

temor em “fazer” nos leva a “verbalizar””. Portanto, acreditamos que por meio da 

prática é que será possível estabelecer com mais clareza a formação das 

habilidades específicas e o domínio dos conteúdos musicais que formam a 

apropriação da linguagem. Sabemos que a formação da consciência musical do 

indivíduo não é responsabilidade exclusiva da escola, nem tão pouco das 

escolas de músicas, mas sim dos múltiplos territórios de vivência musical. Mas 

se a escola tem como função complementar os aspectos fundamentais da 

formação das crianças, é seu papel fomentar essa vivência musical de modo 

significativo, estruturante e que acompanhe as tendências contemporâneas de 

imersão artística através da mistura de linguagens (como música e teatro, música 

e dança e etc...). Atualmente, o currículo normativo de artes aponta para 

objetivos bem semelhantes entre os anos iniciais do ensino fundamental e seus 

anos finais, o que comprova que ainda estamos longe de possuir uma 

sistematização da linguagem assim como as outras áreas do conhecimento 

conquistaram (línguas portuguesa, matemática, entre outros). No entanto, não é 

papel apenas do professor de sala fomentar essa prática musical, mas sim um 
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compromisso de todo projeto pedagógico em manter acesa nos alunos a 

oportunidade de crescer e se desenvolver artisticamente através da música. 

Como resposta, essa prática fomentará nos alunos um resgate do prazer em 

participar de atividades presenciais, bem como a ampliação de sua capacidade 

de atuar em conjunto. 

A situação de enfraquecimento da música no currículo escolar, assim 

como aponta Fonterrada (2013), não é uma realidade peculiar à escola brasileira, 

mas também tem ocorrido em muitos outros países, a ponto de haver mobilizado 

a discussão desse assunto no Fórum Mundial de Salzburgo do ano de 2011. Em 

grande medida, esse enfraquecimento é fruto do desconhecimento da 

comunidade escolar de quais saberes estão desenvolvidos durante o processo 

de ensino-aprendizagem das Artes. Nesse sentido, acreditamos que os sete 

saberes organizados por Eisner (2004) contemplam com clareza os aspectos 

envolvidos na construção dessas habilidades: atenção às relações; flexibilidade 

de propósitos; utilização de materiais como meio; elaboração de caminhos para a 

criação de conteúdos expressivos; o exercício da imaginação; aprender a ver o 

mundo em uma perspectiva estética; e a capacidade de traduzir as qualidades da 

experiência na forma escrita ou falada. Consideramos que é possível, através 

deles, fomentar uma geração de cidadãos ativos, comprometidos e conscientes 

de si mesmos, bem como criadores e produtivos, habilidades essas que fazem 

parte do conjunto de aprendizagens essenciais na qual se objetiva desenvolver 

com a educação nesse contexto contemporâneo. 

 Só será possível transpor esses desafios quando o currículo alcançar 

uma dimensão processual que considere a perspectiva prática e realista como 

base para sua atuação, como sugere Sacristán (2017). Dessa forma, 

incorporando os aspectos da realidade de seus contextos, esse currículo 

oferecerá ferramentas mais adequadas aos educadores suscitando uma 

transformação na realidade apresentada.  
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ANEXO A 
 
 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 

Convidamos o (a) Sr (a) ______________________ para participar da Pesquisa 
“Ateliê de Canto em Grupo: projetos anuais de formação musical na rede 
pública – avanços e desafios”, sob a responsabilidade do pesquisador Daniel 
Reginato, a qual pretende realizar uma reflexão crítica das práticas docentes quanto 
ao ensino de artes, com foco na formação musical com alunos do ensino 
fundamental 1,  apontando avanços quanto as especificidades curriculares e 
didáticas da música. Sua participação é voluntária e se dará por meio de entrevista 
semi-estruturada com duração média de 40 minutos. Os riscos decorrentes de sua 
participação na pesquisa não prevê nenhum tipo de risco, uma vez que ela ocorre no 
seu próprio local de trabalho, nos dias e horários previamente delimitados. Se você 
aceitar participar, estará contribuindo para a produção acadêmica destinada à 
comunidade escolar (professores, gestores e alunos) com vista a proposição de 
novos referenciais acerca dos fundamentos pedagógicos do ensino e aprendizagem 
das artes dentro do contexto específico da escola pública.  
Se depois de consentir em sua participação o(a) Sr(a) desistir de continuar 
participando, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer 
fase da pesquisa, seja antes ou depois da coleta dos dados, independente do motivo 
e sem nenhum prejuízo a sua pessoa. O(a) Sr(a) não terá nenhuma despesa e 
também não receberá nenhuma remuneração.  
Os resultados da pesquisa serão analisados e publicados, mas sua identidade não 
será divulgada, sendo guardada em sigilo. Para qualquer outra informação, o (a) Sr 
(a) poderá entrar em contato com o pesquisador no endereço Rua Harmonia, 539 
ap113B - Sumarezinho, pelo telefone (11) 98152.5532, ou poderá entrar em contato 
com o Comitê de Ética em Pesquisa da PUC – Rua Ministro Godói, 969 – Sala 63-C 
(Andar Térreo do E.R.B.M.) no bairro de Perdizes em São Paulo (fone (11)3670-
8466 ou e-mail: cometica@pucsp.br) 
 
 
Consentimento Pós–Informação  
 
Eu,__________________________________, fui informado sobre o que o 
pesquisador quer fazer e porque precisa da minha colaboração, e entendi a 
explicação. Por isso, eu concordo em participar do projeto, sabendo que não vou 
ganhar nada e que posso sair quando quiser. Este documento é emitido em duas 
vias que serão ambas assinadas por mim e pelo pesquisador, ficando uma via com 
cada um de nós.  
 
______________________  
Assinatura do participante 
 
Data: ___/ ____/ _____  
 
 
________________________________  
Assinatura do Pesquisador Responsável 


