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A educação, bem compreendida, não é apenas 

uma preparação para a vida; ela própria é uma 

manifestação permanente e harmoniosa da vida. 

Assim deveria ser com todos os estudos artísticos 

e, particularmente, com a educação musical, que 

recorre à maioria das principais faculdades do 

ser humano. 

                                                      (Edgar Willems, 1970). 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

 Este trabalho teve por objetivo investigar as contribuições para o 

desenvolvimento integral do ser humano que o ensino de música na escola 

proporciona.   

 Buscamos no primeiro capítulo conceituar o significado de música e suas 

características como uma linguagem artística. Destacamos a importância da 

educação musical nos diferentes níveis da Educação Básica compreendendo suas 

contribuições nos três níveis: Educação Infantil, Ensino Fundamental e Ensino Médio.      

 No segundo capítulo registramos através de um breve histórico o ensino de 

música no Brasil destacando as legislações vigentes e os fatos relevantes que 

promoveram e afirmaram esse ensino, dentre eles a Lei 11.769/2008 e os movimentos 

e ações que contribuíram para sua elaboração e promulgação. Comentamos alguns 

fatos também que inviabilizam o cumprimento da lei como a falta de infraestrutura das 

escolas e o despreparo da maioria dos gestores e professores para esse ensino. A 

nova Lei 13.278/16 altera o artigo da LDB 9394/96 que tratava sobre a música como 

componente curricular obrigatório dentro da disciplina de Arte e acrescenta o ensino 

das demais linguagens que a compõe: artes visuais, dança e teatro. Tratamos aqui 

também das Diretrizes Nacionais para a Operacionalização do Ensino de Música e 

suas indicações para a práxis escolar.   

 Tendo em vista ir mais além do que somente cumprir uma lei, no terceiro 

capítulo, discorremos sobre as contribuições que o ensino da música promove no 

desenvolvimento integral do ser humano influenciando o desenvolvimento dos 

neurônios e outras ações cognitivas, emocionais, sensoriais, intelectuais etc., 

essenciais para a aquisição da aprendizagem. 

  No quarto capítulo relatamos algumas experiências exitosas do ensino de 

música na escola através de duas propostas educacionais: Escolas Waldorf e 

Secretaria da Educação de Mogi das Cruzes. Trouxemos também algumas 

observações de experiências vivenciadas em minha prática escolar.  

 Ao final, tecemos nossas considerações sobre o assunto proposto entendendo 

que ele não se esgota aqui, porém, nos convence de que o ensino da música na 

escola contribui grandemente para o aprendizado de todos, tanto crianças como 



 
 

jovens e adultos, e se torna um excelente instrumento metodológico para profissionais 

que atuam nessa área.   

 

Palavras-chave: Educação musical. Legislação vigente. Música na Educação Básica. 

Neurociências. Desenvolvimento Integral.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT  

 

  

 This work aimed to investigate the contributions to the integral development 

of the human being that the teaching of music in the school provides. 

  We seek in the first chapter to conceptualize the meaning of music and its 

characteristics as an artistic language. We emphasize the importance of music 

education in the different levels of Basic Education including its contributions in the 

three levels: Infant Education, Elementary Education and Secondary Education.  

 In the second chapter we recorded through a brief history the teaching of 

music in Brazil highlighting the current legislation and the relevant facts that promoted 

and affirmed this teaching, among them Law 11.769 / 2008 and the movements and 

actions that contributed to its elaboration and promulgation. We have also commented 

on some facts that make law enforcement unfeasible, such as the lack of infrastructure 

of the schools and the lack of preparation of the majority of managers and teachers for 

this teaching. The new Law 13,278 / 16 changes the article of LDB 9394/96 that deals 

with music as a compulsory curricular component within the discipline of Art and adds 

the teaching of the other languages that compose it: visual arts, dance and theater. 

We also deal here with the National Directives for the Operationalization of Music 

Teaching and their indications for school praxis. 

  In order to go further than just complying with a law, in the third chapter, we 

discuss the contributions that the teaching of music promotes in the integral 

development of the human being influencing the development of neurons and other 

cognitive, emotional, sensorial, intellectual, etc. actions. , Essential for the acquisition 

of learning.   

 In the fourth chapter we report some successful experiences of teaching 

music in school through two educational proposals: Waldorf Schools and the Education 

Secretariat of Mogi das Cruzes. We have also brought some observations from 

experiences in my school practice. 

 In the end, we make our considerations on the proposed subject, 

understanding that it is not exhausted here, but it convinces us that the teaching of 

music in school contributes greatly to the learning of everyone, both children and young 

people and adults, and it becomes an excellent Instrument for professionals working 

in this area. 



 
 

 Keywords: Music education. Current legislation. Music in Basic Education. 

Neurosciences. Integral development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMEN 

 

 

 

 Este estudio tuvo como objetivo investigar las contribuciones al desarrollo 

integral del ser humano que la educación musical en la escuela ofrece. 

 Buscamos el primer capítulo conceptualizar el significado de la música y sus 

características como un lenguaje artístico. Hacemos hincapié en la importancia de la 

educación musical en diferentes niveles de la educación básica que comprende 

contribuciones en tres niveles: Educación Infantil, Educación Primaria y Secundaria. 

 En el segundo capítulo grabado a través de una breve historia de la educación 

musical en Brasil destacando la legislación vigente y los hechos relevantes que 

promovieron y afirmó que la educación, en particular la Ley 11.769 / 2008 y los 

movimientos y acciones que contribuyeron a su preparación y promulgación. Se 

discuten también algunos hechos que impiden el cumplimiento de la ley como la falta 

de infraestructura de las escuelas y la falta de preparación de la mayoría de los 

administradores y maestros de esta escuela. La nueva Ley 13.278 / 16 que modifica 

el artículo LDB 9394/96 se trataba de la música como un componente curricular 

obligatorio en el arte de la disciplina y añade la enseñanza de otras lenguas que lo 

componen: artes visuales, danza y teatro. Nos ocupamos aquí también las directrices 

nacionales para la puesta en práctica de la educación musical y sus indicaciones para 

la práctica escolar. 

 Con el fin de ir más allá de simplemente cumplir con una ley, en el tercer 

capítulo, continuar sobre las contribuciones que la enseñanza de la música promueve 

el desarrollo integral del ser humano que influye en el desarrollo de las neuronas, y 

otros, sensoriales, emocionales, intelectuales acciones cognitivas etc. esenciales para 

la adquisición del aprendizaje. 

  En el cuarto capítulo nos informan de algunas experiencias exitosas de 

educación musical en la escuela a través de dos propuestas educativas: Escuelas 

Waldorf y la Secretaría de la Mogi das Cruzes Educación. también trajo algunas 

observaciones de experiencias de la vida en mi práctica escolar. 

 Al final, tejemos nuestra consideración del asunto entendimiento propuesto 

que esto no termina aquí, sin embargo, nos convence de que la enseñanza de la 

música en la escuela contribuye en gran medida al aprendizaje de todos, niños y 



 
 

adultos jóvenes, y se convierte en un excelente herramienta metodológica para los 

profesionales que trabajan en esta área. 

 

Palabras clave: educación musical. ley. Música en la Educación Básica. 

Neurociencias. desarrollo integral. 
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CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

 

 O meu interesse por música surgiu desde a época em que meu pai, com seu 

jeito carinhoso, porém determinado, levava-nos, eu e meu irmão, para cantarmos na 

rádio, num programa em que ele fazia. Éramos bem pequenos, eu tinha 3 anos e meu 

irmão, 5. Meu pai fazia isto com alegria e com o maior orgulho por seus dois filhos 

serem “cantores”. Fazíamos uma dupla bem bonitinha... dizia minha mãe.  

 Esta atitude do meu pai foi extremamente importante e singular em minha vida. 

A partir daí, em diversas outras reuniões familiares ou da igreja, sempre estávamos 

cantando.  

 Quando eu tinha 9 anos e meu irmão 11, recebemos um presente de uns 

amigos dos meus pais. Eles pagaram o curso de piano num conservatório para nós. 

Estudamos dois anos, depois mudamos de cidade.  

 Ao chegarmos em outra cidade, nossos pais não tinham condições financeiras 

para pagar o curso em um conservatório para nós, porém, conhecemos um professor 

particular que fazia um trabalho voluntário na igreja. Com este professor, inesquecível, 

professor Raul Bertho, aprendemos muito, em todos os sentidos, tanto na parte de 

instrumentos, teórica e prática, como no canto vocal de solo e coral.  

 Já tocando um pouco de piano, teclado e órgão, me interessei pelo violão. 

Sempre fui muito curiosa e comecei a associar o que eu sabia com o manuseio do 

violão e suas cordas. Minha audição sempre esteve a meu favor. Pude, nesses anos, 

treiná-la bastante e usá-la para meu aprendizado autodidata. Assim fui “aprendendo” 

um pouco a tocar violão. Acertando aqui, errando ali, mas nunca desistindo. 

 Participei de vários grupos vocais junto com o professor Raul Bertho, e num 

determinado momento, quando a esposa dele que tocava acordeon/sanfona não pode 

mais estar conosco, ele me incentivou a aprender a tocar acordeon. Adorei a ideia. 

Pedi emprestado o da minha tia e comecei a teclar com a mão direita e “apertar os 

botões pretos” com a mão esquerda buscando as notas e acordes nele. Foi 

maravilhoso. Hoje toco um pouco de acordeão também.  
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 O professor Raul também começou a me ensinar flauta transversal, mas, 

infelizmente, não deu para aprender nem continuar os estudos da flauta, no entanto 

continuei tocando os outros instrumentos e cantando, solo, duetos, trios e em coral.  

 Além dos instrumentos, tive a oportunidade de estudar regência, também com 

orientações gerais do professor Raul. Foi com grande alegria que, anos depois, 

quando fui morar em São Paulo, assumi a regência de um grande coral e pudemos 

ensaiar músicas e hinos sacros, clássicos e populares, como musicais de páscoa e 

natal.  

 Nesse tempo em São Paulo, eu não tinha mais o professor Raul Bertho perto 

de mim para me orientar e me ensinar, pois o aprendizado musical é constante em 

nossa vida, mas conheci um organista maravilhoso - Sr. Eduardo Grodzisk – o qual 

me ajudou muito e permitiu que meu aprendizado sobre regência e técnica vocal se 

desenvolvesse mais ainda.  

 Além das atividades musicais particulares, tive a oportunidade de organizar e 

desenvolver aulas de música e canto coral num colégio particular em que trabalhei e, 

até hoje, canto, toco e dirijo grupos vocais e instrumentais.  

 Agradeço ao meu pai e a minha mãe, mesmo eles não estando mais perto de 

mim, por todo incentivo, carinho e dedicação. Aprendi com eles, pessoas simples e 

perseverantes, a amar a música e quero continuar me dedicando a ela também para 

o resto de minha vida; por isso, faço o mesmo com meus filhos. Ensinei-os a amar a 

música desde pequenos e hoje, adultos já, cantam e tocam também. Agora, cantamos 

e tocamos juntos, e isso é maravilhoso.  

 Se não bastassem os filhos, tenho minhas netas e já canto com elas desde o 

primeiro dia de vida. Hoje, pequenas ainda, uma com 4 anos e outra com 2, já 

“cantam” muito bem e conseguem se expressar através da música e da dança com 

gestos e passos relacionados à letra cantada.  

 Não tive condições de fazer um curso completo de formação e especialização 

na área da música, mas essa vivência musical, há pelo menos 48 anos, e a 

experiência na área da educação despertaram em mim o desejo de estudar sobre o 

assunto proposto no título deste trabalho: Ensino de música na escola: 

contribuições para o desenvolvimento integral do ser humano.  
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INTRODUÇÃO 

 

 Este trabalho objetiva identificar as contribuições do ensino de música para o 

desenvolvimento integral do ser humano.  

 Estudos e pesquisas, tanto os que já foram realizados como muitos outros, 

ainda em andamento, comprovam e reforçam a riqueza de elementos destas 

contribuições que evidenciam a influência do ensino de música tanto no 

funcionamento neural como no desenvolvimento humano.   

 Infelizmente, no decorrer dos anos, o ensino de música nas escolas enfrentou 

problemas e dificuldades, sendo relegado ao segundo plano. Ainda hoje há uma falta 

de compreensão da música como linguagem artística e como instrumento de 

expressão humana e desenvolvimento integral do ser humano. A educação musical 

não é compreendida nem a sua importância reconhecida. Falta entendimento de como 

abordar seu conteúdo e ministrá-lo produtivamente.  

 Esta falta de entendimento, na maioria das vezes, se dá a conceitos e 

simbolismos que a música apresentou no decorrer da história, por estar ligada aos 

cantos religiosos, às celebrações festivas e fúnebres, aos rituais de magia, às 

imposições dos governos que queriam promover o civismo e a disciplina entre o povo 

etc.   

A música se faz presente em todas as manifestações sociais e pessoais 
do ser humano, desde os tempos mais remotos. Schaeffner (1958) 
explica que, mesmo antes da descoberta do fogo, o homem primitivo se 
comunicava por meio de gestos e sons rítmicos, sendo, portanto, o 
desenvolvimento da música resultado de longas e incontáveis vivências 
individuais e sociais (SCHERER & DOMINGUES, 2012, p. 05). 

 

 Dentre os povos que a utilizavam, destacamos a Grécia Antiga, onde o ensino 

de música era obrigatório e muito valorizado. Estava presente em todas as 

manifestações da sociedade, inclusive nas culturais e religiosas. Para os gregos, a 

música era componente indispensável. Naquela época já havia orquestras. Certos 

acordes musicais e algumas melodias que provocavam reações específicas no 

organismo das pessoas que as ouviam, eram ensinadas por um filósofo grego 

chamado Pitágoras de Samos. “Pitágoras demonstrou que a sequência correta de 
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sons, se tocada musicalmente num instrumento, pode mudar padrões de 

comportamento e acelerar o processo de cura” (BRÉSCIA, p. 31, 2003). 

 Segundo Lima (2016),  

Como forma de expressão humana, a música, na Grécia Antiga, tinha o 
poder de influenciar e modificar tanto a natureza moral do homem como 
a do Estado, então, ao lado do seu valor estético, ela também tinha um 
sentido fisiológico e ético, daí sua importância na formação da 
personalidade humana. Os gregos acreditavam que existia uma 
correlação profunda entre os sons musicais e os processos naturais 

capazes de influenciar a conduta humana (LIMA, 2016, p. 246). 

 

 A música, desde os tempos antigos, é considerada uma forma de expressão 

humana, portanto, podemos entendê-la como uma linguagem. “Um dos aspectos 

fundamentais no aprendizado da música é entender que ela é uma forma de 

representação das visões de mundo, das maneiras de interpretar a realidade por meio 

de sons e silêncios” (Scherer & Domingues, 2012). 

 

a música não é só uma técnica de compor sons (e silêncios), mas um 
meio de refletir e de abrir a cabeça do ouvinte para o mundo... Com 
sua recusa a qualquer predeterminação em música, propõe o 
imprevisível como lema, um exercício de liberdade que ele gostaria de 
ver estendido à própria vida, pois ‘tudo o que fazemos’ (todos os sons, 
ruídos e não-sons incluídos) ‘é música’ (CAGE, 1985, p. 5). 

 

 Os sons e os silêncios comunicam algo, transmitem uma mensagem, uma 

emoção, uma sensação etc. Desde a vida intrauterina, o bebê ouve sons emitidos pela 

própria mãe, através de seus órgãos, dentre eles, as batidas do coração, os gases, a 

voz e, após o nascimento, o contato com os sons ao seu redor continua até o momento 

em que ele próprio passa a produzir os seus próprios sons, utilizando-os como sua 

linguagem, formas de expressão ao chorar, ao sorrir, ao balbuciar, demonstrando 

suas vontades de se alimentar, dormir, brincar, receber carinho, atenção etc. Este 

contato com os sons, desde pequeno, gradativamente aumentará e para o resto de 

sua vida o estimulará a ações e reações positivas ou negativas.  

 Por estas razões, entendemos que o ensino de música deve ser evidenciado 

nas escolas de maneira que contribua efetivamente para o desenvolvimento integral 

dos alunos. A música, nas escolas, não pode ser somente um instrumento para 

brincadeiras aleatórias ou de entretenimento, mas de comunicação e expressão de 
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sensações, sentimentos e pensamentos para uma prática e convívio social, pois nela 

estão inseridos valores e significados inerentes aos indivíduos e à sociedade a que 

pertencem. O ensino de música na escola permite a potencialização do uso desta 

linguagem artística e incentiva a comunicação e expressão através da construção e 

constituição do seu conhecimento cultural.  

 Fonterrada (1994) especifica como ocorre essa potencialização transformando 

os alunos em sujeitos musicais:  

o aprendizado da música envolve a constituição do sujeito musical, a 
partir da constituição da linguagem da música. O uso dessa linguagem 
irá transformar esse sujeito, tanto no que se refere a seus modos de 
perceber, suas formas de ação e pensamento, quanto em seus 
aspectos subjetivos. Em consequência, transformará também o mundo 
deste sujeito, que adquirirá novos sentidos e significados, modificando 
também a própria linguagem musical (FONTERRADA, 1994, p.41).  

        

 Ao longo dos anos, segundo Loureiro (2001), o ensino da música viu emergir 

práticas recreativas e lúdicas que fogem totalmente às questões e objetivos 

propriamente musicais.  Cumprem-se apenas planejamentos escolares e utilizam-se 

músicas nas festas e eventos (cantadas aleatoriamente ou simplesmente tocadas), 

produzindo sons com o intuito de passar o tempo, animar e/ou distrair todo o público 

presente. Aliás, atitudes essas, bem destoantes da verdadeira essência do ensino de 

música. 

        Forquin (1982) reforça este conceito quando afirma que,  

 

a educação musical, que deve ser indissoluvelmente cultural, gestual 
e emocional, enquadra-se numa formação global da personalidade. 
Com vistas a esta finalidade fundamental, a busca de recursos 
pedagógicos permanece indefinida; tanto quanto nos outros setores, 
também aqui não existem receitas infalíveis, mas apenas opções e 
direções mais ou menos fecundas ou esterilizadoras em função da 
única coisa que nos importa: fazer da música uma dimensão 
integrante da personalidade, uma permanente exigência da vida 
(FORQUIN, 1982, p.82). 

  

 Essa educação musical, porém, não depende somente da boa intenção dos 

gestores e professores. Faz-se necessária uma atuação mais direta e ativa dos 

governos federal, estaduais e municipais. As legislações educacionais, referentes ao 

ensino de música no decorrer da história brasileira, promoveram um incentivo em 
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relação ao ensino de música nas escolas, porém, não atingiram seus objetivos reais 

e necessários devido a diversos fatores.   

 Estas legislações sofreram várias alterações ao longo dos anos. Em relação ao 

ensino de música, instituído pela Lei 11.769/2008, que alterou a LDB 9394/96, antes 

era obrigatório e pertencia ao componente curricular “Arte”; agora, porém, uma 

legislação mais recente, a Lei 13.278, de 02 de maio de 2016, altera a redação da lei. 

Mantém o ensino de música e inclui o ensino das demais linguagens que compõem a 

Arte:  artes visuais, dança, música e teatro.   

   Esta alteração faz jus ao que os Parâmetros Curriculares Nacionais (1996) já 

contemplavam. Quatro eixos indispensáveis ao saber e ao desenvolvimento integral 

do ser humano e, entre eles, destacamos a música, para fins de estudo deste trabalho. 

Nossas questões se referem a conhecer e compreender quais contribuições o ensino 

de música pode trazer ao desenvolvimento integral do ser humano. As instituições 

escolares e os profissionais que nelas atuam têm conhecimento destas contribuições? 

Como os estudos das Neurociências facilitam esta compreensão? 

 Segundo Weigsding & Barbosa (2014),  

A música, mais do que qualquer outra arte, tem uma extensa 
representação neuropsicológica, com acesso direto à afetividade, 
controle de impulsos e emoções, e motivação. Ela é mencionada como 
sendo capaz de estimular a memória não verbal; um elemento de 
aplicação nas funções cerebrais, que envolve um armazenamento de 
símbolos organizados e que estimula a capacidade de retenção e 
memorização. [...] A música é indicada para o desenvolvimento de 
potenciais e recuperação de funções, com objetivos terapêuticos 
relevantes que envolvem a melhora das necessidades físicas, 
emocionais, mentais, sociais e cognitivas do indivíduo. [...] a música de 
fato é um dos caminhos mais rápidos e eficazes para se promover o 
equilíbrio entre o estado fisiológico e emocional do ser humano, e que 
lhe traz bem estar físico e psíquico (WEIGSDING & BARBOSA, 2014, 
p.47). 

 

 Os objetivos deste estudo são: a) conhecer e avaliar, através de pesquisa 

bibliográfica, o quanto o ensino de música influencia o ser humano e seu 

desenvolvimento integral; b) incentivar o ensino de música nas escolas, não porque a 

legislação determina, mas pelo fato de compreender que, muitas vezes, em meio a 

dificuldades e desafios, o ensino de música permite experiências exitosas e 
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compensadoras, contribuindo significativamente para o desenvolvimento integral dos 

discentes e seus mais diversos modos de aprendizagem.    

 

Capítulo 1. A MÚSICA E SUA IMPORTÂNCIA NO ENSINO ESCOLAR 

  

 A música foi e sempre será uma linguagem expressiva, uma linguagem de 

comunicação. Através dela expressamos sentimentos, emoções e mensagens 

diversas. Quando nos referimos apenas ao “ensino de música” não queremos tratá-lo 

como um simples procedimento escolar, mas compreender o seu real significado e a 

relevante instrumentalidade dessa linguagem inerente ao ser humano e essencial ao 

seu desenvolvimento integral.  

 

 

1.1 O significado de música 

 A palavra música teve sua origem na língua grega – Mousikê – e significava, a 

“Arte das Musas”. Constitui uma sucessão de sons e silêncios. É a consequência da 

observação e imitação dos sons da natureza, da batida de pedaços de madeira, 

barulho da chuva, de cachoeira, do vento, cantar dos pássaros e outros sons. Os 

gregos atribuíam sua música aos deuses assim como as demais civilizações antigas. 

Entendiam-na como uma forma de expressão integral do espírito, uma forma de 

buscar e alcançar a perfeição bem como a educação integral do indivíduo. Filósofos 

como Sócrates, Platão e Aristóteles apoiavam a inclusão da música no currículo 

escolar da Grécia Antiga.  

  Loureiro (2001) nos aponta detalhes sobre esta afirmação:  

Para os gregos, a educação era concebida como a relação harmoniosa 
entre corpo e mente e seu objetivo era preparar cidadãos para participar 
e usufruir dos benefícios da sociedade. Na visão dos gregos, a 
educação possuía uma função mais espiritual do que material. Seu 
principal objetivo era a formação do caráter do sujeito e não apenas a 
aquisição de conhecimentos. Por isso, buscavam uma educação plena, 
vinda de dentro do aluno e baseada não apenas nos livros, mas na 
experiência de vida de cada pessoa. Nessa perspectiva, a educação se 
constituía no estudo da ginástica e da música. Pela música e pela 
ginástica, buscava-se o equilíbrio entre a mente e o corpo, buscava-se 
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um universo equilibrado – “ginástica para o corpo, música para a alma” 

(LOUREIRO, 2001, p. 37). 

 

 Desde o início da civilização, a paixão pela música fez com que os gregos a 

considerassem como uma arte e também uma maneira de ser e de pensar, ou seja, 

uma linguagem expressiva de sentimentos humanos. Pitágoras considerava a música 

como a expressão da harmonia e como “remédio” para as mentes inquietas e 

costumava tocar para seus alunos com o intuito de amenizar sentimentos de raiva, 

angústia tristeza, preguiça etc.   

 Os gregos consideravam também o ritmo um denominador comum entre as três 

artes: poesia, dança e música.  

A poesia, o drama, a história, a oratória, as ciências, e a própria música 
estavam incluídos na extensão do termo música. Os poemas, 
compreendidos e memorizados, eram entoados com acompanhamento 
da lira. Portanto, mais importante do que a destreza técnica era o saber 
improvisar um acompanhamento em harmonia com o pensamento 
expresso no trecho recitativo. Por ser ensinado com música (o ritmo 
facilitava a memória), o ensino era atraente, agradável (BAUAB, 1960, 

p. 58-59). 

 

 No Brasil, os jesuítas utilizaram a música como um dos recursos no processo 

de escolarização dos jovens europeus, visando à formação do bom caráter cristão e, 

posteriormente, na catequização dos índios.   

 

Os jesuítas trouxeram ao elemento indígena um repertório vigente 
naquela época na Europa. Ou seja, os jesuítas educaram os indígenas 
musicalmente para o desempenho musical destes nas missas (BEYER 

1994, p.102).  

  

 A música brasileira recebeu grande influência dos negros. Quando chegaram 

ao Brasil como escravos, eles cantavam, dançavam e utilizavam seus instrumentos 

musicais e, com o passar do tempo e com a presença cada vez mais forte e constante 

nos terreiros, nas casas e na sociedade, esta influência cresceu, permaneceu e se 

internalizou em nossa cultura.  
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 A música promove a interação social dos indivíduos. Denora afirma que a 

música “ajuda, estabiliza, invoca e muda as pessoas coletiva e individualmente” 

(DENORA, 2000, p. 20). 

 Muitas são as formas e os espaços onde as pessoas, tanto crianças, como 

adolescentes, jovens, adultos e idosos, se apropriam da música e a expressam, 

refletindo seus valores culturais e os da sociedade à qual pertencem: 

A música faz parte de vários momentos importantes da vida das 
pessoas: lembra um caso de amor, evoca um momento de tristeza ou 
outros felizes, embala o sono e os sonhos, anima, faz chorar, emociona, 
dá luz às dificuldades, movimenta o corpo, faz dançar, rir, mobiliza, 
eterniza um momento, ajuda a compreender uma determinada situação, 
lembra alguém, inspira, mexe com o coração, reequilibra, suaviza, dá 
saudade. Como seria a vida sem música? (PCN de ARTE – p. 160) 

  

 A música não perdeu seu significado original no sentido de ser uma expressão 

de arte. Antes, a Arte das Musas, agora, a arte expressa, cantada e tocada tanto por 

índios como por negros e brancos brasileiros. Geração após geração, ela segue 

inerente ao ser humano, como a arte de expressão e comunicação desde o bebê, no 

ventre materno, passando por todas as faixas etárias, independente de nível social, 

ou intelectual, até aos mais idosos.  

 Desse modo, a música é uma atividade essencialmente humana e através dela 

o homem se expressa intencionalmente, criando, construindo e interagindo com o 

mundo ao seu redor.  

 Dizemos que ela é essencialmente humana, pois, se compararmos às aves e 

aos pássaros, veremos que eles reproduzem sons e gorjeios com suas “vozes”, 

porém, o homem constrói culturalmente e cria sons especiais e específicos, bem 

como, peças e utensílios (instrumentos musicais) para o seu fazer artístico e musical.

 Penna (2008) exemplifica bem esta diversidade musical da cultura construída 

pelo homem:  

As manifestações musicais são extremamente diversificadas: um 
concerto de orquestra sinfônica, um grupo de rock, de rap, de pagode... 
um grupo de ciranda, de maracatu, de reisado... o coral da igreja, o 
canto na procissão... a roda de amigos que canta e batuca na mesa de 
bar, o violão na varanda da fazenda... (PENNA, 2008, p.17).  
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 Em todas estas manifestações musicais, as pessoas se expressam e se 

comunicam, cada uma de acordo com seus gostos e vivências. A isso chamamos 

Linguagem Musical.   

 

1.2 A linguagem musical – conceitos e características 

 Linguagem, segundo os PCNs (1997), é o meio pelo qual as pessoas se 

comunicam, têm acesso à informação, podem expressar e defender seus pontos de 

vista, e ainda compartilhar as visões de mundo, permitindo assim produzir cultura. 

O domínio da linguagem, como atividade discursiva cognitiva, e o 
domínio da língua, como sistema simbólico utilizado por uma 
comunidade linguística, são condições de possibilidade de plena 
participação social. É pela linguagem que as pessoas se comunicam, 
têm acesso à informação, expressam e defendem pontos de vista, 
compartilham visões de mundo, produzem cultura (PCNs, 1997, p. 19). 

  

 É nesse contexto que a música se caracteriza como uma expressão da arte, 

portanto, uma linguagem artística. Uma linguagem que expressa sentimentos e 

emoções, que compartilha e constrói saberes culturais. Ex.: músicas românticas que 

embalam um relacionamento, que trazem lembranças alegres ou tristes; evocam 

momentos de euforia ou de saudade; músicas diversas que marcam fatos históricos 

ou personagens específicos etc.  

a música como linguagem tem muito a contribuir com a sua 
expressividade por meio das manifestações/produções sonoras, 
movimentos corporais e ritmos que utilizam os sentidos humanos, 
fazendo com que a criança adquira a leitura do ser individual e social, e 
assim transformar suas relações interpessoais (SCHERER & 
DOMINGUES, 2012, p. 12).  

  

 A música transmite mensagens quando cantadas, ou por gestos corporais e 

também através das melodias tocadas (no caso de filmes, desenhos etc.). Por isso é 

considerada uma linguagem cultural que vai sendo socialmente construída, 

dependendo do povo e do contexto sócio-cultural que a permeia.  
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 “A música é uma linguagem criada pelo homem para expressar suas ideias e 

seus sentimentos, por isso está tão próxima de todos nós”. (CRAIDY; KAERCHER, 

2001). 

 Beyer (1988) considera a música uma forma de linguagem que se dá 

posteriormente à fala, porém, é mais complexa que a fala, pois a linguagem musical 

se constitui de um número maior de parâmetros sonoros em relação à linguagem 

falada.  

 Segundo Penna (2008), a música é um fenômeno universal, ou seja, todos os 

povos do mundo conhecem e utilizam a música de alguma maneira, porém, com 

formas e significados diferentes.  

É, sem dúvida, um fenômeno universal, mas como linguagem é 
culturalmente construída. Se a música fosse uma linguagem universal, 
seria sempre significativa – isto é, qualquer música seria significativa 
para qualquer pessoa -, independentemente da cultura, e desse modo 
a estranheza em relação à música do outro não existiria (PENNA, 2008, 
p.22).  

  

 Esta afirmação, em princípio, nos causa uma certa estranheza, mas se 

analisarmos com cautela, a compreenderemos muito bem. Vamos exemplificá-la a 

partir da nossa própria realidade. Nosso país, imenso e rico em diversidade cultural, 

convive com inúmeras práticas musicais distintas onde as manifestações culturais de 

cada região ou grupo se destacam através dos seus ritmos, sons e danças. A 

linguagem musical vai sendo construída culturalmente, a tal ponto de considerarmos 

mais familiar e nos adaptarmos com mais facilidade àqueles tipos de música que 

fazem parte da nossa vivência. Esta “acomodação musical” nos faz estranhar ou, 

muitas vezes, não admirar uma nova melodia ou uma apresentação “diferente”.  

 Em alguns casos, nem ouvimos a execução da música até o final e já 

começamos a indagar: “Isto é música”?  Pessoas que gostam, por exemplo de música 

erudita e ouvem um rap, ou aquelas que gostam de músicas “da roça”, tranquilas, 

lentas e, de repente, se deparam com o “barulhento” rock do filho do vizinho, ou até 

mesmo um que gosta de música indígena e se vê frente a um cantor lírico. Estas 

reações refletem naturalmente as pessoas que vivenciam e admiram somente um 
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determinado tipo de música e quando se deparam com “músicas diferentes” 

estranham e tendem a dizer que não gostam ou não curtem este tipo de música.  

 Estes e outros exemplos mostram claramente a linguagem musical como uma 

forma de expressão artística, porém, culturalmente construída e executada ao longo 

dos anos pela sociedade que a cerca.   

 Esta linguagem tão expressiva e influenciadora promove também a 

aprendizagem e um dos momentos é quando a música, lenta e tranquila, exerce 

influência em quem a está ouvindo. Isto é percebido claramente nos bebês. Eles 

reagem ao tipo de música que está sendo tocada. Quando ouvem uma música mais 

lenta, têm a tendência a se acalmarem; quando ouvem uma música com um ritmo 

mais acelerado, tendem a ficar mais alertas. Lasov, cientista búlgaro, explica que 

“ouvindo música clássica, lenta, a pessoa passa do nível alfa (alerta) para o 

nível beta (relaxados, mas atentos); baixando a ciclagem cerebral, aumentam as 

atividades dos neurônios e as sinapses tornam-se mais rápidas, facilitando a 

concentração e a aprendizagem” (apud OSTRANDER e SCHOEDER, 1978). 

 Segundo Lima (2003),  

Enquanto a linguagem musical não for pensada como uma das formas 
de conhecimento que integra a formação da personalidade humana, o 
ensino musical será visto como ensinamento acessório não incorporado 
à totalidade curricular, quando comparado a áreas bem mais 
estruturadas, o que inviabiliza uma atuação funcional eficiente. (LIMA, 

2003, p. 84).  

  

 Portanto, para que haja compreensão da música como linguagem é necessária 

a educação musical, a qual promoverá aos alunos o acesso e a compreensão da 

linguagem musical e possibilitará um desenvolvimento sensorial e perceptivo para as 

diferentes manifestações musicais que os cercam (COUTO; SANTOS, 2009. p.115). 

 A educação musical proporciona ao indivíduo o desenvolvimento musical por 

etapas. A primeira delas é a musicalização (PENNA, 1991, p.37) quando o contato 

com instrumentos diversos e a percepção de sons variados desenvolvem a 

sensibilidade musical e promovem a compreensão do material sonoro de maneira 

significativa. Destina-se a todos que “necessitam desenvolver ou aprimorar seus 

esquemas de apreensão da linguagem musical” (PENNA, 2010b, p.43). 
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 Esta etapa não se refere somente ao público infantil, mas a qualquer faixa etária 

reconhecendo a linguagem musical a partir de estímulos motivacionais diversos e à 

variedade de repertórios sonoros existentes e devem ser respeitados o tempo de 

adaptação, percepção e a capacidade de abstração de cada um independente da 

idade.  

 As demais fases proporcionadas pela educação musical se apresentam em três 

modalidades do fazer musical: execução, apreciação e composição. (FRANÇA; 

SWANWICK, 2002) 

 Execução é quando se executa a música em sua melodia através de 

instrumentos e/ou vocal. Para esta execução, na maioria das vezes, faz-se necessário 

o conhecimento e estudo técnico ou a aprendizagem da teoria musical, harmonia, 

contraponto, escrita, solfejo etc.  

 A apreciação se dá no momento em que a pessoa ouve a música e pode 

interagir criticando ou participando.  

 A composição se refere à criação musical por meio da escrita de letras, 

poemas, versos etc.; ou por meio de notas musicais compondo melodias e adaptando-

as ao ritmo ou, ainda, criando as duas coisas ao mesmo tempo, letra e melodia, a 

partir de um instrumento sonoro.  

 “Acredita-se que a prática musical estimule o desenvolvimento do cérebro da 

criança, auxiliando, além do aprendizado da música em si, também o desenvolvimento 

da afetividade e da socialização na aquisição da linguagem etc” (ILARI, 2003, p.14). 

  

Nas crianças, a música também exerce grande influência em seu 
desenvolvimento e funcionamento cerebral, sendo entendida pelo 
cérebro como uma forma de linguagem. Assim, à semelhança da 
linguagem falada, a música envolve diferentes entonações, ritmos, 
andamentos e contornos melódicos. É considerada uma arte que se 
utiliza da linguagem para a comunicação e expressão (CUERVO, 2011).  

 

  Mauro Muskat (2008), médico e neurologista, em seus estudos nos traz 

reflexões e exemplos relevantes sobre a linguagem musical:  

Música é também linguagem. Segundo o eminente maestro e 
compositor Koellreutter, a música é uma arte que se utiliza de uma 
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linguagem. É linguagem, uma vez que utiliza um sistema de signos 
estabelecidos naturalmente ou por convenção, que transmite 
informações ou mensagens de um sistema (orgânico, social, 
sociológico) a outro. Existem paralelos entre a linguagem verbal e a 
musical. Ambas dependem, do ponto de vista neurofuncional, das 
estruturas sensoriais responsáveis pela recepção e pelo 
processamento auditivo (fonemas, sons), visual (grafemas da leitura 
verbal e musical), da integridade funcional das regiões envolvidas com 
atenção e memória e das estruturas eferentes motoras responsáveis 
pelo encadeamento e pela organização temporal e motora necessárias 
para a fala e para a execução musical. No entanto, diferentemente da 
linguagem verbal, o código utilizado na música não separa significante 
e significado, uma vez que a mensagem da música não está 
condicionada a convenções semântico-lingüísticas, mas sim a uma 
organização que traduz idéias por uma estrutura significativa que é a 
própria mensagem: a própria música. Do ponto de vista 
neuropsicológico, as estruturas envolvidas para o processamento 
musical são funcionalmente autônomas e diferentes daquelas 
envolvidas com a linguagem, isto é, fala, leitura e escrita. Pesquisas em 
pacientes com lesão cerebral têm mostrado que a perda da função 
verbal (afasia) não é necessariamente acompanhada de perda das 
funções musicais (amusia). [...] o compositor russo Shebalin (1902-
1963), após sofrer dois episódios de acidente vascular cerebral em 
território da cerebral média esquerda, apresentou afasia intensa, 
mantendo intacta sua habilidade para compor. O organista e compositor 
francês Jean Langlais (1907-1991) tornou-se afásico, aléxico e agráfico 
após hemorragia temporoparietal esquerda, mantendo, no entanto, 
inalterada sua capacidade para compor, improvisar e ler notação 
musical. Maurice Ravel (1875-1937), em virtude de uma provável 
doença degenerativa progressiva, apresentava dificuldade na 
transposição musical, isto é, na passagem da modalidade auditiva para 
a visual e/ou motora, estando preservadas a percepção e a idéia 
sonoras, que embora intactas em sua mente, estava incapacitado para 
expressá-las pela escrita e pela execução musical  (MUSKAT, 2008; p. 
73).  

 

 Sabedores destes valores e incríveis contribuições da educação musical, faz-

se necessária uma conscientização sobre a mesma entre todos os agentes escolares, 

reconhecendo que a vivência musical em que o aluno está inserido deve ser 

valorizada e poderá ser o início de um trabalho efetivo e significativo, proporcionando 

uma integração entre as diversas culturas existentes tanto nas salas de aula como em 

outros ambientes escolares.  
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1.3 A importância do ensino de música na escola   

 

 Segundo a Base Nacional Comum Curricular, a música é uma linguagem 

artística e “é uma forma de conhecimento que articula saberes do corpo, da 

sensibilidade, da intuição, da razão e da emoção” (BNCC, 2016, p. 112). 

 Ao reconhecermos a eficiência da música como uma linguagem artística, nada 

melhor do que discorrer sobre a importância do seu ensino na escola. A luta por sua 

inserção na matriz curricular foi grande e, agora que a temos como uma das 

linguagens da disciplina de Arte, devemos reconhecer seu valor próprio, onde ela é 

um meio para o desenvolvimento integral do ser humano e não um fim em si mesma. 

A música, por si só e por muitas outras razões, justifica sua inserção no ambiente 

escolar. Ela constitui uma importante forma de comunicação e expressão humana e 

praticamente todos os povos do mundo possuem algum tipo de música (Ilari & Majlis, 

2002; Trehub & Schellenberg, 1995). Ilari (2005) reforça que  

 

[...] a música carrega traços de história, cultura, e identidade social, que 
são transmitidos e desenvolvidos através da educação musical. [...]  o 
fazer musical da aula de música envolve diversas formas de 
aprendizagem contidas em atividades como audição, canto, 
representação, reprodução, criação, composição, improvisação, 
movimento, dança e execução instrumental entre outras. Todas estas 
atividades auxiliam no desenvolvimento da inteligência musical. Além 
disso, no exercício dessas formas de aprendizagem os alunos podem 
ter uma sensação de realização pessoal, de bem-estar e de prazer 
(ILARI, 2005, p.6) 

 

 O ensino e a aprendizagem dessa linguagem artística, musical, promovem o 

respeito às diferenças e a interação cultural e podem ser trabalhados e 

contextualizados em cada nível da Educação Básica, especificamente. Queremos 

destacar, a seguir, como essa linguagem pode contribuir em cada nível escolar. 

 Na Educação Infantil, a linguagem musical tem características próprias que 

devem ser consideradas em cada fase do desenvolvimento da criança. Desde muito 

cedo a música faz parte da vida da criança, provoca diferentes sensações e influencia 

no desenvolvimento de suas capacidades físicas, afetivas, neurológicas, emocionais 

e sociais.  Nesta fase ela pode ser estimulada com várias experiências musicais a fim 

de perceber as diferenças existentes entre sons, letras, ritmos, volume, velocidade, 

gestos corporais, melhorando assim a concentração, atenção auditiva, memorização 



 
 

16 
 

e socialização, ativando os circuitos cerebrais e assimilando diversos códigos 

sonoros. Estas experiências musicais favorecerão, além das habilidades motoras, 

cognitivas e linguísticas, o amadurecimento da sua personalidade.  

 A idade e as fases de desenvolvimento da criança precisam ser respeitadas e 

a linguagem musical deve promover a educação integral, estimular o pleno 

desenvolvimento do aluno e da aluna, tanto físico, intelectual, cognitivo e social.  

Há evidências de que a música também pode contribuir com o processo 
de maturação do indivíduo, ou seja, auxiliar nos aspectos que envolvem 
a aprendizagem das regras sociais. De forma lúdica, ao brincar de roda, 
por exemplo, a criança tem a oportunidade de vivenciar situações de 
perda, de escolha, de decepções, de afirmação e de dúvida 

(AGNOLON; MASOTTI, 2016, p. 1).  

  

 Estas situações serão vivenciadas ao longo da vida. Por isso, quanto mais cedo 

a criança souber administrá-las, mais cedo será poupada de sofrimentos e tristezas e 

mais cedo também saberá tomar decisões acertadas em sua vida.  

 Em nossa cultura existe uma forte tendência, porém, de achar que o 

desenvolvimento da criança se dá mais em relação aos aspetos cognitivos, isto é, ao 

aprendizado intelectual, por isso, se valoriza tanto a competitividade e o tecnicismo.  

 Nogueira (2003), contudo, destaca o lado inverso desta tendência:  

Nossa opção, contudo, vai pela contramão desta tendência. 
Entendemos que o processo de crescimento de uma criança está muito 
além apenas de seus aspectos físicos ou intelectuais; esse processo 
envolve outras questões, certamente tão complexas quanto as da 
maturação biológica. Dessa forma, optamos por trabalhar a idéia de 
desenvolvimento infantil a partir de uma abordagem mais ampla, 
abarcando também seus aspectos de amadurecimento afetivo e social, 
sem deixar de lado, obviamente, o aspecto cognitivo (NOGUEIRA, 2003; 

p.1). 

  

 Este desenvolvimento pleno, portanto, se dará através da linguagem musical 

quando a criança começar a produzir seus próprios sons e imitar outros; a apreciação 

dos sons e dos silêncios durante as atividades incentivarão a observação e a análise; 

o prazer da escuta e as oportunidades de expressão dadas pelo professor 

possibilitarão o desenvolvimento da capacidade de reflexão e organização.  
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 Segundo Nogueira (2003),  

a linguagem musical tem sido apontada como uma das áreas de 
conhecimentos mais importantes a serem trabalhadas na Educação 
Infantil, ao lado da linguagem oral e escrita, do movimento, das artes 
visuais, da matemática e das ciências humanas e naturais (NOGUEIRA, 

2003, p.3). 

  

 Esta deveria ser também a visão das escolas e de professores, reconhecer a 

linguagem musical como tão importante quanto as demais. Porém, em muitos casos, 

visando a atender variados propósitos, usa-se a música para incutir na criança novos 

hábitos, atitudes e comportamentos. O canto contínuo, de forma repetitiva, decorado, 

promove apenas a memorização de frases de ações como lavar as mãos, escovar os 

dentes, apagar a luz etc., e a repetição de conteúdos relativos a números, letras, 

nomes de animais, de cores e outros.  Esta maneira de trabalhar a música se 

caracteriza pela forma mecânica e estereotipada, somente de imitações do adulto ou 

do colega, muitas vezes, gerando competições entre o que faz mais ou melhor. A 

música se torna um mero suporte para gestos e movimentos repetitivos, desvinculada 

do processo de integração com as demais linguagens.  

 Gordon (2000), em sua análise sobre essa faixa etária acredita que 

 

as crianças em idade pré-escolar não devem ser ensinadas como se 
fossem jovens adultos ou mesmo crianças da pré-primária, nem se 
deve avaliar o desenvolvimento das suas capacidades musicais com 
base no que os adultos conseguem ou não fazer. As crianças 
pequenas aprendem tanto, ou talvez mais, por elas próprias e com as 
da mesma idade do que com os adultos. No entanto, se os adultos 
dedicarem o tempo necessário ao desenvolvimento musical das 
crianças pequenas e se não subestimarem a sua compreensão, elas 
virão a sentir-se mais à vontade com todos os tipos de música numa 
idade mais precoce e desenvolverão atitudes positivas em relação à 
música que persistirão por toda vida (GORDON, 2000, p. 7). 

 

  

 A música, por si só, “mexe” com a criança e com quem a estiver ouvindo 

naturalmente. Ao ouvirmos uma música, conforme o ritmo em que está sendo 

executada, sentimos nosso corpo se movimentar, meio que inconscientemente. Este 

“poder” que a música tem é fantástico, desde que bem usado e contextualizado, caso 
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contrário, cairá na visão que muitos gestores e professores têm a respeito do que deva 

ser o ensino de Música nas escolas. Para eles, segundo Souza et al (2002),  

 

Educação Musical pode significar desde a atividade de cantar em sala 
de aula, passando pelos métodos tradicionais de educação musical (a 
maioria importada de outros países) e chegando até os trabalhos 
desenvolvidos dentro de uma visão contemporânea, a qual leva em 
consideração não só as diversas maneiras de nos relacionarmos com a 
música, como também os diversos contextos culturais (SOUZA et al, 

2002, p. 13). 

  

 A educação musical não deve servir apenas como suporte para ensinar 

conteúdos como letras, números, partes do corpo etc., mas quando cantada, deve 

permitir que os alunos e alunas reflitam sobre o significado do que está sendo cantado. 

É necessário entendimento e compreensão da expressão artística do que está sendo 

dito e na possibilidade de transformação, nunca subestimando a sua compreensão 

nem tão pouco a superestimando, mas reforçando a importância do ato além da 

música. Quando cantar sobre o “lavar as mãos”, o aluno deve não apenas repetir o 

gesto específico, mas entender que lavar as mãos significa tirar a sujeira das suas 

mãos, sujeira essa que traz doenças para o seu corpo. Lavar as mãos significa cuidar 

da sua saúde e valorizar o seu corpo. Quando ele compreender o real significado do 

lavar as mãos, suas ações serão transformadas e, sempre ao cantar a música sobre 

o lavar as mãos, ela se tornará instrumento de confirmação e significado real.   

 Souza (1997, p. 82), confirma isto afirmando que “a aula de música só pode ter 

êxito se transformada numa ação significativa, o que pressupõe uma permanente 

abertura para o novo num diálogo permanente com a realidade sociocultural”. 

  

 No Ensino Fundamental, segundo a BNCC (2016),  

 

A música é uma expressão humana que se materializa por meio dos 
sons, que ganham forma, sentido e significado nas interações sociais, 
sendo resultado de saberes e valores diversos estabelecidos no âmbito 
de cada cultura (BNCC, 2016, p.238). 

 

 

 Tanto nos anos iniciais como nos anos finais do Ensino Fundamental, a 

linguagem musical deverá estar presente e servirá de instrumento para o 

desenvolvimento pleno do aluno e da aluna. A oportunidade de expressão artística e 
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comunicação através dos sons e instrumentos permitirá a integração social e cultural 

de todos componentes da escola.  

 O aluno e a aluna necessitam compreender que a educação musical lhes 

propiciará não apenas momentos de lazer, brincadeiras e diversão, mas 

oportunidades de aquisição e construção do conhecimento, frutos de aprendizagens 

essenciais e duradouras que se interligarão com os demais componentes curriculares.  

 Em muitas escolas a música é utilizada, ao longo do dia, em diversos 

momentos. Isso seria maravilhoso se ela fosse entendida e aplicada como uma 

linguagem artística, de forma pedagógica, construtiva, significativa e interdisciplinar. 

Porém, o que mais presenciamos é a utilização de canções, jogos e brincadeiras com 

músicas, mas os objetivos principais são distrair e passar o tempo.  

  

 Segundo Penna (1990), 

 

a escola atua sobre experiências culturais já presentes, trazidas pelos 
alunos de sua vivência familiar e cotidiana. São pressupostas certas 
condições prévias, como base para a ação escolar. A própria 
comunicação pedagógica é função da cultura (...). Desta forma, o 
ensino artístico encontrado nas escolas – inclusive nas especializadas 
– só pode ser eficaz para aqueles que tiveram as condições sociais 
necessárias para desenvolver uma competência prévia, uma 
familiaridade e prática cultural como pressupostos para o aprendizado 
formalizado (PENNA, 1990, p.29). 

  

 É preciso sair do senso comum e entender que, mesmo cantando músicas em 

momentos diversos, elas não devem servir somente para passar o tempo, mas 

precisam ter significado para o aluno pois ele mesmo as associará ao seu contexto 

cultural assim como deverá fazer em outras disciplinas também.   

 Snyders define bem esta prática: 

o ensino da música, evidentemente, não pretende nenhum monopólio; 
e mesmo o progresso em direção à emoção musical não é, afinal de 
contas, separável dos avanços semelhantes na literatura, nas outras 
artes, nem da abertura ao pensamento científico. Quero, entretanto, 
afirmar que o ensino da música dispõe de condições exemplares para 
difundir a alegria musical (SNYDERS, 1992, p. 131). 

 

 Estas condições exemplares, que difundem a alegria musical, se dão através 

da expressão e da comunicação da linguagem musical. Portanto, só cantar ou só fazer 
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gestos e imitações não promoverão a construção do conhecimento. Ao contrário, 

somente incentivarão a memorização mecânica e repetitiva.  

 É comum encontrarmos em escolas bandinhas rítmicas formadas por alunos 

com instrumentos de percussão como pandeirinhos, tamborzinhos, pauzinhos, 

chocalhos de lata de alumínio etc. Esta é uma proposta interessante, porém, pode 

causar alguns problemas, pois, muitas vezes, estes instrumentos são confeccionados 

com materiais inadequados que enferrujam ou se deterioram com o tempo. Em outros 

casos, produzem qualidade sonora deficiente, causando problemas de audição ou de 

irritabilidade. O uso contínuo e mal orientado destes instrumentos pode machucar as 

mãos, os pés, braços, pernas, enfim, alguma parte física da criança além de tornar o 

ensaio e a apresentação apenas um momento de barulho, numa reprodução 

mecânica e contínua, deixando pouco ou nenhum espaço para as percepções, 

minando as oportunidades de criação, impossibilitando o conhecimento das formas 

diferentes e expressivas dos sons e melodias.  

 Para Reis (1996)  

tudo que vier a desenvolver a percepção, a capacidade de reflexão e 
o senso crítico do aluno, no momento certo de cada passo da 
aprendizagem, certamente virá verdadeiramente enriquecer e 
amadurecer todo o processo. O professor deverá saber discernir com 
clareza, as sutis diferenças: o que é necessário e importante em cada 
instante da jornada pedagógica e aquilo que é inútil e descartável ou 
que apenas entrava o caminho. Subestimar os alunos é reprimi-los, é 
tolher o fluxo natural de suas possibilidades. No mesmo sentido, 
massacrá-los com exigências acima de suas capacidades, até à 
impotência, é anular a sua autoestima, a sua autoconfiança e a 
predisposição para o estudo (REIS, 1996, p.88). 

  

 Os instrumentos musicais criados pelos alunos e professores ou adquiridos 

devem desenvolver a coordenação motora, as percepções auditiva e sensorial, a 

capacidade de reflexão e o senso crítico do aluno. O professor ou professora precisa 

mostrar a importância e a funcionalidade de cada instrumento. A forma certa de 

manusear e de tocar são essenciais para a produção de um som de qualidade. Desde 

pequenos, os alunos devem ser orientados e informados sobre os sons e efeitos 

produzidos por aquele instrumento que eles estão utilizando. Porém, é importante 

ressaltar as diferentes maneiras de executá-los. Em alguns momentos, quando a 

execução é em grupo, algumas atitudes são extremamente necessárias, como 

atenção, sintonia, sincronização com os demais instrumentos, respeito ao outro e 
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reconhecimento da importância de cada um independente do tamanho do instrumento 

ou do volume do som produzido. Em outros momentos, há a possibilidade de executar 

sozinho uma música ou percussão. 

 A verdadeira funcionalidade dos instrumentos será assimilada pelos alunos 

quando o professor ou professora reconhecer o que eles fizeram, nunca os 

subestimando, mas estimulando suas potencialidades e o fluxo natural de seu 

desenvolvimento, incentivando-os sempre, valorizando e elevando sua autoestima e 

a autoconfiança bem como a predisposição para o estudo e aprendizado constantes.  

 Culturalmente fomos criados assim e nos acostumamos tanto que nem 

percebemos o quanto a música se torna “mola propulsora” de ritmos e 

movimentações. Em festas e datas especiais escolares do ano letivo, como dia das 

mães, dia do soldado, dia da árvore etc., canta-se, na maioria das vezes, apenas para 

uma apresentação aos pais e amigos.  

 Para Nogueira (1998),  

 

a música, enquanto conteúdo específico, tem estado ausente da 
escola regular. No entanto, enquanto música incidental ou recurso 
didático de outras disciplinas, ela é encontrada com relativa facilidade, 
principalmente em instituições de Educação Infantil e séries iniciais do 
Ensino Fundamental. Esta música que está no cotidiano escolar, 
contudo, não passa pela mesma seleção prévia por que passam os 
textos literários. Isto é, os cuidados que se tem quanto à escolha de 
autores, adequação à faixa etária, temática relevante, enfim, todos os 
preceitos que auxiliam a professora na escolha do livro a ser 
trabalhado, simplesmente inexistem em relação às produções 
musicais (NOGUEIRA, 1998, p. 7). 
 

  

 Esta música, como bem coloca a autora, pode perfeitamente se tornar um 

conteúdo específico. Ao escolhermos músicas para serem cantadas nestas ocasiões 

e em outros momentos também, faz-se necessário observar e analisar a letra e a 

intenção proposta na música. Assim como são avaliados os textos literários, é preciso 

avaliar o conteúdo da letra cantada e refletir sobre suas implicações.  

 Muitas músicas (infantis ou não), cantadas aleatoriamente, incentivam a 

violência, o desamor, o consumo excessivo de produtos diversos, promovem 

competições desleais e dão um sentido de riso e deboche às situações trágicas além 
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de citarem fatos e situações totalmente sem nexo e sem nenhum significado para os 

alunos, principalmente, do Ensino Fundamental. 

 No Ensino Médio, a linguagem musical serve de instrumento para a criação, 

reflexão e interpretação mais profundas e maduras.    

 Segundo os PCNs de Arte,  

 

No cotidiano, o aluno tem contato com a arte musical como produto. E 
são grandes suas surpresas quando entra em contato com o processo 
de criação e ele desvela os mistérios da estrutura musical e seus 
elementos básicos (melodia, ritmo e harmonia). Isso quer dizer que é 
possível ampliar, organizar o conhecimento existente, articulá-lo com 
conhecimentos de outras linguagens da Arte e também de outras áreas 
(ARTE NA EJA – p. 160).  

 

 Há uma grande possibilidade de ampliar e organizar o conhecimento existente 

por meio da linguagem musical com esses alunos maiores e mais velhos. Esta 

ampliação e organização se dará quando a linguagem musical for o elo de articulação 

interdisciplinar. É necessário contextualizar, o máximo possível, a realidade desse 

aluno do Ensino Médio e reconhecer suas potencialidades.  

A educação musical nas escolas está diretamente relacionada a 
diversos modos de pensar sobre a função da música na formação dos 
indivíduos. Música pode ser compreendida como lazer ou 
entretenimento, enfatizando seu caráter social; música como 
instrumento de controle e disciplina, enfatizando questões cívicas e 
morais; música como forma de conhecimento, abarcando aspectos da 
cognição humana. Seja qual for o objetivo da educação musical, tal 
atividade tem sido relegada a um plano secundário e muitas vezes está 
apenas atrelada a uma “educação artística” escolar, como mais uma 
das áreas que compõem “as artes” de um modo geral, sem maiores 
compromissos educacionais (FIGUEIREDO, 2002, p. 43). 

 

 As músicas, tocadas e cantadas em sala de aula, se forem mal utilizadas, se 

tornarão maçantes, cansativas e motivos de deboche.  Para que isto não aconteça, 

os alunos precisam entender e descobrir a linguagem musical como potencializadora 

de suas ações e como instrumento de expressão de seus direitos e deveres também.  

 De acordo com Saviani (2000), 

 

a música é um tipo de arte com imenso potencial educativo já que, a 
par de manifestação estética por excelência (...) apresenta-se como 
um dos recursos mais eficazes na direção de uma educação voltada 
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para o objetivo de se atingir o desenvolvimento integral do ser humano 

(SAVIANI, 2000, p.40). 

  

 A música, segundo o autor, apresenta-se como um dos recursos mais eficazes 

a ser utilizado em uma aula. Por isso, não pode ser tratada de forma simples ou como 

algo que pode ser descartável ou desconsiderável. Ao contrário, o aluno do Ensino 

Médio é capaz de expressar-se com veemência e força e isso faz dessa linguagem 

artística um meio excelente de desenvolvimento integral dessa faixa etária também.  

 Os PCNs reforçam esta relação entre a música e o aluno do Ensino Médio: 

Para que a aprendizagem da música possa ser fundamental na 
formação de cidadãos é necessário que todos tenham a oportunidade 
de participar ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e 
improvisadores, dentro e fora da sala de aula. Envolvendo pessoas de 
fora no enriquecimento do ensino e promovendo interação com os 
grupos musicais e artísticos das localidades, a escola pode contribuir 
para que os alunos se tornem ouvintes sensíveis, amadores talentosos 
ou músicos profissionais. Incentivando a participação em shows, 
festivais, concertos, eventos da cultura popular e outras manifestações 
musicais, ela pode proporcionar condições para uma apreciação rica e 
ampla onde o aluno aprenda a valorizar os momentos importantes em 
que a música se inscreve no tempo e na história  (PCN de Arte, 1997, 
p. 49). 

 

 Nogueira (2003) ao citar resultados de inúmeras pesquisas, desenvolvidas em 

países diferentes e em épocas diferentes, reforça a influência da música no ser 

humano e suas contribuições para o resto da vida. 

Schlaug, da Escola de Medicina de Harvard (EUA), e Gaser, da 
Universidade de Jena (Alemanha), revelaram que, ao comparar 
cérebros de músicos e não músicos, os do primeiro grupo 
apresentavam maior quantidade de massa cinzenta, particularmente 
nas regiões responsáveis pela audição, visão e controle motor (apud 
SHARON, 2000). Segundo esses autores, tocar um instrumento exige 
muito da audição e da motricidade fina das pessoas. O que estes 
autores perceberam, e vem ao encontro de muitos outros estudos e 
experimentos, é que a prática musical faz com que o cérebro funcione 
“em rede”: o indivíduo, ao ler determinado sinal na partitura, necessita 
passar essa informação (visual) ao cérebro; este, por sua vez, 
transmitirá à mão o movimento necessário (tato); ao final disso, o ouvido 
acusará se o movimento feito foi o correto (audição). Além disso, os 
instrumentistas apresentam muito mais coordenação na mão não 
dominante do que pessoas comuns. Segundo Gaser, o efeito do 
treinamento musical no cérebro é semelhante ao da prática de um 
esporte nos músculos. Será por isso que Platão já afirmava, há tantos 
séculos, que a música é a ginástica da alma? (NOGUEIRA, 2003, p.3) 
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 Estudos realizados comprovam também que até naqueles que não tocam 

nenhum instrumento, mas gostam de apreciar músicas, ouvindo-as com atenção, 

percebendo e se apropriando dos detalhes da letra, melodia e ritmo, os estímulos 

cerebrais também são aguçados e se intensificam.   

 Portanto, o aluno de Ensino Médio pode ser muito beneficiado com a música 

em seu currículo escolar. O conhecimento sobre música, sua importância e 

possibilidade de estímulos e desenvolvimentos, mesmo na adolescência, juventude e 

vida adulta, contribuirão para uma nova visão da educação musical escolar.  A 

proposta é permitir que ele não seja apenas um aluno ouvinte mas vá além, que se 

torne um intérprete, compositor, improvisador etc. É necessário que ele perceba que, 

o aprendizado da música proporcionará oportunidades únicas e singulares que 

influenciarão seu desenvolvimento integral e sua formação como um cidadão crítico, 

com excelentes condições de aplicar o seu fazer musical em todos os aspectos: 

executando, apreciando e compondo.  

  

 

Capítulo 2. O ENSINO DE MÚSICA NAS ESCOLAS BRASILEIRAS  

  

 Desde o início da humanidade a música foi utilizada de diversas maneiras. Nos 

tempos bíblicos e nas antigas gerações ela se fez presente como manifestação 

cultural dos povos. Os gregos a utilizavam e a valorizavam, relacionando-a ao 

raciocínio matemático. Na Europa e em alguns outros países, a música também foi 

reconhecida como instrumento de desenvolvimento do ser humano. 

  No Brasil, desde a chegada dos jesuítas e com o repertório musical que os 

índios já possuíam aqui, a música foi se aculturando e se adaptando ao contexto 

escolar. Vejamos, em termos de legislação, o que a história nos diz e como as 

Diretrizes Nacionais instruem o ensino atual.   
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2.1 Breve histórico das legislações 

   

  A música ocidental, nascida na Grécia, veio para o Brasil em 1500 junto com 

os jesuítas portugueses que aqui chegaram nas caravelas de Cabral. Dois deles eram 

músicos. Padre Pedro Mello, regente de coral, e Padre Raffeo, organista.     

 No Brasil, em termos de legislação, a primeira vez que a música foi citada como 

componente curricular foi através do Decreto nº 1.331-A, de 17 de fevereiro de 1854 

(Segundo Império), porém, segundo Sobreira (2012, p. 74) “a primeira estrutura 

normativa relacionada a esta modalidade de ensino foi implementada pelo padre 

jesuíta Manuel da Nóbrega, em 1549, tendo deixado de constar no currículo após a 

sua morte”.  

 Nesse período, os jesuítas passaram a usá-la na educação dos filhos dos 

europeus e na catequização dos índios. Havia uma escola em Piratininga onde os 

meninos aprendiam a ler, escrever e cantar. Para os índios, no entanto, a música já 

era um recurso utilizado em suas manifestações artísticas. Eram músicos natos. 

Cantavam e dançavam em homenagem aos seus deuses entendendo que desta 

forma poderiam ter a bênção dos deuses no período da caça e da pesca.  

 Com a chegada dos negros ao Brasil a música sofreu uma grande influência. 

Eles trouxeram consigo instrumentos de percussão variados e, posteriormente, se 

juntaram aos índios e começam a criar músicas e arranjos embalados pelo ambiente 

que aqui encontraram. (LOUREIRO, 2001). No Rio de Janeiro, anos mais tarde, foi 

criada uma escola de música para os filhos dos escravos.  

 Em 1808, com a vinda da família real, as atividades artísticas no país se 

desenvolveram e obtiveram grande incentivo por parte do governo real.  D. Pedro II, 

em 1851, aprova a Lei nº 630 estabelecendo o ensino do conteúdo de música nas 

escolas primárias e secundárias.  

  Em 1890, durante o Governo Provisório da 1ª República, através do Decreto 

nº 981 de 8 de novembro, a música foi incluída novamente no currículo escolar, sendo 

esta, também, a primeira lei que dispôs sobre a obrigatoriedade de se ter um 

profissional especializado para o seu ensino (FERNANDES, 2008, p. 4).   
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 Nota-se que o ensino de música, estando presente ou não na legislação, foi 

oferecido nas instituições escolares, mesmo muitas vezes de maneira irregular.  

 Em 1838, o Colégio Pedro II incluiu a música em seu currículo (JARDIM, 2008a, 

p. 17) e como esta escola era modelo para as demais, subentende-se que outras 

escolas adotaram o mesmo procedimento na época, lembrando que as leis citadas 

anteriormente não tinham validade nacional, mas apenas para a capital do país ou 

para a corte.  

 A música era tão importante para a classe dominante que foi fundada, em 1841, 

a primeira grande escola de música do Brasil, o Conservatório Musical do Rio de 

Janeiro, hoje Escola de Música da UFRJ.  

 Em 1857, D. José Amet funda a Academia de Música e Ópera Nacional que, 

segundo Loureiro (2001, p. 52), “objetivava além da apresentação de concertos, de 

óperas nacionais e estrangeiras (traduzidas para o português) o aperfeiçoamento dos 

artistas nacionais e a formação de cantores e musicistas que apresentassem reais 

aptidões musicais”. Porém, devido à má administração e o fim do apoio do governo, a 

academia foi fechada em 1864. 

 Em 1889, com a Proclamação da República, a vida musical se ampliou e 

diversificou-se. Nas escolas eram cantados os hinos patrióticos. Vários clubes e 

sociedades surgiram promovendo a apresentação de concertos musicais com obras 

de compositores europeus, famosos e valorizados. 

 

A Música era vista como um auxílio poderoso nesse processo de 
transição e condução das populações para ingressar na vida culta e 
civilizada. A cultura vocal era paralela à educação moral e física e 
passível de incorporar objetivos higienistas (JARDIM, 2008a, p. 136). 

 

 Nesta mesma época, o Conservatório foi transformado em Instituto Nacional de 

Música e passou a oferecer ensino profissionalizante na área. Vários outros 

conservatórios e escolas de música foram criados no país. Todos eles incentivando o 

aprendizado da música, porém, os alunos que ali se formavam, na sua maioria, não 

desejavam trabalhar nas escolas públicas. O ensino da música na escola continuava 

precário e carente de profissionais especializados.  
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 Na virada do século 20, em 1912, João Gomes Junior criou o método analítico, 

considerado como um trabalho de improvisação e movimento e introduziu o canto 

coletivo, que poderia ou não ser acompanhado por instrumentos musicais. Seu 

trabalho se limitou a São Paulo, porém, suas ideias foram incorporadas pelo governo 

brasileiro que via a música como uma possibilidade de influenciar a formação da 

cidadania e a construção da nacionalidade (LOUREIRO, 2001).   

 Em 1922, a Semana de Arte Moderna denuncia o modo como as artes eram 

vistas no Brasil e como recebiam influência do conservadorismo europeu. Nascia uma 

proposta renovadora de se ver e entender o fazer artístico. Mário de Andrade se 

destacou no movimento da Semana de Arte Moderna que trouxe um novo olhar e uma 

nova redefinição do ensino de arte no Brasil onde a música deveria exercer uma 

função social.  

 Loureiro especifica que  

a Semana de Arte Moderna denuncia a situação das artes no Brasil que, 
influenciada pelo conservadorismo europeu, colocava em planos 
opostos a música do presente e a música do passado. Marco na vida 
artística cultural brasileira, a proposta renovadora da Semana de Arte 
Moderna trouxe novas maneiras de se entender o fazer artístico, 
propondo uma redefinição do ensino de arte, contestando todo aquele 
que não considerasse a expressão espontânea e verdadeira da criança 
(LOUREIRO, 2001, p. 54).    

  

 Os artistas que participaram desta semana trouxeram maneiras novas de 

entender o fazer artístico. Estas maneiras reforçavam a importância de uma 

redefinição do ensino de arte, e eram contra todos aqueles que não valorizassem as 

expressões verdadeiras e espontâneas dos alunos.  

 Gonçalves complementa: “Em 1924, um projeto de reforma da Escola Normal, 

no Distrito Federal, incluiu no ensino musical na escola primária as canções populares 

e nacionais como uma rotina necessária no dia a dia” (2013, p. 31). 

 Além de Mário de Andrade, nesse período, Heitor Villa-Lobos, que já havia 

surgido com sua música ligada às tradições folclóricas e cívicas, torna-se o principal 

maestro do Canto Orfeônico (proposta muito próxima à de Gomes Junior). 

 O Canto Orfeônico, ou canto coral livre, era uma prática coletiva que não exigia 

de quem participava um conhecimento musical nem vocal específicos, mas permitia 

um canto livre, sem o rigor técnico do conhecimento musical. 
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 Em 1928, com a Reforma Fernando de Azevedo (Lei 3.281, de 23/1/1928. 

BRASIL, 1928), são criados os Jardins de Infância e, de acordo com o primeiro 

programa de Música Vocal e Instrumental, a música passa a ser ensinada em todos 

os cursos.  

 Através do Decreto nº 18.890, de 18 de abril de 1932 (BRASIL, 1932) assinado 

por Getúlio Vargas, o Canto Orfeônico, considerado o maior movimento de Educação 

Musical de massas tornou-se obrigatório nas escolas públicas do Rio de Janeiro, e, 

posteriormente, em 1937, em todas as escolas públicas do país, tornando-se 

disciplina obrigatória nos currículos com o intuito de ser um alfabetizador musical, 

atingindo grandes massas escolares, grandes contingentes da população. Isso só foi 

possível devido à sua inserção no sistema público de educação. 

 

O clima de nacionalismo dominante no país, a partir da Revolução de 
30, fez com que o ensino da música, em virtude de seu potencial 
formador, dentro de um processo de controle e persuasão social, 
crescesse em importância nas escolas passando a ser considerado um 
dos principais veículos de exaltação da nacionalidade, o que veio 
determinar sua difusão por todo o país (LOUREIRO, 2001, p. 55).  

 

 Segundo Oliveira (1996), 

 

Villa-Lobos, ao introduzir o Canto Orfeônico, de certa forma abriu a 
concepção de ensino de música tanto para crianças como para as 
grandes massas. Através de sua prática, pode-se perceber que a sua 
intenção, além de ser cívica e disciplinadora, era também de formar 
público e divulgar música brasileira. O processo de ensino neste período 
pretendia musicalizar tanto pela prática como pela teoria da música, 
atendendo a toda a população estudantil. Pode-se observar nesta 
postura, que existe uma semente de abertura do conceito de educação 
musical, embora silenciosa (OLIVEIRA, 1996, p. 66).  

  

 Essa foi a principal forma de incluir a música como disciplina obrigatória nas 

escolas públicas de todo país. Através do Canto Orfeônico, eram divulgadas ideias de 

civismo e coletividade, as quais eram condizentes com os ideais políticos da época. 

Porém, ao longo do tempo, problemas surgiram em relação ao ensino do Canto 

Orfeônico, pois não havia profissionais preparados para o ensino correto e a aula de 

música acabou se transformando em teoria musical voltada para os aspectos da 

matemática e memorização das notas musicais, em que os alunos deveriam decorar 
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as peças orfeônicas que passaram a ser, em sua maioria, somente folclóricas e 

cívicas.  

 Villa-Lobos contribuiu para transformar o Canto Orfeônico no maior movimento 

de Educação Musical de massas ocorrido no Brasil, que ficou presente nas escolas 

brasileiras até o final da década de 1960, desaparecendo aos poucos do currículo 

escolar. 

 Em 1933, foi criada a Superintendência de Educação Musical e Artística, que, 

em 1939, foi transformada em Serviço de Educação Musical e Artística – SEMA. Esta 

superintendência era dirigida por Villa-Lobos e orientava e treinava cerca de 200 

professores que ensinavam música e o canto orfeônico em diversas escolas.  

 Em 1961, a Educação Musical foi instituída pela Lei Federal nº 4024/61 de 20 

de dezembro, sendo resultado de princípios escolanovistas calcados na ideia de 

desenvolvimento expressivo da criança em sua individualidade, buscando substituir 

os fundamentos do Canto Orfeônico e da teoria musical pelas práticas rítmico-sonoras 

(SUBTIL, 2011).  

 Em meados dessa década, o golpe militar implementa o mercado de consumo 

e a industrialização e a educação brasileira adota a tendência tecnicista. Os interesses 

da sociedade industrial exigem da escola, prioritariamente, o preparo técnico dos 

alunos para o trabalho e para o mercado consumidor. Laval (2004) explana: “a 

industrialização e a mercantilização da existência redefinem o homem como um ser 

essencialmente econômico” (LAVAL, 2004, p. 43).  

 Nesse contexto histórico, é promulgada a nova Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Brasileira nº 5.692/71, pelo governo militar, que, em seu artigo 7º, 

estabelece a disciplina de Educação Artística, excluindo definitivamente o Canto 

Orfeônico, sendo incorporada nas escolas e trazendo novos métodos que estavam 

sendo utilizados na Europa.  

 Ao ser implantada essa nova Lei a escola passou a ter um novo papel: formar 

recursos humanos de acordo com as necessidades do país. A partir de então, várias 

alterações ocorreram nos currículos escolares, dentre elas, a disciplina de Música que 

passou a fazer parte da disciplina Educação Artística juntamente com as artes 

plásticas, artes visuais e dança.  
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 A introdução da Educação Artística no currículo escolar foi um avanço, pois 

passou a ser considerado um novo entendimento em relação à Arte. Porém, surge a 

questão da polivalência e a necessidade de um único professor dar aulas de artes 

visuais, música, teatro e dança o que causou grandes problemas devido à falta de 

preparo e conhecimento específico dos professores para ministrá-la. 

  

Os profissionais que tinham formação na área de música davam aulas 
de música e esporadicamente, pincelavam tentativas com atividades de 
artes plásticas e artes cênicas. Entretanto, aqueles professores que não 
tinham formação em música acabavam ministrando aulas apenas nas 
outras áreas. Por outro lado, os cursos de Licenciatura em Educação 
Artística ofereciam disciplinas nas três áreas, disto resultando uma 
aprendizagem rápida e superficial. Vale ressaltar que a maioria dos 
alunos que ingressava nesses cursos não possuía nenhuma formação 

prévia em qualquer das áreas (MATEIRO, 2006, p. 117). 

 

 Portanto, chegava-se à seguinte conclusão: se o aluno não possui educação 

musical, não aprendeu na época da escola, consequentemente, chegará na 

graduação, sem o conhecimento prévio necessário e não encontrará o ensino de 

música necessário, assim “retorna como um professor sem muitas condições de 

desenvolver um ensino apropriado de música” (HENTSCHKE, 1993, p. 52).  

 Tornou-se um privilégio para poucos a educação musical, pois, devido à não 

obrigatoriedade da aula de música na grade curricular desta época e à falta de 

profissionais especializados, a maioria das escolas brasileiras extinguiu o ensino de 

música dos seus currículos. 

 A partir de 1990, devido à mundialização do capital, uma grande modificação 

ocorre nas relações de trabalho, promovendo uma redefinição do papel do Estado 

Brasileiro e de todas as suas políticas iniciando um processo de reforma do Estado. 

 Nesse contexto político e histórico que “se intensificaram as ações no sentido 

de ajustar as políticas educacionais ao processo de reforma do Estado Brasileiro, em 

face das exigências colocadas pela reestruturação global da economia” (FONSECA, 

2001, p. 15), a Lei 9394 de 20 de dezembro de 1996 é promulgada e revoga as 

disposições anteriores mudando o nome da disciplina de Educação Artística e 

constituindo como componente curricular a denominação ARTE, sendo entendida e 
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reconhecida não apenas como uma atividade, mas como uma área do conhecimento 

com conteúdos próprios relacionados à cultura artística. 

 LDB 9394/96, Art. 26,  

 § 2º O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, 
constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis da 
educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos 

alunos (BRASIL, 1996).  

  

 “Efetivava-se assim o movimento iniciado nas décadas anteriores em prol da 

definição da Arte como um campo de conhecimento com estatuto epistemológico 

equivalente ao das outras áreas de conhecimento do currículo escolar”, pontua Subtil 

(2011, p.249). Entretanto, não há indicação de quais áreas deveriam ser incorporadas 

neste ensino, nem que tipo de profissional deveria ser responsável pelo ensino das 

linguagens artísticas (FIGUEIREDO, 2011, p.6).  

  Portanto, a LDB 9394/96 trouxe em seu conteúdo original uma referência, no 

Artigo 26, § 2º à disciplina de Arte e não existia nenhuma referência nem garantia ao 

ensino curricular de Música. Esta ação desencadeou a mobilização de um grupo da 

sociedade com o apoio de músicos em prol do ensino de música nas instituições 

escolares. Os músicos deveriam se reunir em fóruns estaduais e nacionais “com o 

objetivo de acolher, nessas instâncias de representação de classe, as propostas de 

políticas públicas para música que, uma vez acordadas com representantes de outros 

elos da cadeia produtiva da música, integrariam o futuro Plano Nacional de Cultura” 

(PEREIRA, 2010, p. 1).  

 Esses movimentos e discussões resultaram na elaboração e promulgação da 

Lei nº 11.769 de 18 de agosto de 2008, que dispõe sobre a obrigatoriedade do ensino 

da música na educação básica, incluindo o § 6º, redigido da seguinte forma: 

Art. 1º - O art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 6º: 
 
§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 
componente curricular de que trata o § 2º deste artigo” (NR). 
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 Este componente curricular a que a legislação se refere no § 2º é Arte. Portanto, 

o ensino de música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, na aula de 

Arte.   

 Esta especificação em relação à obrigatoriedade do ensino de música, através 

do componente curricular Arte, trouxe implicações na práxis escolar, pois professores 

e gestores tiveram de rever suas ações pedagógicas a fim de contemplar o 

cumprimento da lei. 

 Segundo os estudiosos sobre o assunto, desde 1971, com a implantação da 

Lei 5.692, houve um declínio do ensino de música nas escolas brasileiras devido a 

diversos fatores. Dentre eles destacamos os baixos salários, o exercício da 

polivalência dos professores da disciplina de Educação Artística e sua desvalorização 

no currículo ao longo dos anos e a preferência dos profissionais especializados pela 

procura e atuação de escolas de música particulares, onde não tinham tantos 

problemas como nas escolas regulares.  

 Somente em 1996, com a promulgação da LDB 9394/96, surgiram novas 

possibilidades e uma garantia de espaço para as artes, que assume como disciplina 

o nome de Arte, e não mais Educação Artística. A LDB 9394/96 (BRASIL, 1996) 

estabelece que “o ensino da arte constituirá componente curricular obrigatório, nos 

diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural 

dos alunos” (Art. 26, Parágrafo 2º) e, em seu Art. 12, esclarece que os 

estabelecimentos de ensino, ou seja, as instituições escolares deverão “elaborar e 

executar sua proposta pedagógica” (BRASIL, 1994, Art. 12). Com esta deliberação, 

as escolas podem ou não incluir um trabalho específico de música.  

 

Pode-se concluir que tal texto da lei não garante a presença das artes 
nos currículos escolares de maneira significativa. [...] não se pode 
ingenuamente acreditar que por causa de um parágrafo da LDB as 
mudanças de concepção serão imediatamente elaboradas, 
implementadas e aceitas por uma comunidade desabituada de tal 
situação (FIGUEIREDO, 2002, p. 48).  

 

 “No entanto, a lei 9394/96 e documentos orientadores como os PCNs (BRASIL, 

1997, 1998) ainda se apresentaram de forma ambígua, permitindo diversas 

interpretações” (FIGUEIREDO, 2010, p. 2). Não ficava claro quais artes deveriam ser 

ensinadas na escola nem quais seriam os profissionais que as ministrariam.   
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 Mesmo com esta diversidade de interpretações, muitas escolas incluíram o 

conteúdo de música em seus currículos, como parte integrante da formação escolar e 

admitiram professores especialistas de música para atuarem nesta área artística.  

 Outras, porém, não entenderam da mesma forma e continuaram com o 

currículo de Arte dando ênfase apenas nas artes visuais e plásticas.  

 Devido a essa falta de esclarecimento e de objetividade, movimentos e debates 

surgiram em prol de uma lei que estabelecesse o ensino da música nas instituições 

escolares.  

 

No dia 20 de dezembro de 2004, o governo federal, através do Serviço 
Federal de Processamento de Dados (Serpro), sediou uma 
videoconferência entre dez estados que reuniu artistas, músicos, 
educadores, produtores, compositores e pessoas envolvidas com a 
música e a cultura em debates para a convergência de ideias na 
construção de uma grande política nacional voltada para a música 
brasileira, resultando na criação do Fórum de Mobilização Musical, onde 
o item “inclusão da música no currículo escolar” ocupa o primeiro lugar 
em prioridade de mobilização. Em 16 de janeiro aconteceu o I Encontro 
do Fórum Permanente de Música de Brasília, como parte do Curso 
Internacional de Brasília (ÁLVARES, 2005, p. 60). 

  

 Em agosto de 2005 foi dado início a um Grupo de Trabalho (GT) com o 

propósito de se discutir e concentrar esforços para que houvesse um aprimoramento 

da lei vigente para a educação musical (FIGUEIREDO, 2010). 

 Esse GT contou com a participação de educadores musicais e músicos artistas. 

A ABEM – Associação Brasileira de Educação Musical, se juntou ao grupo e contribuiu 

com os debates e encaminhamentos. O coordenador deste GT foi o músico Felipe 

Radicetti (RJ), coordenador do GAP – Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música. 

 Em 2006, outros eventos e encontros continuaram acontecendo e também 

marcaram as manifestações a favor da inclusão de música no currículo escolar. 

 

No dia 30 de maio, realizou-se o Seminário “Música Brasileira em 
Debate” na Câmara dos Deputados em Brasília. O evento, com o slogan 
“vamos pôr a música na pauta do país”, foi organizado pelo Grupo de 

Articulação Parlamentar Pró-Música (GAP – Núcleo Executivo de 
Articulação Política). Nos participantes se incluem Deputados, 
Senadores, o Núcleo Independente de Músicos, Sindicato dos Músicos 
do Rio de Janeiro, Rede Social da Música, Fórum Paulista Permanente 
de Músicos e a Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM, 
apoiaram tanto a iniciativa quanto a elaboração de uma agenda política 
para a área de música no Brasil. Entre os debatedores dos painéis 
estavam Ivan Lins, Fernanda Abreu, Gabriel o Pensador, o coordenador 
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da Rede Social da Música, o Presidente do Sindicato dos Músicos da 
Bahia, o Etnomusicólogo Alexandre Hees de Negreiros, representantes 
do Ministério da Educação e do Ministério da Cultura, e a coordenadora 
do Núcleo Independente de Música do Rio de Janeiro.  

 

No dia 31 de maio houve uma audiência pública no Senado, onde se 
aprovou a inclusão da música na Subcomissão de Cinema, Teatro e 
Comunicação Social do Senado. A música também foi incluída nos 
debates da Comissão de Educação e Cultura da Câmara e do Senado 
(ABEM, 2006).  

 

  Esses músicos que participaram desse processo não eram licenciados e nem 

bacharéis, mas profissionais reconhecidos na mídia e todos com o propósito de lutar 

pela aprovação de uma nova lei que incluísse o ensino de música nas escolas de 

forma mais clara e objetiva, a qual todos pudessem interpretar da maneira correta.  

“Questionamentos surgiram a respeito do tipo de Educação Musical que deveria ser 

privilegiado nas escolas” (SOBREIRA, 2012. p. 86). Uns pensavam que se deveria 

dar prioridade ao ensino de um instrumento musical ou canto, porém, para outros, o 

ensino deveria estar voltado para a notação musical (teoria).    

 Várias reuniões e eventos foram realizados pelo país. Figueiredo (2010) 

especifica os setores envolvidos: 

 

Audiência pública no Senado, reuniões com parlamentares, encontro 
com o Ministro da Educação e com assessores do MEC e do MINC, 
eventos diversos por todo o país, deflagração de uma campanha 
nacional pela educação musical escolar são algumas das ações 
desenvolvidas pelo GT (p. 3). 

  

 Este Manifesto em prol da Educação Musical no Brasil resultou no Projeto de 

Lei 330/06, apresentado pela Senadora Roseana Sarney (PMDB-MA) ao Senado 

Federal, propondo a alteração do parágrafo 26 da Lei 9394/96. (SOBREIRA, 2008, p. 

46)  

 Em 19 de agosto de 2008 o projeto passou a vigorar como lei (Lei 11.769/2008) 

nos seguintes termos:  

Art. 1º O art. 26 da Lei nº 9394, de 20 de dezembro de 1996, passa a 
vigorar acrescido do seguinte § 6º: 
“Art. 26. 
§ 6º A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do 
componente curricular de que trata o § 2º deste artigo.” (NR) 
Art. 2º (VETADO) 
Art 3º Os sistemas de ensino terão 3 (três) anos letivos para se 
adaptarem às exigências estabelecidas nos arts 1º e 2º desta lei.  
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Art 4º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação (BRASIL, 2008).  

 

 Um texto bem sucinto, com quatro artigos apenas, mas confirmando que o alvo 

do Grupo de Trabalho e de todos que lutaram pela alteração foi atingido, 

representando um avanço para a educação musical brasileira, pois estabelece o 

ensino de música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, ou seja, deixa clara 

a presença da educação musical nas escolas, evidenciando que a música é uma das 

artes e deve fazer parte do currículo de Arte, assim também como as demais – teatro, 

dança e arte visuais.  

 Apesar do avanço que esta lei trouxe, promovendo debates e discussões sobre 

os objetivos, a aplicabilidade e os mecanismos de sua implementação, surgiram 

também implicações como divergências e dificuldades em sua implementação.    

 

Analisando a redação da lei nº 11.769/08, é perceptível que essa 
apresenta um texto sucinto, com apenas quatro artigos. O primeiro 
dispõe sobre a música como conteúdo obrigatório na educação básica, 
o segundo dispõe sobre a formação específica do professor na área, o 
qual foi vetado, e terceiro e quarto dispõem sobre o prazo de 
implementação e vigência da lei. Esses dois últimos pontos já 
demandam discussão, pois, se por um lado a lei XXVI Congresso da 
Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música – B. 
Horizonte – 2016 garante autonomia às redes de ensino para se 
organizarem, algo necessário considerando as especificidades de cada 
rede estadual e municipal, as quais, sabe-se que tem realidades 
diversas e plurais, por outro lado, segundo autores como Sobreira 
(2012) e Requião (2013) a lei informa pouco sobre os procedimentos a 
serem tomados, o que gera divergências e dificuldades em sua 
implementação (MUNIZ; PINTO, 2016, p. 02). 

 

Segundo Sobreira (2012),  

Ao ser promulgada, a referida lei trouxe uma série de inquietações, não 
tanto por suas determinações, mas em razão do veto aplicado ao artigo 
correspondente ao parágrafo sétimo do Projeto de Lei, o qual dispunha: 
“o ensino da Música será ministrado por professores com formação 
específica na área”. Fica clara a existência de uma disputa a respeito 
do tipo de profissional que deve ser qualificado para trabalhar com o 
ensino de Música nas escolas regulares [...] (SOBREIRA, 2012, p.88). 

  

Essas inquietações, se referem ao artigo vetado na LDB, que especificava o 

tipo de profissional que deveria trabalhar com música nas escolas. Parágrafo único do 

Art. 26 (Lei 11.769/2008): “O ensino da música será ministrado por professores com 

formação específica na área (vetado)” (BRASIL, 2008).  
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 Esse veto implica em sérios problemas em relação à especificação dos 

profissionais que atuarão no ensino de música na Educação Básica. Todavia, segundo 

a Presidência da República através de mensagem enviada ao Senado Federal, a 

razão do veto consiste na seguinte explicação:  

 

No tocante ao parágrafo único do art. 62, é necessário que se tenha 
muita clareza sobre o que significa ‘formação específica na área’. Vale 
ressaltar que a música é uma prática social e que no Brasil existem 
diversos profissionais atuantes nessa área sem formação acadêmica ou 
oficial em música e que são reconhecidos nacionalmente. Esses 
profissionais estariam impossibilitados de ministrar tal conteúdo na 
maneira em que este dispositivo está proposto. Adicionalmente, esta 
exigência vai além da definição de uma diretriz curricular e estabelece, 
sem precedentes, uma formação específica para a transferência de um 
conteúdo. Note-se que não há qualquer exigência de formação 
específica para Matemática, Física, Biologia etc. Nem mesmo quando a 
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional define conteúdos mais 
específicos como os relacionados a diferentes culturas e etnias (art. 26, 
§ 4o) e de língua estrangeira (art. 26, § 5o), ela estabelece qual seria a 
formação mínima daqueles que passariam a ministrar esses 
conteúdos.” Essas, Senhor Presidente, as razões que me levaram a 
vetar o dispositivo acima mencionado do projeto em causa, as quais ora 
submeto à elevada apreciação dos Senhores Membros do Congresso 
Nacional (BRASIL, Mensagem nº 622/2008). 

  

 “A justificativa para o veto comprova que o ensino de Música e a educação 

musical no Brasil são vistos por nossos governantes sob uma ótica estreita e 

desfigurada de seus reais propósitos” (SOBREIRA, 2008). O veto abre possibilidades 

para profissionais não habilitados em música ministrarem aulas na Educação Básica. 

Há uma alegação de que vários profissionais, que não possuem formação acadêmica 

específica estão atuando na área e isso pode ser considerado natural, tendo em vista 

a música como uma prática social.  

 Segundo Sobreira, (2012, p. 90) “outro efeito do veto foi fazer grande parte da 

sociedade acreditar que não há necessidade de professor especialista na área. [...] A 

questão principal gira em torno da necessidade de se estabelecer qual seria o 

profissional que teria o direito de se considerar professor de música.  

 Outra implicação é a ausência de professores especializados nas escolas da 

educação básica que sempre foi grande e com a Lei 11.769/08 as demandas 

aumentaram, pois, todas as escolas do país precisam se adequar para cumpri-la, 

tendo os profissionais suficientes para ministrar essas aulas.  

 No contexto atual, segundo Sobreira,  
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enquanto os educadores entendem que o ensino de música requer um 
profissional com formação específica na área, a classe política e o 
senso comum, em geral, acreditam que um alto domínio musical é 
suficiente para capacitar tal profissional a dar aulas de Música. 
(SOBREIRA, 2012, p. 94) 

 

 Esta capacitação a que a autora se refere, que não é adquirida apenas com um 

alto domínio musical, não é encontrada na maioria dos cursos atuais de licenciatura 

em Pedagogia. É relevante a preocupação da autora, pois os alunos egressos desses 

cursos se deparam com a obrigatoriedade desta lei, junto às escolas, porém, não têm 

formação específica para assumirem estas aulas. Com isto, se voltam para atividades 

gerais, muitas vezes extraclasse, envolvendo músicas recreativas ou comemorativas 

e não contemplam a essência da educação musical.   

 Segundo Gonçalves (2013),  

 

[...] será impossível realizar um bom ensino, se o professor não possuir 
a capacidade que o habilita para realizar sua tarefa com êxito e com o 
máximo rendimento. Esta capacidade compreende, por uma parte, o 
domínio da matéria, e, por outra, a preparação pedagógica. O professor 
precisa ser, antes de tudo, um profundo e paciente investigador de si 
mesmo, da criança e da música, e reunir condições para colocar em 
prática os seus saberes (GONÇALVES, 2013, p. 33).  

  

 Outro problema que implicou no cumprimento desta lei é a permanência de 

professores polivalentes nas escolas, principalmente porque nos editais dos 

concursos exige-se a formação em Educação Artística ou em Arte e não se contempla 

o profissional especializado em música.   

 Figueiredo (2002) reforça que,  

 

Esta problemática dos editais vem se configurando em diversos 
contextos e representa um grande obstáculo para a inserção da 
música na escola, na medida em que é preciso criar novas vagas 
para que os profissionais da área de educação musical possam 
se dispor a atuar na educação básica (FIGUEIREDO, 2002, 
p.45). 

 

 Se os profissionais especializados em música não podem prestar concursos 

para serem admitidos nas escolas públicas, certamente buscarão outras instituições 

para trabalhar. Faz-se necessária a revisão destes editais de concursos públicos a fim 

de que eles não sejam obstáculos para o cumprimento da lei, mas ao contrário, 
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promovam e incentivem o ingresso de professores especializados na educação 

básica.  

 A questão do conteúdo a ser trabalhado em sala de aula trouxe uma forma de 

interpretação diferenciada desta lei. Ao fazer menção somente do conteúdo de 

música, obrigatório mas não exclusivo, dentro da disciplina de Arte, abre-se a 

possibilidade de se disciplinarizar ou não a música, cabendo à gestão escolar decidir 

o que e como fazer. Criou-se então um grande problema, pois, ao decidirem pelo 

conteúdo da educação musical efetivamente, teriam de ter professores especializados 

para ministrá-lo, porém, se optassem por apenas utilizar a música como recreação, 

com cantos e melodias aleatórias, deixariam de trabalhar o conteúdo necessário para 

a formação integral do aluno.   

 Um fato real e que ficou marcado em relação a esta lei é que o prazo de três 

anos, determinado para que as instituições de ensino se adaptassem às novas 

exigências, não foi cumprido. Fatores diversos como condições físicas e materiais das 

escolas não apropriadas para o ensino de música, bem como a ausência de 

instrumentos e outros aspectos, se tornaram alguns dos obstáculos e inviabilizaram o 

cumprimento dessa lei em muitas instituições escolares. 

 Mais recentemente, uma nova lei, a 13.278, promulgada em 13 de maio de 

2016, altera a LDB 9394/96, novamente, dando um novo foco para o ensino da Arte. 

Art.1º O § 6º do art. 26 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 
passa a vigorar com a seguinte redação:  

§ 6º As artes visuais, a dança, a música e o teatro são as linguagens 

que constituirão o componente curricular de que trata o § 2º deste artigo.  

Art 2º. O prazo para que os sistemas de ensino implantem as mudanças 
decorrentes desta Lei, incluída a necessária e adequada formação dos 
respectivos professores em número suficiente para atuar na educação 
básica, é de cinco anos.  

 

 Esta nova redação nos reporta ao que vimos anteriormente na história do 

ensino da Arte em nosso país, a qual contempla mais de uma linguagem. Mais uma 

vez não foram especificados quem serão os profissionais que atuarão na área, porém, 

sabemos que é impossível, um mesmo professor trabalhar e ensinar as quatro 

linguagens com esmero e dedicação. Estudos feitos comprovaram que o professor 
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desenvolverá aquela que mais lhe atrai e que tenha mais facilidade para assimilar e 

desenvolver.   

 Esta lei também traz dificuldades para o ensino de música nas escolas pois 

professores polivalentes não têm formação específica para o ensino musical e, agora, 

deverão dividir o pouco tempo que têm para trabalhar as quatro linguagens. 

Certamente, será muito difícil as escolas, principalmente as públicas, separarem aulas 

específicas para música.   

 No quadro atual da realidade brasileira, as universidades e demais instituições   

que formam os professores licenciados em Pedagogia, incluem, na sua maioria, em 

sua matriz curricular uma disciplina voltada para o ensino da Arte, porém, não há um 

ensino específico para o ensino de música na escola regular. A carga horária é 

pequena e insuficiente para o aprendizado e a construção do conhecimento de quatro 

eixos distintos (artes visuais, música, teatro e dança), porém centralizados numa 

mesma disciplina.  

 Na área de Arte, as artes plásticas e visuais predominam no ensino das escolas 

e as demais áreas artísticas (música, teatro e dança) são tratadas de modo superficial 

e em muitos lugares até ignoradas pelos professores por não se sentirem capazes ou 

competentes para ministrar assuntos que não dominam.  

 Infelizmente vários fatores contribuem para a desvalorização da formação em 

arte no curso de Pedagogia. Um deles é a concepção de que “as artes” servem apenas 

para entretenimento ou para facilitar a aprendizagem de outras disciplinas. Outro fator 

que impede a mudança no conceito de ensino da Arte, no caso, música, é a crença 

de que é necessário ter um talento especial para o ensino e desenvolvimento artístico.  

 A formação dos professores “polivalentes” se dá também em relação à 

disciplina de Arte. A concepção da disciplina é de que seus eixos devem ser 

trabalhados conjuntamente, ou seja, pelo mesmo professor, o que acaba promovendo 

um empobrecimento dos conteúdos artísticos. Como pode o mesmo professor dar 

aula de artes visuais, música, teatro e dança?  

 Muito se tem discutido sobre as demais disciplinas, as quais o professor 

polivalente assume em sala de aula; porém, para alguns profissionais da área da 
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educação, principalmente gestores, a área de Arte está à margem no currículo da 

pedagogia e isso dificulta e muito a sua inclusão e discussão sobre o assunto.  

   

2.2 Diretrizes Nacionais para a Operacionalização do Ensino de Música  

 

 Durante 5 (cinco) anos, desde a promulgação da lei 11.769/2008, inúmeros 

problemas e inquietações foram identificados em relação ao cumprimento da 

obrigatoriedade imposta pela lei.  

 Um novo e rico debate sobre o ensino do conteúdo Música como um dos papéis 

da Arte na Educação Básica ganhou evidência e propôs uma discussão sobre quais 

diretrizes operacionalizariam esse ensino.  

 O Conselho Nacional de Educação (CNE), através da sua Câmara de 

Educação Básica, (CEB) conduziu esta discussão juntamente com diversos 

profissionais ligados ao ensino de música. Deste debate resultou o Parecer CNE/CEB 

nº 12/2013, que relata as discussões e os encaminhamentos referentes às Diretrizes 

Nacionais para a Operacionalização do Ensino de Música na Educação Básica, 

aprovado em 04/12/2013.  

 Estas discussões e encaminhamentos aconteceram em diversos eventos. 

Dentre eles destacamos os seguintes:  

 

a) Simpósio sobre o ensino de Música na Educação Básica – ocorreu nos dias 17 

e 18 de novembro de 2012, na UNIRIO (Universidade Federal do Estado do 

Rio de Janeiro) e tinha como objetivo principal intensificar a construção coletiva 

de um documento que desse subsídios ao Conselho Nacional de Educação 

para regulamentar o ensino de Música tendo em vista a necessidade do 

cumprimento da Lei 11.769/2008.  

 

 Deste simpósio participaram membros da comissão da Câmara da Educação 

Básica, diversos estudantes e profissionais da área de música bem como profissionais 

ligados a várias instituições: Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), 

Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música (ANPPOM), Grupo 

de Articulação Parlamentar Pró-Música (GAP), Universidade do Estado de Santa 
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Catarina (UDESC), Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), Escola de Música 

da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UNIRIO), Universidade do Estado de São 

Paulo (UNESP), Sindicato dos Músicos do Rio de Janeiro, Ministério da 

Cultura/FUNARTE, Secretaria de Educação Básica do Ministério da Educação 

(SEB/MEC), Decania do Centro de Letras e Artes e Conservatório Brasileiro de Música 

(CBM).  

 

b) Audiências públicas – Estas audiências tiveram grande participação de 

professores tanto da Educação Básica como da Educação Superior, músicos 

em geral, profissionais que tinham interesse no assunto e também de 

secretários e gestores de educação dos municípios, estados e Distrito Federal, 

sendo em torno de oitocentas pessoas. Além disso foram transmitidas ao vivo 

pela internet e possibilitaram a participação de muitos outros interessados, 

somando um total de mil e quinhentas pessoas, entre presenciais e virtuais.  

 

 A participação de representantes de diversas regiões e estados brasileiros 

possibilitou uma discussão da real situação do ensino de música nas diferentes 

localidades e as necessidades da escola pública brasileira. 

 Estas audiências aconteceram em quatro momentos: a primeira na 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) em 07/06/2013; a segunda na 

Universidade Federal do Pará (UFPA) em 24/06/2013; a terceira na Universidade de 

Brasília (UnB) em 01/07/2013 e a quarta na Universidade Estadual de Londrina nos 

dias 14 e 15 de julho de 2013.  

 

c) Reuniões técnicas  

 A primeira reunião (julho/2013) proporcionou a discussão sobre a importância 

da música no desenvolvimento integral do ser humano, principalmente nos aspectos 

social e cognitivo, reconhecendo-a como fator de desenvolvimento do cérebro 

humano e de socialização. A Dra. Elvira de Souza Lima apresentou seus estudos 

baseados na neurociência, na antropologia e nas artes de modo geral, fundamentando 

a discussão proposta.  

 Nesta reunião também foram apresentados documentos produzidos por 

especialistas, principalmente os que atuavam diretamente com o ensino de música, 
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que objetivavam contribuir com sugestões e orientações para a implementação do 

ensino de música como conteúdo obrigatório nos currículos das escolas de Educação 

Básica.  

 A segunda reunião (outubro/2013) discutiu uma versão preliminar destas 

Diretrizes. Foram apresentados relatórios de eventos promovidos por diversos setores 

governamentais e da sociedade civil, os quais objetivavam mostrar a grande 

quantidade de discussões e de ações a respeito dessa temática, que ocorreram ao 

longo dos anos em nosso país, onde decretos e leis, desde o Regime Imperial (1854) 

até os anos atuais foram implementados e como regulamentaram o ensino da música 

nas escolas brasileiras.   

 Como resultado destes eventos, surge o Parecer CNE/CEB 12/2013 que traz 

em seu relatório um aspecto bem relevante no qual os conselheiros declaram “A 

música como parte de um projeto educativo” e a entendem como um direito de todas 

as pessoas bem como especifica ações da escola e dos professores.  

 Mesmo com a regulamentação da Lei 13.278/16, inserindo as demais 

linguagens, artes visuais, teatro e dança, no componente curricular de Arte, este 

parecer, que define as Diretrizes Nacionais para a Operacionalização do ensino de 

Música na Educação Básica, foi aprovado e homologado por despacho do Ministro de 

Estado da Educação, através da Resolução nº 02 e publicado no DOU (Diário Oficial 

da União) de 10 de maio de 2016. Ela traz em seu artigo 1º e em seus parágrafos 

orientações para todos os setores ligados à Educação Básica: escolas, secretarias de 

educação, instituições formadoras de profissionais e docentes de música, Ministério 

da Educação e os Conselhos de Educação.  

 Ao estudarmos e pesquisarmos este documento, identificamos atribuições 

relevantes e essenciais ao ensino de música. Queremos destacá-las conforme o 

documento em estudo. 

a) Atribuições das escolas 

 

 Art. 1º Esta Resolução tem por finalidade orientar as escolas, as 
Secretarias de Educação, as instituições formadoras de profissionais e 
docentes de Música, o Ministério da Educação e os Conselhos de 
Educação para a operacionalização do ensino de Música na Educação 
Básica, conforme definido pela Lei nº 11.769/2008, em suas diversas 
etapas e modalidades.  
 
§ 1º Compete às escolas:  
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I - incluir o ensino de Música nos seus projetos político-pedagógicos 
como conteúdo curricular obrigatório, tratado de diferentes modos em 
seus tempos e espaços educativos;  
II - criar ou adequar tempos e espaços para o ensino de Música, sem 
prejuízo das outras linguagens artísticas;  
III - realizar atividades musicais para todos os seus estudantes, 
preferencialmente, com a participação dos demais membros que 
compõem a comunidade escolar e local;  
IV - organizar seus quadros de profissionais da educação com 
professores licenciados em Música, incorporando a contribuição dos 
mestres de saberes musicais, bem como de outros profissionais 
vocacionados à prática de ensino;  
V - promover a formação continuada de seus professores no âmbito da 
jornada de trabalho desses profissionais;  
VI - estabelecer parcerias com instituições e organizações formadoras 
e associativas ligadas à música, visando à ampliação de processos 
educativos nesta área;  
VII - desenvolver projetos e ações como complemento das atividades 
letivas, alargando o ambiente educativo para além dos dias letivos e da 
sala de aula (BRASIL, 2016, p. 42). 
 

  

 O documento reforça a integração do ensino de música ao projeto político-

pedagógico das escolas de tal maneira que as práticas musicais desenvolvidas ao 

longo do ano sejam condizentes com as séries e as faixas etárias dos alunos, cabendo 

aos gestores e demais participantes da construção desse projeto elaborá-lo de acordo 

com as características e expectativas de seus alunos e da comunidade na qual sua 

escola está inserida. 

 Faz-se necessário articular o conteúdo de música às demais linguagens 

artísticas - dança, teatro e música conforme legislação atual (Lei 13.278/16).   

 A prática curricular estendida a todos os estudantes, sem qualquer tipo de 

seleção ou exclusão, é o ideal para uma escola, pois, todos devem ter a oportunidade 

de expressar-se e desenvolver-se integralmente de forma lúdica, natural, social e 

prazerosa e todos estes aspectos são contemplados com o aprendizado da música.  

   

A constatação de uma estreita conexão entre música e juventude tem 
implicações diretas na questão da seleção dos saberes escolares, 
forçando-me a voltar à problematização a respeito do conteúdo a ser 
privilegiado pelos currículos. [...] A constituição do componente 
curricular Música no âmbito escolar não pode significar a defesa de um 
ensino puramente acadêmico, distanciado da realidade e dos desejos 
dos alunos ou, então, desprovido do prazer que o fazer musical deve 
trazer  (SOBREIRA, 2012, p. 111, 117). 
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 O êxito da educação musical e a sua aplicação pedagógica, privilegiada pelo 

currículo, serão eficazes quando houver conhecimento da sua contribuição para o 

aprendizado e desenvolvimento dos alunos incentivando a expressão humana e 

cultural, levando-o a motivar-se com esse aprendizado. 

  Sobreira (2012) destaca o problema da desmotivação nos alunos encontrado 

na maioria das escolas: 

 

Quando se trata do ensino de Música em escolas regulares, o professor 
se depara com o problema da motivação do educando e é confrontado 
com o questionamento a respeito do que deve ser considerado ideal 
como Educação Musical ampla, para todos aqueles que não pretendem 
se tornar músicos na idade adulta (SOBREIRA, 2012, p.106). 

 

 Este é um grande desafio para as escolas. Ele mostra a necessidade da 

inclusão da música no projeto político-pedagógico como conteúdo essencial e 

interdisciplinar, identificando as relações diretas e indiretas com as outras disciplinas, 

mostrando ao aluno que, mesmo que ele não ser torne músico na idade adulta, a 

linguagem musical favorecerá seu desenvolvimento pessoal, social e cultural. 

 O documento reforça ainda a necessidade da formação continuada para os 

profissionais não habilitados especificamente, visando uma melhor qualificação 

pedagógica. A possibilidade de diversos profissionais atuarem na educação musical 

como musicistas, sábios e mestres tradicionais, técnicos, pedagogos e licenciados em 

música deixa claro que, até aqueles que não têm uma formação especializada, podem 

trabalhar a música na escola. Isto nos remete ao problema da falta de conhecimento 

específico do professor que o leva a utilizar a música apenas como entretenimento ou 

como um recurso didático para a execução de algumas tarefas.  

 De acordo com o documento, os projetos e as ações implementados como 

complemento das atividades letivas devem ampliar o ambiente educativo para além 

dos dias letivos e da sala de aula, ou seja, é preciso que os gestores e demais 

profissionais estejam atentos para que a educação musical não fique em segundo 

plano e que não seja reduzida apenas à realização de atividades pontuais ou 

recreativas, mas alargue o ambiente educativo proporcionando oportunidades de 

desenvolvimento e criação pessoais e coletivas dos educandos musicais.  

 

b) Atribuições das secretarias de educação 
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 § 2º Compete às Secretarias de Educação:  
I - identificar, em seus quadros de magistério e de servidores, 
profissionais vocacionados que possam colaborar com o ensino de 
Música nas escolas, incluindo-os nas atividades de desenvolvimento 
profissional na área de música;  
II - promover cursos de formação continuada sobre o ensino de Música 
para professores das redes de escolas da Educação Básica;  
III - apoiar a formação dos professores e dos demais profissionais da 
educação em cursos de segunda licenciatura em Música;  
IV - criar bancos de dados sobre práticas de ensino de Música e divulgá-
las por meio de diferentes mídias; 
V - promover a elaboração, a publicação e a distribuição de materiais 
didáticos adequados ao ensino de Música nas escolas, considerando 
seus projetos político-pedagógicos;  
VI - organizar redes de instituições ligadas à música com vistas ao 
intercâmbio de experiências docentes, de gestão e de projetos musicais 
educativos, bem como à mobilidade de profissionais e ao 
compartilhamento de espaços adequados ao ensino de Música;  
VII - realizar concursos específicos para a contratação de licenciados 
em Música;  
VIII - cuidar do planejamento arquitetônico das escolas de modo que 
disponham de instalações adequadas ao ensino de Música, inclusive 
condições acústicas, bem como do investimento necessário para a 
aquisição e manutenção de equipamentos e instrumentos musicais;  
IX - viabilizar a criação de Escolas de Música, ou instituições similares, 
que promovam a formação profissional em Música.   

 

 Estas diretrizes especificam diversas ações que as secretarias de educação 

devem promover em relação à formação e à prática de docentes no ensino de música. 

Nota-se a importância dessas ações no apoio e incentivo tanto às escolas como aos 

professores. A criação e divulgação dos bancos de dados possibilitará incentivo e 

apoio aos professores e gestores.  

 Um problema recorrente em todo o Brasil é a contratação de professores de 

Arte e não há vagas específicas para docentes licenciados em música. A realização 

de concursos incentivará os profissionais da área a se especializarem e a objetivarem 

uma formação continuada também com uma segunda licenciatura ou uma pós-

graduação.   

 O intercâmbio de redes de instituições promoverá integração e interação para 

os docentes, alunos e gestores. A viabilização dos espaços adequados para a 

realização de práticas musicais escolares contribuirá para o desenvolvimento pleno 

das atividades musicais propostas e elaboradas pelos docentes.  
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c) Atribuições das instituições formadoras de Educação Superior e de Educação 

Profissional 

§ 3º Compete às instituições formadoras de Educação Superior e de 
Educação Profissional:  
 
I - ampliar a oferta de cursos de licenciatura em Música em todo território 
nacional, com atenção especial aos estados e regiões que apresentem 
maior escassez desses professores;  
II - ofertar cursos de segunda licenciatura em Música para professores 
e demais profissionais da Educação Básica, bem como oportunidade de 
licenciatura em Música para bacharéis;  
III - incluir nos currículos dos cursos de Pedagogia o ensino de Música, 
visando o atendimento aos estudantes da Educação Infantil e dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental;  
IV - implementar a oferta de cursos técnicos de nível médio na área da 
Música pelos Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia (IF) 
e demais instituições de Educação Profissional e Tecnológica;  
V - ofertar cursos de formação continuada para professores licenciados 
em Música e Pedagogia;  
VI - orientar para que o estágio supervisionado e a prática de ensino 
dos cursos de graduação em Música tenham parte predominante de sua 
carga horária dedicada ao ensino de Música nas escolas de Educação 
Básica;  
VII - estabelecer parcerias nacionais e internacionais de ensino, 
pesquisa e extensão em Música, bem como com outras iniciativas de 
instituições culturais ligadas à área musical. 

 

 

 Estas atribuições também são cruciais e importantes no processo de 

qualificação do docente para o ensino de música, pois compete às instituições 

“ampliar a oferta de cursos de licenciatura em Música em todo o território nacional” e 

ofertar cursos de segunda licenciatura em Música para professores e demais 

profissionais da Educação Básica”, oferecendo também a “licenciatura em Música 

para bacharéis”. (BRASIL, 2013, p.10)  

 É papel, a partir de então, das instituições formadoras atender às demandas 

das diversas redes de ensino do país (QUEIROZ, p.4).  

 As Diretrizes destacam que a formação do docente deve estar adequada ao 

perfil das escolas brasileiras e que a prática de ensino deve ser feita em escolas que 

tenham o ensino de música. “O estágio supervisionado e a prática de ensino dos 

cursos de graduação em Música tenham parte predominante de sua carga horária 

dedicada ao ensino de Música nas escolas de Educação Básica” (BRASIL, 2013, 

p.10).  
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 Outro destaque importante é que as instituições formadoras têm a 

responsabilidade de “incluir nos currículos dos cursos de Pedagogia o ensino de 

Música, visando o atendimento aos estudantes da Educação Infantil e dos anos 

iniciais do Ensino Fundamental” (BRASIL, 2013, p.10). Este é um grande desafio para 

as instituições formadoras, pois a maioria não contempla esta disciplina na matriz 

curricular do curso de Pedagogia, portanto, precisarão adequar seus currículos tanto 

nos cursos de graduação como nos cursos técnicos de nível médio. 

 

d) Atribuições do Ministério da Educação 

 

§ 4º Compete ao Ministério da Educação:  
I - apoiar técnica e financeiramente os sistemas de ensino para a 
implementação do ensino de Música nas escolas públicas de Educação 
Básica;  
II - estimular a oferta de cursos de licenciatura em Música para formar 
professores de Música na Educação Básica  
III - estimular a oferta de cursos de formação inicial e continuada na área 
do ensino de Música para os sistemas de ensino e instituições 
educacionais públicas;  
IV - incentivar a realização de estudos e pesquisas, por meio de ações 
de suas agências de fomento à pesquisa, nas temáticas da música e do 
ensino de Música na Educação Básica;  
V - estabelecer parcerias interinstitucionais entre órgãos 
governamentais, multilaterais e da sociedade civil para desenvolver 
programas de formação de profissionais e projetos educativos musicais 
nas escolas de Educação Básica;  
VI - zelar pela presença de indicadores atinentes ao ensino de Música, 
seus recursos humanos, materiais, nos instrumentos censitários e de 
avaliação da Educação Básica. 

 

 Tendo em vista o MEC ser o órgão regulamentador, avaliador e gestor da 

educação nacional em seus diferentes níveis, suas responsabilidades e competências 

se tornam imprescindíveis ao processo de implementação do ensino de música nas 

escolas brasileiras. O apoio técnico e financeiro dará condições e estímulo à oferta 

dos cursos de licenciatura na formação inicial e também na formação continuada. O 

incentivo à realização de estudos e pesquisas proporcionará o conhecimento e 

entendimento da verdadeira Educação Musical.  

e) Atribuições para os Conselhos de Educação 

 

§ 5º Compete aos Conselhos de Educação:  
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I - definir normas complementares a estas Diretrizes, em 
atendimento à necessária regulamentação local da 
obrigatoriedade do ensino de Música na Educação Básica;   
 
II - realizar acompanhamento dos Planos Estaduais, Distrital e 
Municipais de Educação quanto à avaliação da implementação 
das políticas públicas concernentes ao ensino de Música na 
Educação Básica. 

 

 

 As Diretrizes atribuem uma tarefa relevante aos Conselhos de Educação pois 

consideram que eles devem atuar na regulamentação dos aspectos singulares de 

cada rede de ensino definindo normas complementares às Diretrizes do CNE. 

Evidenciam a necessidade de acompanharem, de forma permanente e progressiva, a 

implementação do ensino de música nas escolas.  

          É notável a importância das Diretrizes Nacionais para a operacionalização do 

ensino de música na educação básica. Elas trazem grandes e ricas possibilidades de 

implementação do ensino de música nas escolas brasileiras, contemplando os pontos 

centrais e essenciais, aqueles que foram amplamente discutidos pelos diversos 

profissionais ao longo dos anos que sucederam a referida lei, e estabelece as 

competências e tarefas de cada órgão que, se cumpridas, trarão benefícios volumosos 

e importantíssimos à educação brasileira.  

 

 

 

Capítulo 3. CONTRIBUIÇÕES DO ENSINO DE MÚSICA PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DO SER HUMANO 

 

 

 Diante das reais dificuldades e possibilidades em relação ao cumprimento da 

legislação nacional e à formação de profissionais para o ensino de música discutidas 

nos capítulos anteriores, queremos destacar que o mais importante é compreender 

que a música tem uma influência imensurável sobre o indivíduo em relação aos 

aspectos físicos, emocionais, sociais e intelectuais e que suas contribuições para o 

desenvolvimento integral do ser humano são imprescindíveis.     
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 Ao longo da minha carreira profissional sempre tive curiosidade em descobrir e 

entender por que alguns alunos aprendem com tanta facilidade e outros têm mais 

dificuldades e necessitam de um tempo maior ou de estratégias diferenciadas de 

ensino para assimilar o aprendizado.  

 Em muitas escolas, na maioria das vezes, os alunos que não apresentam o 

desempenho escolar esperado, são repreendidos, agredidos verbalmente e 

emocionalmente, além de serem discriminados, em muitos casos, sofrendo 

penalizações com comparações feitas pelos professores ou gestores em relação aos 

“bons” alunos.  

  Essas penalizações levam esses alunos com dificuldade à desilusão pessoal e 

à desmotivação total, gerando uma sensação de impotência e incapacidade em 

relação à compreensão do conteúdo e de como está sendo ensinado, assumindo a 

condição de incompetentes, entendendo que jamais serão como os colegas que 

aprendem tudo e bem rápido.  

 A aprendizagem é algo fundamental na vida do ser humano. É um processo 

que acontece em todo o tempo, de maneiras diversificadas e em momentos diferentes, 

variando de um indivíduo para o outro. Por meio dela, os comportamentos são 

desenvolvidos e adequados às necessidades de sobrevivência. Portanto, para 

compreendermos o processo de aprendizagem dos alunos é preciso entender o 

funcionamento do cérebro musical.  

 Este é um grande desafio para os que atuam na área da educação, pois nem 

todos sabem e nem sempre compreendem a existência de aspectos fundamentais na 

mente humana (nesse caso, o cérebro, especificamente) que explicam e esclarecem 

as ações e reações que os alunos têm diante de situações diversas.  

 Mietto (2012) esclarece alguns desses aspectos:  

 

O cérebro, esse órgão fantástico e misterioso, é matricial nesse 
processo do aprender. Suas regiões, lobos, sulcos, reentrâncias têm 
sua função e real importância num trabalho em conjunto, onde cada um 
precisa e interage com o outro. [...]   Conhecer o papel do hipocampo 
na consolidação de nossas memórias, a  importância do sistema 
límbico, responsável pelas nossas emoções, desvendar os  mistérios 
que envolvem a região frontal, sede da cognição, linguagem e 
escrita,  poder entender os mecanismos atencionais e comportamentais 
de nossas crianças  com TDAH, as funções executivas e o sistema de 
comando inibitório do lobo pré-frontal é hoje fundamental na educação, 
assim como, compreender as vias e rotas  que norteiam a leitura e 
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escrita (regidas inicialmente pela região visual mais  específica 
(parietal), que reconhece as formas visuais das letras e depois 
acessando  outras áreas para que a codificação e decodificação dos 
sons sejam efetivas. Como não penetrar nos mistérios da região 
temporal relacionado à percepção e  identificações dos sons onde os 
reconhece por completo? (área temporal verbal que  produz os sons 
para que possamos fonar as letras).  Não esquecendo a região occipital 
que tem como uma de suas funções coordenar e reconhecer os 
objetos assim como o reconhecimento da palavra escrita. Assim, cada 
órgão se conecta e se interliga nesse trabalho onde cada estrutura com 
seus neurônios específicos e especializados desempenham um papel 
importantíssimo nesse aprender (MIETTO, 2012, p.01). 

 

 Portanto, a dificuldade de aprender nem sempre é sinal de preguiça ou de 

desleixo do aluno. Ao contrário, esta situação pode se tornar um sinal de alerta para 

a elaboração de um diagnóstico e de uma avaliação específica que contribuirão para 

o tratamento destas dificuldades apresentadas.  

 Segundo Relvas (2015),  

 

... se faz necessário, cada vez mais, estudar o sistema nervoso central 
para aprender a aplicar metodologias e recursos didáticos com a 
finalidade de saber potencializar as redes neurais dos educandos 
corretamente. E com a descoberta da plasticidade neural na 
aprendizagem, surge uma esperança tanto para aqueles ditos “padrões 
normais” da sociedade quanto para as pessoas com outra específica 
eficiência educacional, ou seja: “Todos os cérebros aprendem” 
(RELVAS, 2015, p.22). 

  

 Ao utilizarmos a música como instrumento facilitador em diversas atividades 

pedagógicas percebemos suas contribuições para o processo ensino-aprendizagem 

e verificamos o quanto sua inserção no meio escolar é eficaz e facilita o aprendizado, 

contribuindo significativamente para a aquisição do conhecimento.  

 Essas contribuições, porém, vão além de serem apenas um instrumento 

facilitador. É importante conhecer e entender nosso cérebro e como a música estimula 

seu funcionamento. “O sistema nervoso coordena as atividades internas e externas 

do organismo, produzindo uma integração e a busca em manter a homeostase 

(equilíbrio) do indivíduo com o mundo externo” (Relvas, 2015).  

 Segundo Mauro Muszkat (2012),  

 
O processamento musical envolve uma ampla gama de áreas cerebrais 
relacionadas à percepção de alturas, timbres, ritmos, à decodificação 
métrica, melódico-harmônica, à gestualidade implícita e modulação do 
sistema de prazer e recompensa que acompanham nossas reações 
psíquicas e corporais à música (MUSZKAT, 2012, p. 67). 
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 É importante lembrar “que o cérebro da criança está em formação. As redes 

múltiplas que estão se criando e aumentando suas conexões, estão em busca de 

novos caminhos e podem levar a conexões que tornam uma criança mais fluída, 

competente, criativa para lidar com os desafios da vida” (MUSZKAT, 2012).  

 A música, em todas as suas manifestações, tanto no fazer musical como o 

pensar e o sentir, proporciona a flexibilização das atitudes e facilita a aculturação da 

criança permitindo que ela crie repertórios próprios, lidando de maneira mais orgânica 

com o aspecto motor, aumentando as competências de várias áreas do cérebro como 

a emocional, a sensorial e a motora.   

 

O cérebro humano possui uma grande plasticidade demonstrada pela 
capacidade de modificar-se e adaptar-se, sob uma base fisiológica e 
neuronal (MIRANDA – NETO, 2002). Além disso, o bebê humano ao 
nascer dispõe de todas as células nervosas que poderá ter, mas 
necessita de sinapses, isto é de conexões entre os neurônios para que 
ocorra o seu desenvolvimento psíquico, físico e vital. Para que isto 
ocorra, o seu cérebro precisa de um ambiente estimulante, uma vez que 
ao inserir-se num mundo de linguagem e cultura, a criança necessita da 
presença do adulto para sua sobrevivência, aprendizagem e 
desenvolvimento (SCHERER & DOMINGUES, 2012,  p. 05). 

 

 As descobertas e os avanços das Neurociências (ciência nova que trata dos 

desenvolvimentos estrutural, funcional, químico e patológico do sistema nervoso) 

promoveram uma revolução no meio educacional. A aproximação entre as 

neurociências e a pedagogia é uma contribuição valiosa para o professor alfabetizador 

(NORONHA, 2012) e para os demais professores e outros profissionais da educação.  

 A Neurociência da Aprendizagem, mais especificamente, estuda o cérebro e o 

seu trabalho com as memórias, verificando como elas se consolidam, como se dá o 

acesso às informações e como são armazenadas.  

 Estes estudos dos processos neurais mostram que a música é capaz de 

contribuir grandemente para o desenvolvimento integral do ser humano em vários 

segmentos, assim, podemos entender, por exemplo, como é valioso aliar a música e 

os jogos em atividades escolares, pois há a possibilidade de se trabalhar 

simultaneamente mais de um sistema: o auditivo, o visual e até mesmo o sistema tátil 

(a música possibilitando dramatizações) (MIETTO, 2012).  
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 Na aprendizagem o cérebro reage aos estímulos recebidos do ambiente e ativa 

suas sinapses (ligação entre os neurônios que permite a “passagem” dos estímulos) 

tornando-as mais “intensas” e velozes. A cada estímulo, cada repetição eficaz de 

comportamento, tornam-se consolidadas pelas memórias de curto e longo prazo, as 

informações, que guardadas em regiões apropriadas, serão resgatadas para novos 

aprendizados (MIETTO, 2012). 

 O cérebro humano possui uma grande plasticidade demonstrada pela 

capacidade de modificar-se e adaptar-se, sob uma base fisiológica e neuronal 

(MIRANDA – NETO, 2002).  

 Ilari (2003) comenta sobre este desenvolvimento cerebral e destaca os estudos 

de Kotulak (1997) que o define em 4 fases:   

 

Logo após o nascimento, o cérebro do bebê passa por um crescimento 
fantástico, no qual trilhões de sinapses ocorrem entre as células 
cerebrais. Por se tratar de um órgão auto-organizável, o cérebro do 
bebê é faminto de novas experiências que o transformarão em redes 
neurais para a linguagem, o raciocínio lógico, o pensamento racional, a 
resolução de problemas e os valores morais. [...] Essas redes neurais 
já estão sendo formadas antes mesmo de o bebê completar um ano de 
idade. São elas que permitem a associação de ideias e o 
desenvolvimento de pensamentos abstratos, que constituem as bases 
da inteligência, imaginação e criatividade. Contudo, essas redes podem 
ser destruídas quando as experiências na infância são destituídas de 
estimulação mental ou sobrecarregadas de estresse [...] Em seu livro, 
Kotulak (1997) fala de quatro fases principais do desenvolvimento 
estrutural do cérebro. A primeira fase ocorre durante o estágio fetal. Nos 
primeiros meses da vida fetal, bilhões de células são formadas. Metade 
delas morre; estímulos externos organizam algumas e eliminam outras 
para formar a estrutura básica do cérebro, ou seja, a estrutura que 
caracteriza e diferencia as crianças em meninos e meninas. A segunda 
fase se dá logo após o nascimento, quando surgem trilhões de 
conexões entre as células, que formam os “mapas mentais” do cérebro, 
responsáveis, entre outras coisas, pela visão, linguagem e audição. 
Na terceira fase, que vai dos 4 aos 10 anos de idade, novos 
aprendizados reorganizam e reforçam as conexões entre as células do 
cérebro humano. Novas conexões são formadas à medida que novos 
conhecimentos são adquiridos. A quarta e última fase ocorre após os 
10 anos de idade. Ainda capaz de sofrer mudanças físicas, o cérebro 
aprende e memoriza informações no decorrer de toda a vida 
(ILARI,2003, p. 07). 
 

  Mediante estas definições relacionadas ao desenvolvimento do cérebro 

vejamos agora, mais especificamente, as contribuições que o ensino de música 

promove e como elas influenciam no desenvolvimento integral do ser humano. 

 



 
 

53 
 

3.1 Influências no desenvolvimento neural 

 
(...) o universo biológico interno com centena de milhões de pequenas 
células nervosas que formam o cérebro e o sistema nervoso 
comunicam-se umas com as outras através de pulsos eletroquímicos 
para produzir atividades muito especiais: nossos pensamentos, 
sentimentos, dor, emoções, sonhos, movimentos e muitas outras 
funções mentais e físicas, sem as quais não seria possível 
expressarmos toda a nossa riqueza interna e nem perceber o mundo 
externo, como o som, cheiro, sabor (RELVAS, 2009, p. 21). 

 

 Estas pequenas células nervosas que formam nosso cérebro são os neurônios. 

São cerca de 86 bilhões de neurônios e 10 milhões de conexões. Os neurônios são 

células microscópicas, que se constituem por estruturas capazes de conduzir 

informações e de estabelecer sentimentos, percepções, sensações e funções 

inconscientes e involuntárias do ser humano. Têm a forma diversificada, mas na 

grande maioria é alongada, facilitando sua função. (RELVAS, 2015). 

 Os neurônios são constituídos por: corpo celular = principal parte da célula. 

Nela encontram-se todas as informações genéticas. Elabora o impulso, produz 

substâncias químicas como os neurotransmissores; dendritos = ampliam a área de 

captação da membrana neuronal dos estímulos nervosos externos à célula. Quanto 

mais informações forem colhidas, mais precisas serão as respostas motoras. 

(RELVAS, 2015); axônio = conduz os estímulos criados no corpo celular aos estímulos 

recebidos levando-os ao destino ou ao órgão efetor. A cobertura rica em gordura que 

ele possui, chamada de bainha de mielina, tem a função de isolar as informações para 

que elas não se percam e consigam chegar até o alvo; sinapse = local onde os 

neurotransmissores mediam o estímulo elétrico transformado em estímulo químico, 

ou seja, ligação entre os neurônios que permite a “passagem” dos estímulos. Como 

exemplo temos a dopamina, noradrenalina, adrenalina, acetilcolina, ação inibitória e 

serotonina.  

 Mauro Muszkat, (2012) especifica o funcionamento do cérebro e a influência da 

música no desenvolvimento neural:  

 

A atividade musical mobiliza amplas áreas cerebrais, tanto as 
filogeneticamente mais novas (neocórtex) como os sistemas mais 
antigos e primitivos como o chamado cérebro reptiliano que envolve o 
cerebelo, áreas do tronco cerebral e a amígdala cerebral. As vibrações 
sonoras, resultantes do deslocamento de moléculas de ar, provocam 
distintos movimentos nas células ciliares (receptoras) localizadas no 
ouvido interno e são transmitidas para centros do tronco cerebral. A 
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frequência de vibração dos sons tem uma correspondência com a 
localização das células ciliadas do ouvido interno e a intensidade dos 
sons está diretamente relacionada ao número de fibras que entram em 
ação. Quanto mais intenso o som, mais fibras entram em ação. [...] A 
frequência que mais excita uma célula sensorial muda sistematicamente 
de alta (sons agudos) para baixa frequência (sons graves). Assim, os 
estímulos sonoros nas chamadas células ciliares são levados pelo 
nervo auditivo de maneira organizada ao córtex auditivo (lobo temporal). 
O primeiro estágio, a senso-percepção musical, se dá nas áreas de 
projeção localizadas no lobo temporal no chamado córtex auditivo ou 
área auditiva primária responsável pela decodificação da altura, timbre, 
contorno e ritmo. Tal área conecta-se com o restante do cérebro em 
circuitos de ida e volta, com áreas da memória como o hipocampo que 
reconhece a familiaridade dos elementos temáticos e rítmicos, bem 
como com as áreas de regulação motora e emocional como o cerebelo 
e a amígdala (que atribuem um valor emocional à experiência sonora) 
e um pequeno núcleo de substância cinzenta (núcleo acumbens) 
relacionado ao sentido de prazer e recompensa. Enquanto as áreas 
temporais do cérebro são aquelas que recebem e processam os sons, 
algumas áreas específicas do lobo frontal são responsáveis pela 
decodificação da estrutura e ordem temporal, isto é, do comportamento 
musical mais planejado. Há uma especialização hemisférica para a 
música no sentido do predomínio do lado direito para a discriminação 
da direção das alturas (contorno melódico), do conteúdo emocional da 
música e dos timbres (nas áreas temporais e frontais) enquanto o ritmo 
e duração e a métrica, a discriminação da tonalidade se dá 
predominantemente no lado esquerdo do cérebro. O hemisfério cerebral 
esquerdo também analisa os parâmetros de ritmo e altura interagindo 
diretamente com as áreas da linguagem, que identificam a sintaxe 
musical (MUSZKAT,2012, p.67-68). 

  

 

 Além de ser processada no cérebro, a música interfere em seu funcionamento, 

modifica sua estrutura, aumenta o tamanho e a conectividade entre várias áreas. 

Quanto mais ativadas forem as áreas do hemisfério esquerdo, além de incentivarem 

as funções musicais também serão influenciadas as funções linguísticas que se 

situam nesse mesmo lado.  

 A música amplia o desenvolvimento cognitivo e emocional das crianças. Os 

circuitos neuronais, quando são ativados pela música, estimulam simultaneamente 

várias funções cognitivas como a memória e a atenção e permite associar as áreas 

sensorial e corporal. Essas ações facilitam as linguagens corporal e simbólica, pois, 

na maioria das vezes, as crianças se expressam emocionalmente com mais facilidade 

pela música do que pelas palavras.  

 

A música além de ativar o cérebro como um todo, faz conexões com 
áreas responsáveis pela emoção e memória e é recurso importante 
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estimulador da dopamina, neurotransmissor responsável pela produção 
do prazer. Pesquisas apontam que a música estimula as mesmas áreas 
do cérebro onde são acionadas as emoções (VARGAS,  2014, p. 1566). 

 

 Segundo Muszkat (2012),  

 

O período do neurodesenvolvimento mais sensível para o 
desenvolvimento de habilidades musicais se dá nos primeiros 8 anos de 
vida. Estudos com potenciais evocados mostram que bebês já nos 
primeiros 3 meses de vida apresentam várias competências musicais 
para reconhecer o contorno melódico, diferenciam consonâncias e 
dissonâncias e mudanças rítmicas. A exposição precoce à música além 
de facilitar a emergência de talentos ocultos, contribui para a construção 
de um cérebro biologicamente mais conectado, fluido, emocionalmente 
competente e criativo. Crianças em ambientes sensorialmente 
enriquecedores apresentam respostas fisiológicas mais amplas, maior 
atividade das áreas associativas cerebrais, maior grau de neurogênese 
(formação de novos neurônios em área importante para a memória 
como o hipocampo) e diminuição da perda neuronal (apoptose 
funcional). A educação musical favorece a ativação dos chamados 
neurônios em espelho, localizados em áreas frontais e parietais do 
cérebro, e essenciais para a chamada cognição social humana, um 
conjunto de processos cognitivos e emocionais responsáveis pelas 
funções de empatia, ressonância afetiva e compreensão de 
ambiguidades na linguagem verbal e não verbal (MUSZKAT, 2012, p. 
68). 

 

 No funcionamento do cérebro, a música tem significados múltiplos, pois envolve 

áreas diversas e tem um enorme potencial para reorganizá-lo e redimensioná-lo. Se 

compararmos os cérebros de um músico e de um não músico perceberemos que um 

é bem diferente do outro não do ponto de vista funcional, pois a formação é a mesma, 

mas do ponto de vista estrutural onde as conexões entre os neurônios e as circuitarias 

são diferentes em relação ao tamanho e ao número.  

 Muszkat (2012) afirma que quanto mais cedo a pessoa se envolver com 

música, seja pelo aprendizado de um instrumento, seja pelo canto ou outras vivências, 

maiores e melhores contribuições terá para o desenvolvimento do seu cérebro.  

 

Sabemos que, de zero aos quatro anos, é uma faixa importante para a 
sensoralização. De quatro aos sete anos, temos o desenvolvimento de 
áreas importantes para o pensamento espacial e a música contribui 
muito. A partir dos sete anos, temos o começo do desenvolvimento das 
áreas mais anteriores do cérebro, das áreas frontais que estão ligadas 
ao pensamento racional organizado, que é mais flexível, que antecipa 
consequências. A partir dos 12 anos, temos uma independência desse 
sistema mais executivo, que precede da sensorialidade e pode pensar 
independente daquilo que ele vivenciou (MUSZKAT, 2012, p. 75). 
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 Novas conexões e sinapses são formadas à medida que novos conhecimentos 

são adquiridos (Scherer & Domingues, 2012). Vale lembrar que, devido à plasticidade 

cerebral, mesmo para os adultos, há uma grande possibilidade de aprendizado e 

desenvolvimento cerebral. Para pessoas com doenças cerebrais e de Alzheimer, a 

música pode mobilizar novas conexões cerebrais e isso produz sensações e 

oportunidades de recuperação ainda que parcial.  

 

 

 

3.2 Influências no desenvolvimento integral do ser humano 

  

Ao se analisar e comparar a estrutura do cérebro humano e dos animais, nota-

se claramente as diferenças. Vargas (2014) descreve-as da seguinte maneira:  

Graças ao neocórtex, o humano se discriminou dos animais, através de 
condições de racionalidade, intelectualidade, afeto e expressão 
emocional, permitindo expandir sentimentos relacionados com a família 
e a prole para o meio e os demais seres. [...] Mas, diferentemente de 
outros seres, como os animais, que já nascem com instintos de 
sobrevivência e condições de reação ao meio inscritas em sua genética, 
com a criatura humana nada seria possível e ela estaria fadada a 
sucumbir e morrer sem a intermediação de outro ser humano. É graças 
ao apoio e interferência de outro ser mais maduro que se torna possível 
a humanização, o desenvolvimento do bebê humano e sua inserção no 

social (VARGAS, 2014, p. 1560). 

 

 Os pais ou as pessoas que estão em volta do bebê devem estimulá-lo sempre. 

O ambiente social no qual ele está inserido e as relações interpessoais que o cercam 

serão fundamentais para seu desenvolvimento físico e emocional. O bebê humano 

requisita fundamentalmente a intermediação de outro ser similar para tornar-se 

humano. (VARGAS, 2014). Pesquisas apontam que “o ambiente em que as crianças 

crescem tem influência decisiva sobre o seu desenvolvimento cerebral e sua 

capacidade intelectual” (VARGAS, 2014).  

 Sokolov (1969) sugere que a percepção e a atenção são funções fundamentais, 

que se encontram na base do desenvolvimento do raciocínio, da memória e da 

imaginação:  
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A percepção se forma desde a infância sob a influência da linguagem, 
na qual se tem fixado a experiência social das gerações passadas. As 
indicações verbais dos adultos ajudam a criança a destacar uma ou 
outra parte dos objetos, a perceber o que é parecido ou sua diferença. 
Por meio da palavra, a criança adquire novos conhecimentos sobre os 
objetos e isto, influi essencialmente sobre a percepção SOKOLOV, 
1969, p. 148). 

 

 A educadora brasileira Ilari (2003) afirma que o contato da criança com sons 

diversos e com a música acontece na vida intrauterina onde o bebê ao se desenvolver 

ouve os sons produzidos pelos próprios órgãos da mãe como os batimentos 

cardíacos, sua respiração, seu falar e cantar. Nesses primeiros momentos ele já entra 

em contato com um dos elementos musicais que é o ritmo promovido pelas batidas 

do coração, ora mais rápidas, ora mais devagar, dependendo das ações de sua mãe. 

 As práticas musicais, iniciadas desde cedo, contribuirão grandemente para seu 

desenvolvimento. O canto da mãe, da avó, da babá ou da cuidadora, os gestos, os 

estímulos musicais e outras ações que compõem o fazer musical, como o ouvir, 

apreciar e tocar  são extremamente relevantes para os bebês e para as crianças 

também auxiliando-os no desenvolvimento motor, auditivo, cognitivo e social.  

  “Muitos estudos e pesquisas científicas têm apontado para o fato de que a 

música propicia o refinamento de diversas áreas de conhecimento, contribui para o 

desenvolvimento global do indivíduo, melhora suas capacidades relacionadas e 

intelectivas” (LIMA, 2016). Esse desenvolvimento global do indivíduo compreende as 

áreas física, emocional, intelectual, cognitiva e social e também a organização da 

memória, do pensamento e da percepção das crianças desde a sua tenra idade. Na 

idade pré-escolar, mudanças importantes ocorrem nas funções psicológicas 

superiores da criança.  

 Conforme estudos já realizados por diferentes autores (LOUREIRO, 2003; 

BRITO, 2003; SCHROEDER, 2007) o desenvolvimento humano é enriquecido e 

privilegiado com a linguagem musical.  

 A linguagem musical facilita a aprendizagem pois promove o desenvolvimento 

da concentração imediata, da percepção, da sensibilidade auditiva e sonora. Estimula 

também as memórias verbal e escrita. Desde bebê a criança vai criando um repertório 

o qual se torna um “arquivo” de informações e isso será valioso para seu 

desenvolvimento integral e ampliará sua visão de mundo.  
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 Em relação à oralidade no desenvolvimento humano, a música contribui 

sobremaneira. A criança, no início de uma atividade, somente observa, depois tenta 

repetir o que foi falado ou cantado, acompanhando o ritmo e balbuciando os finais das 

frases. Em princípio, ao fazer seus registros musicais na sua memória, apenas 

vocaliza depois, aos poucos, vai incluindo palavras novas em seu vocabulário 

desenvolvendo assim sua capacidade de expressão e ação, imitando vozes, ações e 

gestos.  

Nesse sentido, podemos pensar que a música, como elemento 
mediador, contribui para o desenvolvimento da comunicação verbal ao 
permitir a autoexpressão da criança, de forma espontânea e natural, 
constituindo-se em uma forma de linguagem (SHERER & 
DOMINGUES, 2012, p. 7). 

   

 Segundo Kostiuk (2005), o desenvolvimento da linguagem e da oralidade é 

fator essencial para o desenvolvimento psicointelectual:  

 

Os processos verbais adquiridos e dominados primeiro pela criança 
como atos sociais imediatamente tendentes à satisfação de 
determinada necessidade se convertem, com a continuação, na sua 
forma interior e exterior, em fatores importantes do desenvolvimento da 
percepção e imaginação, em instrumentos do pensamento e de toda a 
organização e regulação do seu comportamento (KOSTIUK 2005, p. 
21). 

 

  Uma grande descoberta da Neurociência e que confirma o que normalmente 

presenciamos em nossas vidas é que, o estado emocional influencia a aprendizagem. 

Quando as atividades são prazerosas e propõem desafios interessantes, o “disparo” 

entre as células neurais acontece mais facilmente: as sinapses se fortalecem e as 

redes neurais se estabelecem com mais facilidade. (MIETTO, 2012). Quando 

expressamos aquilo que é do nosso interesse e necessidade, memorizamos com 

muito mais facilidade e precisão.  

 

A música também tem sido apontada como hábil a influenciar o estado 
emocional. A percepção musical relacionada às emoções depende de 
variáveis tais como a experiência emocional específica de cada um. No 
entanto, de acordo com pesquisas do Instituto de Música e 
Aprendizagem de Paris (IRCAM) e Dijon (Lead), as reações emocionais 
de indivíduos sem formação musical e de músicos são bastante 
parecidas [...] A capacidade de a música influenciar o estado emocional 
do indivíduo se deve ao fato dela produzir reações fisiológicas cuja 
magnitude parece depender do conteúdo emocional. Portanto, a 
percepção musical envolve muitas variáveis, muitas áreas encefálicas 
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e é capaz de influenciar o corpo todo através das reações emocionais e 
fisiológicas. [...] Desta forma, pode-se afirmar que a música, que é parte 
da cultura humana desde tempos remotos, é um instrumento de diálogo 
não verbal. Ela é inata e pode desencadear profundos processos de 
transformação pessoal os quais afetam não só o próprio indivíduo, mas 
também o universo que o rodeia em todas as suas manifestações e 
formas. (WEIGSDING & BARBOSA, 2014, p.49-51). 

 

 Desta forma percebemos que a influência da música ocorre de maneira direta 

ou indireta em todas as áreas de desenvolvimento do ser humano. As contribuições 

para o desenvolvimento neural possibilitam uma maior movimentação dos neurônios, 

estimulando suas sinapses promovendo seu desenvolvimento integral. Para efeito de 

estudo e entendimento de como a música influencia esse desenvolvimento, fizemos 

um estudo tentando separar a influência no sistema neural e outras no sistema físico, 

cognitivo, emocional, social etc., porém, compreendemos que o ser humano é único, 

singular, integral, cresce e se desenvolve como um todo e não por partes. Somente 

os estudos são por partes, divididos e classificados com a finalidade de facilitar a 

didática e a compreensão destas riquíssimas contribuições do ensino musical.  

  

 

 

Capítulo 4. EXPERIÊNCIAS EXITOSAS DO ENSINO DE MÚSICA  
 

 
 

 Ao longo de 40 anos de carreira na área de música, vivenciei momentos 

diversos em relação ao ensino-aprendizagem em variados espaços, como escolas 

regulares privadas e públicas, igrejas, aulas particulares e projetos sociais. Durante 

este tempo, pude observar várias situações que comprovam o quanto o ensino de 

música contribui para o desenvolvimento tanto de crianças quanto de jovens e adultos.  

 Neste capítulo quero destacar algumas experiências exitosas do ensino de 

música: a pedagogia Waldorf, que tem o ensino de música efetivo em suas escolas; o 

projeto da Secretaria Municipal de Educação de Mogi das Cruzes, que visava a 

formação contínua dos seus educadores e algumas vivências pessoais.  
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4.1 A educação musical nas escolas Waldorf 

 

 A pedagogia Waldorf foi criada pelo austríaco Rudolf Steiner (1861-1925), em 

Stuttgart, na Alemanha, em 1919 e compreende a formação integral do ser humano. 

Nesta ocasião, os donos de uma fábrica de cigarros, “Waldorf-Astória”, solicitaram a 

Rudolf que ensinasse os filhos de seus operários, formando assim uma escola com o 

nome Waldorf.  

 Desde o início ela se destacou pela utilização de métodos pedagógicos bem 

diferentes e revolucionários que se baseiam na compreensão do ser humano e do 

mundo a partir da Antroposofia (ciência espiritual). Seu currículo se desenvolve 

respeitando o potencial de cada criança e o ela que traz de experiência pessoal e o 

conhecimento do mundo que a cerca.  

 Existem cerca de 1000 escolas Waldorf espalhadas pelo mundo. No Brasil, são 

em torno de 25 escolas. A mais antiga existe desde 1956, Escola Waldorf Rudolf 

Steiner de São Paulo, com cerca de 850 alunos e 75 professores. Estas escolas 

compreendem todos os níveis da educação básica – Educação Infantil, Ensino 

Fundamental e Ensino Médio (outras são somente Jardins de Infância isolados).  

 A pedagogia Waldorf propõe um currículo voltado para o desenvolvimento em 

três aspectos: corporal, anímico e espiritual, respeitando o momento e o tempo de 

aprendizagem de cada um e estimulando o pensar, o sentir e o querer de forma 

integrada e equilibrada. “Cada qual precisa desdobrar de modo artístico seu próprio 

ser e entregá-lo com espontaneidade” (FRIEDENREICH, 1990, p.14). 

 Nessa pedagogia há uma grande valorização do meio ambiente e das 

possibilidades de conservação da natureza; valorização das artes e das tarefas 

manuais; incentivo ao aprendizado através das imagens, do visual, em que a criança 

desenvolve a capacidade de representação; estímulo ao lúdico através dos contos de 

fadas; produção manual de bonecas de pano que promovem o desenvolvimento da 

imaginação associando-as às suas emoções. Também utilizam a pedagogia curativa, 

ou seja, a educação terapêutica, na qual a criança tem a oportunidade de analisar e 

avaliar seus erros e acertos e percebe que é possível transpor obstáculos e 

dificuldades que surgem e saberão superá-los ao longo da vida.  

 Em relação à educação musical, a pedagogia Waldorf não busca desenvolver 

em seus alunos conhecimentos e habilidades musicais específicas nem é utilizada de 
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maneira isolada das demais disciplinas e atividades escolares. Ela está totalmente 

associada à formação humana, ao desenvolvimento pessoal, ao reconhecimento dos 

valores pessoais e sociais, ao despertar das sensibilidades e emoções.  

 

Estando entre o pensar (cabeça) e o querer (abdome/membros), o sentir 
(tórax) é a região responsável pelo sistema rítmico (respiração, 
pulsação). É neste âmbito que as artes, e especialmente a música, 
agem de forma harmoniosa, integrando os dois polos: intelecto e 
vontade (SILVA & PETRAGLIA, 2014, p. 03). 

 

 Na escola Waldorf, a educação musical é apresentada gradativamente, 

associando-se aos conteúdos curriculares, respeitando as singularidades de cada 

criança e a faixa etária.  

 Na Educação Infantil, o trabalho é iniciado com ritmos que ajudam na 

organização da rotina da criança como ter noções espaciais, como brincar no parque, 

significa fora da sala de aula, brincar com outros brinquedos, dentro da sala de aula. 

Todas as propostas musicais infantis têm a intenção de integrar a criança às rodas 

rítmicas, onde elas cantam, se movimentam, interagem, brincam e também participam 

de comemorações especiais como festas anuais – Junina, Páscoa, Natal etc.  

 Alguns produtos naturais são utilizados nesta fase para a confecção de 

instrumentos, principalmente aqueles que representem os sons da natureza como 

sementes, madeira, areia, lã, algodão. Durante o contar das histórias ou o canto de 

músicas, as crianças podem utilizá-los para reproduzir os sons específicos de cada 

momento como os dos pássaros, rios, chuva, trovões etc. Os professores incentivam 

o canto apropriado à voz infantil, à imitação dos demais animais, outros sons e os 

momentos de silêncio também, internalizando assim a disciplina, a sensibilidade e 

percepções temporais, auditivas e sonoras, relacionando às características do mundo 

ao seu redor.  

 Nos primeiros anos do Ensino Fundamental, aos poucos, outros instrumentos 

de madeira, como a flauta doce e de percussão, são inseridos no contexto escolar.  

 A partir do 3º ano, há uma grande mudança no desenvolvimento da criança, 

quando sua consciência se amplia e ela sai do mundo seguro para o mundo onde 

percebe que todos têm dificuldades também. Nesse momento, a criança já consegue 

experimentar outros tipos de melodias tais como as modais e as tonais. O contato com 

o mundo das cordas se amplia e o desejo por tocar um violão ou violino aumenta. 
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Nesse momento são estimuladas a concentração, a delicadeza, a perseverança e a 

interiorização dos sons bem como a integração entre o movimento e a respiração.  

 No 4º e 5º anos, quando os componentes curriculares propõem o conhecimento 

do bairro, da cidade e do estado e depois das regiões brasileiras e de outros países 

(Pérsia, Egito, Grécia), são inseridos componentes da cultura local como hino da 

cidade, músicas folclóricas regionais e também de outros países. Os alunos são 

incentivados a conhecer grupos musicais que porventura existam próximos ao seu 

entorno e fazem visitas aos parques, museus e teatros. Estas atividades são 

oportunas para esses anos e permitem a interação, observação e análise crítica 

pessoal.     

 Nos demais anos do Ensino Fundamental, quando os estudos se ampliam para 

os continentes (América, Europa, Ásia, África, Oceania) há uma grande variedade de 

ritmos, culturas e diversidade sonora, características de períodos da história 

(renascentista e clássico) e também dos ritmos locais. Há a inserção da flauta e várias 

biografias de compositores são estudadas. Possibilita-se, também, nesta fase, a 

ampliação do conhecimento da música erudita.  

 Ao final do Ensino Fundamental, os alunos já estão aptos a atuar em uma peça 

teatral e a apresentar suas composições (coletivas ou individuais) ao longo do 

espetáculo como trilha sonora.  

 Desde o jardim da infância incentiva-se a criação musical através de jogos e 

brincadeiras de palavras e ritmos diversos até o ensino médio, quando atingem graus 

de profundidade, complexidade e maturidade muito maiores. São realizados ensaios 

em pequenos grupos que auxiliam na compreensão da necessidade da ajuda mútua 

e da cooperação de todos.  

 

A música é estudada cronologicamente, desde o romantismo até os dias 
atuais, a partir dos aspectos culturais e de suas diferentes funções: 
como arte, entretenimento, terapia, linguagem, em seus diversos usos 
e recursos. O objetivo é chegar até a atualidade, abordando inclusive 
conhecimentos relacionados com a tecnologia, com as diversas mídias 
e com música de vanguarda (SILVA & PETRAGLIA, 2014, p. 7). 
 
 

 No Ensino Médio, as abordagens em relação à música são mais profundas e 

visam os pontos de vista filosófico, estrutural, estético e formal.   

 Para que todo esse projeto dê certo e atinja seus objetivos em relação aos 

alunos, o professor, na pedagogia Waldorf, também é visto de forma diferenciada. Não 
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existe um professor especialista na área de música, mas ele assume o papel de 

trabalhar interdisciplinarmente sempre. Não há uma troca anual de professores, ao 

contrário, ficam com a mesma turma durante todos os anos da Educação Infantil; 

depois outro professor fica no decorrer dos nove anos do Ensino Fundamental e no 

Ensino Médio há um professor tutor para os 4 anos de ensino.  

 O objetivo é que o professor seja referência, que ame seus alunos e crie uma 

afinidade com eles, conhecendo, entendendo e ajudando-os no seu desenvolvimento 

diário, visando o melhor para sua formação pessoal (ética, de cidadania e 

responsabilidades) e profissional, orientando-os e respeitando suas habilidades e 

competências.  

 

 

4.2 Projeto para a formação contínua de professores – SME Mogi das 

Cruzes 

 

 Tendo em vista a necessidade da formação contínua de professores da 

Educação Infantil e do Ensino Fundamental, a Secretaria Municipal de Educação de 

Mogi das Cruzes desenvolveu o projeto “Tocando, cantando, ... fazendo música com 

crianças” no período de 2002 a 2007, sob a coordenação pedagógico-musical da 

Professora Iveta Maria Borges Ávila Fernandes.  

 Cientes da necessidade de uma formação contínua e específica em ensino de 

música no município, este projeto constituiu-se em três momentos:  

1) Realizado ao longo dos anos 2002 e 2003 – compreendeu cinco módulos de 

cursos. 

2) Iniciou-se em 2003 e deu origem ao projeto Pedro e o Lobo, baseado na obra 

de Prokofiev e aconteceu numa pequena escola rural onde professoras 

demonstraram ter grande vontade de aprender música para ensinar seus 

alunos. Numa parceria com toda a equipe pedagógica (professores e diretora), 

o projeto se desenvolveu através da leitura de alguns textos e livros que a 

coordenadora Iveta emprestava a elas e, após a leitura, elas traziam várias 

perguntas relacionadas a conceitos básicos do trabalho com iniciação musical 

(FERNANDES, 2012) e assim construíam seu conhecimento com as respostas 

e intervenções recebidas. A partir desta prática, começaram a realizar 
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brincadeiras com seus alunos, jogos musicais e a cantar músicas de filmes 

assistidos da Walt Disney. O êxito desse projeto em 2003 propiciou em 2004 a 

sua expansão para outras sete escolas solicitantes (FERNANDES, 2012). 

3) Em 2005, novos monitores chegaram e outras 23 escolas se interessaram pela 

inclusão no projeto o qual se estendeu até 2007.  

 

Durante o período em que o projeto aconteceu (2002 a 2007) alguns 

procedimentos foram essenciais para o seu desenvolvimento:  

 

a) Cursos e workshops – Foram adequados para atender às necessidades dos 

professores e das escolas. O objetivo desses cursos era que aqueles 

professores que não tinham nenhum conhecimento musical especifico, 

pudesse aprender os mecanismos e possibilidades de se trabalhar com música 

na escola. O foco não era aprender o código musical tradicional, mas conhecer 

e vivenciar a música como linguagem sonora e artística.  

 

b) Apreciação estética e práticas de ampliação da cultura musical docente –Os 

professores foram estimulados a ir e apreciar programações e eventos 

musicais variados (Sala São Paulo, Teatro Abril, SESC Pinheiros etc.) a fim de 

conhecer e se familiarizarem com a diversidade musical existente em nossa 

cultura.  

 

c) Apresentações musicais – Os professores e alunos passaram a apresentar 

músicas e encenações a partir de suas criações. Fernandes (2012) nos dá 

alguns exemplos: Sapinho - história musicada (criação da Profa. Débora 

Bitarães e suas duas filhas); Carneirinho 1, 2, 3 (Palavra Cantada), criação de 

arranjo com instrumentos de madeira e de metais pela Profa. Patrícia Conde 

com seus alunos de Educação Infantil, utilizando conhecimento de frases e 

forma musicais. 

 

d) Participações/comunicações em eventos, publicações, produções – Os 

professores passaram a se sentir capazes, valorizados e começaram a produzir 

sua própria cultura, a partir de seu aprendizado e experiências  e elaboraram 
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publicações e fizeram comunicações em eventos como congressos e encontros 

etc.  

 

e) Avaliação – Foram construídos instrumentos e os professores tiveram a 

oportunidade de analisar e refletir sobre o seu desenvolvimento no projeto e a 

oportunidade de fazer sugestões também.  

 

f) Assessorias, Monitorias, Coordenação – Fernandes (2012) especifica como foi 

esse trabalho:  

 

O trabalho de assessoria consistiu em dar apoio e sustentação ao 
trabalho da direção, do professor e das equipes das escolas. Se para 
assessorar foi preciso apoiar professor e escola no desenvolvimento do 
trabalho e no atendimento das necessidades constatadas, a 
coordenação tratou do trabalho coletivo com uma ordenação conjunta. 
O número de escolas que quiseram entrar no projeto foi aumentando. 
Passam a participar do projeto 14 escolas, ocasião em que se tornou 
necessária a implantação da monitoria para ensino de música junto às 
equipes das escolas. Onde encontrar tantos monitores de música para 
o número de escolas que se apresentava? A realidade do nosso país é 
bem diversa de suas necessidades. Foi então que, por eu ser 
professora do Instituto de Artes da Unesp, Campus de São Paulo, do 
curso Licenciatura em Educação Musical, propus à SME: - Na 
universidade temos alunos que sabem música, mas, eles ainda não 
sabem ensinar, são alunos da licenciatura. A SME tem professores que 
sabem ensinar crianças, mas, ainda não sabem música. Façamos o 
seguinte: um trabalho conjunto dos dois grupos, o professor de classe 
ensinando o aluno da licenciatura e o aluno da  licenciatura ensinando 
o professor de classe. Era a única saída e por sinal ousada, que havia 
no momento. Todos aceitaram, não só a equipe técnica da SME, mas 
as escolas, direção e professores que receberam tão bem os alunos. E 
é nesse processo de formação conjunta que temos caminhado: 
construindo juntos com nossos erros e acertos (FERNANDES, 2012, p. 
136). 

  

 

 Esta experiência confirma que é possível, por meio de uma formação contínua, 

capacitar o professor para o ensino de música. Não adianta só querermos que exista 

o ensino de música nas escolas, mas é preciso preparar o professor e este é um 

exemplo fantástico.  
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4.3 Vivências pessoais 

 
 

 Como pedagoga e psicopedagoga, ao longo de minha carreira profissional, em 

diversos momentos associei a música ao meu trabalho em sala de aula e quero relatar 

dois deles: o primeiro em uma escola particular e outro no curso de pedagogia.  

 Ao ser admitida na escola particular como professora de música, tive o desafio 

de formar um coral com alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental. Eu era 

professora de música, tinha minhas aulas separadas das aulas de Arte e das demais 

disciplinas. Sempre considerei isto um privilégio. 

 Ao longo das minhas aulas, levava os alunos para o auditório onde tínhamos 

oportunidade de expressar melhor e com mais volume as músicas que tínhamos de 

ensaiar. Primeiro conversava com eles, fazendo uma sondagem sobre seus 

conhecimentos musicais, se gostavam ou não de cantar, o que ou qual estilo de 

música gostavam, qual tipo de música a família costumava cantar e, assim, percebia 

o contexto cultural e social de cada um.  

 Quando tínhamos a incumbência de alguma apresentação específica, dia das 

mães, festa junina, natal etc., então eu apresentava as músicas, ensaiava com eles e 

os preparava para o evento.  

 Estes momentos eram muito ricos. Através da música, do canto nesse caso, 

desenvolvíamos a audição aguçada, a percepção do ritmo e dos tempos musicais, a 

harmonia das vozes e a postura vocal, a dicção das palavras cantadas, a expressão 

facial e corporal, a integração e socialização com os colegas.  

 Não bastava simplesmente “cantar” para os familiares observarem, mas fazia 

questão de levá-los à reflexão sobre suas ações e oportunidade das vivências 

musicais.  

 Quando não tínhamos esse compromisso específico de apresentações 

festivas, então, deixava que eles mesmos escolhessem o repertório musical e assim 

dava oportunidade para eles mesmos ensinarem os colegas que não sabiam a música 

e compartilhavam seus conhecimentos vocais e gestuais.  

 Em alguns momentos culturais, utilizávamos de músicas folclóricas. Neste 

caso, sempre tive muito cuidado ao cantá-las. Há que se ter um grande cuidado com 

o ensino e a apresentação destas músicas. Elas fazem parte de um momento histórico 

e fazem parte da nossa cultura, porém, a maioria incentiva a violência ou comenta 
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sobre algo trágico. Como exemplo, podemos falar de “Atirei o pau no gato”; “O cravo 

brigou com a rosa”; “A canoa virou”; “Dorme nenê, que a cuca vem pegar”, entre 

outras.  

 Ao cantarmos uma música, é fundamental estar atentos à mensagem que ela 

transmite. As crianças, muitas vezes, até por sua ingenuidade ou falta de maturidade, 

não compreendem e vão simplesmente repetindo. É por isso que o professor deve 

saber utilizá-las exatamente com objetivos e propósitos específicos, esclarecendo os 

significados das mensagens transmitidas.  

 Existem algumas crianças que choram e não dormem com medo da “cuca” ou 

do “boi da cara preta”. Sofrem pela sensação de abandono ou rejeição.  

 Outras músicas, porém, são fantásticas, excelentes e nos reportam à alegria, 

ao um momento de prazer e de descontração ao cantar, ao brincar e dançar.  

 O ensino musical se entrelaça muito bem com outros componentes 

curriculares. Ao ensinar substantivo, por exemplo, eu utilizava a música para 

compreensão do conceito da língua e cantava sempre com eles, interagindo e 

integrando-os à disciplina de maneira lúdica e prazerosa. Andava pela sala de aula 

cantando “substantivo é o nome que nós damos para as coisas, ele pode ser: simples   

____” e apontava para um aluno de cada vez e ele me respondia um exemplo de 

substantivo simples. Voltava a cantar com eles e apontava para outro aluno, 

solicitando um substantivo composto e daí por diante. Toda a sala participava e o 

conteúdo de Língua Portuguesa era trabalhado e fixado ludicamente, sem o peso da 

“decoreba”.  

 Ao contar histórias sempre solicitei que os alunos “fizessem os sons” relativos 

aos personagens ou situações. Na história dos três porquinhos, um imaginava a voz 

de um porquinho, outro aluno de outro e assim por diante; uns faziam o som do sopro 

do lobo, outros, o barulho da casa caindo. Já queria desde cedo ensinar-lhes sobre 

onomatopeia, porém, de uma forma bem lúdica e sem precisar dizer a palavra 

tecnicamente.  

 A música da Chapeuzinho Vermelho também era cantada por todos. Depois 

pedia que criassem uma música para a vovó e outra para o caçador. Nas aulas 

de ciências cantávamos músicas sobre os animais que eles conheciam de algum filme 

ou história e a relacionávamos com os contextos.  
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 Nas aulas de Geografia, buscamos conhecer cantores que identificavam os 

estados brasileiros e as regiões. Assim, trabalhávamos mapas e os pontos cardeais.  

 Nas aulas de História, aprendemos sobre a capoeira e muitas músicas 

originárias dos povos que aqui habitavam antigamente: índios, portugueses, negros, 

italianos, chineses etc.  

  Segundo Ilari (2003),  

 

Os jogos musicais, quando utilizados de forma lúdica, participativa e 
não-competitiva, podem constituir uma fonte rica de aprendizado, 
motivação e neurodesenvolvimento. Em geral, os jogos acontecem em 
aulas coletivas, o que obviamente visa a estimulação dos sistemas de 
orientação espacial e do pensamento social. Jogos de memória de 
timbres, notas e instrumentos, dominós de células rítmicas ou 
instrumentos musicais e brincadeiras de solfejo podem ativar os 
sistemas de controle de atenção, da memória, da linguagem, de 
ordenação sequencial e do pensamento superior. Já os jogos que 
utilizam o corpo, tais como mímica de sons imaginários, brincadeira da 
cadeira, cantigas de roda, encenações musicais e pequenas danças 
podem incentivar o sistema da memória, de orientação espacial, motor 
e de pensamento social, entre outras. Além de prazerosos, os jogos 
musicais de participação ativa podem constituir exemplos típicos do 
“aprendizado divertido” (ILARI, 2003, p. 16). 

 

 Além do canto e da interpretação dos sons, naturalmente utilizávamos mímicas 

e, em muitos momentos, eles se tornavam atores naturalmente.  

 Foram momentos riquíssimos de aprendizado e entendimento das diversidades 

culturais e possibilidades musicais, pois as músicas e as interpretações ajudavam a 

compreender as características de um povo, sua cultura e seu movimento artístico.  

 Ilari (2003) reforça estas ações em seus estudos:   

 

É importante que o educador utilize uma grande variedade de atividades 
e tipos de música. Cantar canções em aula, bater ritmos, movimentar-
se, dançar, balançar partes do corpo ao som de música, ouvir vários 
tipos de melodias e ritmos, manusear objetos sonoros e instrumentos 
musicais, reconhecer canções, desenvolver notações espontâneas 
antes mesmo do aprendizado da leitura musical, participar de jogos 
musicais, acompanhar rimas e parlendas com gestos, encenar cenas 
musicais, participar de jogos de mímica de instrumentos e sons, 
aprender e criar histórias musicais, compor canções, inventar músicas, 
cantar espontaneamente, construir instrumentos musicais; essas são 
algumas das atividades que devem necessariamente fazer parte da 
musicalização das crianças. Todas essas atividades são benéficas e 
podem contribuir para o bom desenvolvimento do cérebro da criança 
(ILARI, 2003, p. 14). 
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 Uma ideia interessante foi trocar o sinal do horário de aula para alguns minutos 

de música. Isso acalma e proporciona um momento de aprendizado. Depois, em sala 

de aula, era explicado para os alunos qual era a música tocada e sua história e 

elementos peculiares.  

 De acordo com Brito (2003),  

 

Somos seres musicais, e as crianças, em especial, têm um grande 
potencial criativo e expressivo, desde que tenha o estímulo certo. A aula 
de música pode convidá-la a cantarolar, criar, inventar. Construir 
instrumentos com sucata, por exemplo, é uma forma de despertar este 
lado. A arte em geral, é uma forma de expressão e comunicação. [...] A 
linguagem musical tem formas de estruturar a linguagem. A organização 
de símbolos musicais envolve a lógica, a matemática. É um sistema 
racional lógico perfeito. Ao combinar os sons, perceber padrões, lidar 
com compassos, a criança desenvolve também o raciocínio matemático 
(BRITO, 2003, p. 14). 

  

 Cabe ao professor se organizar e utilizar a música com sabedoria e 

sensibilidade. Muitas das crianças se encantarão e manifestarão o desejo de estudar 

algum instrumento. As bandinhas organizadas nas escolas de maneira correta e 

objetiva contribuirão para esta escolha. É importante que a família esteja atenta e 

contribua de forma natural, deixando que a criança ou o adolescente decida qual 

instrumento ela quer aprender a tocar, não necessariamente o piano, como alguns 

pensam. Se, porventura, ela estiver indecisa, deve-se orientá-la a começar com algum 

que ela mais se identifique e se depois de seis meses ela não se adaptar, o ideal é 

trocar de instrumento até que ela se identifique com ele.  

 A construção dos instrumentos musicais, mesmo que simples, produziram 

resultado enriquecedor.  

Ao construir um instrumento, as crianças experimentam com os sons 
produzidos por diferentes tipos de materiais, aprendem “na prática” 
sobre os diversos tipos de instrumentos, discutem algumas questões de 
física (proporções de tamanho de instrumentos e alturas das notas 
musicais, materiais e timbres, entre outras). Tudo indica que a 
construção de instrumentos musicais é benéfica para o 
desenvolvimento dos sistemas do pensamento superior, de ordenação 
sequencial, motor e de controle da atenção. A construção de 
instrumentos musicais, entre outras, é mais um exemplo de atividade 
musical prazerosa e enriquecedora. (ILARI, 2003, p. 15). 
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 As contribuições do ensino de música eram visíveis e muito auxiliaram os 

alunos em outras ações escolares e familiares.  

 Outra experiência interessante e gratificante foi trabalhar a educação musical 

com alunos do curso de Pedagogia. Nossa disciplina era Metodologia do ensino de 

Arte.  Junto com os demais professores da disciplina, elaboramos o Plano de Ensino 

dando um enfoque no ensino de música, tendo em vista a exigência nacional da lei 

em vigor na época (11.769/2008).  

 O tempo era curto e, apenas duas aulas semanais. Foi um projeto desafiador, 

mas muito interessante e proveitoso.  

 Iniciamos as aulas com conceitos e definições sobre a Arte e suas linguagens, 

artes visuais, música, dança e teatro e depois demos ênfase à educação musical com 

as noções de ritmo, melodia e harmonia. É preciso entender que até a mais simples 

canção cantada com os bebês necessita ser melodiosa, harmoniosa e rítmica. 

Fizemos algumas dinâmicas para conhecimento e treinamento da audição, 

vocalização, percepção sonora e dos conceitos de volume, intensidade, vibração, 

ritmo, sons diversos, diferenças culturais etc.  

 Em nossas aulas cantamos músicas infantis, folclóricas, populares, cívicas 

(Hino Nacional, Hino à bandeira, Hino da Independência), estudando as letras e os 

contextos históricos.  

 Enquanto cantávamos, eu fazia as observações necessárias através da 

regência e propunha as reflexões sobre os conceitos citados.  

 Ao final do semestre, durante nossas aulas e estudos, ensaiamos cinco 

músicas natalinas para uma apresentação final no pátio da universidade.  

 Eram várias turmas, em torno de 900 alunos, distribuídos nas três unidades.  

 Chegou o final do semestre e o “grande coral” se apresentou. Como regente 

deste grupo, foi emocionante e muito gratificante ver nossos alunos cantando, se 

expressando e reconhecendo que sairiam dali com um pouco de conhecimento e 

algumas noções (até porque o tempo de aulas foi pouco – 4 meses) sobre a educação 

musical e suas contribuições para o ensino-aprendizagem.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Toda criatura tem capacidade musical em maior ou 
menor grau, se não para exprimir ao menos para apreciar 
(FONSECA, 1962, p. 11). 

 

 Diante dos tópicos estudados neste trabalho é possível considerar que o ensino 

de música é extremamente relevante na educação escolar e traz contribuições 

imensuráveis e significativas para o desenvolvimento integral do ser humano.  

 A música é uma linguagem artística e influencia o comportamento humano e o 

seu desenvolvimento assim como expressa ações e reações de todos que dela se 

apropriam.  

 O percurso histórico do ensino de música nas escolas brasileiras foi de avanços 

e retrocessos. Isto causou um descompasso na educação musical oferecida pelas 

escolas. Algumas delas conseguiram manter seu ritmo e fizeram da educação musical 

um rico instrumento metodológico, outras, porém, se envolveram em questões 

políticas e curriculares e deixaram de promover o ensino e o fazer musical dos seus 

alunos.  

 Em relação às idas e vindas das legislações e das políticas públicas, a 

educação musical passou por momentos mais de retrocessos do que avanços. 

Inúmeros obstáculos tanto por parte das instituições escolares como dos profissionais 

da educação inviabilizaram este ensino.  

 Se as Diretrizes Nacionais para a Operacionalização do ensino de música 

forem consideradas e estabelecidas por cada setor responsável, muitas chances de 

reversão desse quadro surgirão. Todavia, reconhecemos também que, devido à 

imensa extensão geográfica do nosso país, a morosidade nos processos políticos e 

educacionais proporciona transtornos no efetivo desta operacionalização.  

 Ao considerarmos os obstáculos que inviabilizam o ensino musical nas escolas, 

dentre eles a falta de investimentos em recursos materiais e humanos, verificamos 

que muitas instituições estão impossibilitadas de serem reformadas e adequadas à 

obrigatoriedade do ensino de música, mas acreditamos que novas estratégias 
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precisam e podem ser pensadas a fim de que o ensino de música se inicie a partir da 

realidade local de cada escola e depois sejam feitas as adaptações necessárias.  

 Vale lembrar que a lei é nacional, mas os espaços escolares são distintos e os 

profissionais também. Nem mesmo as regiões brasileiras têm a mesma cultura, muito 

menos as escolas têm turmas iguais dentro das salas de aula. Portanto, não podemos 

pensar em uma única solução nem em um único caminho. O bom senso e o 

reconhecimento das necessidades e possibilidades de cada escola devem ser 

pensados pelos educadores e os projetos elaborados coerentemente, de tal forma que 

atenda à obrigatoriedade da Lei.  

 A nova lei institui as quatro linguagens na disciplina de Arte: artes visuais, 

teatro, dança e música. Caberá aos gestores e professores se organizarem e 

planejarem adequadamente o ensino destas linguagens.  

 Segundo Scherer e Domingues (2012), a prática escolar dos professores de 

Arte se dá 

...não por meio de treinamento e da alienação, mas sim, por meio do 
esclarecimento, da interdependência entre o corpo e a mente, entre a 
razão e a sensibilidade, entre a ciência e a estética, para promover a 
liberdade na criação e realização de sua própria ação. Portanto, educar 
por meio das linguagens artísticas, Teatro, Dança, Artes Plásticas e 
entre elas a Música, é assim, não só um desafio confinado as 
especificidades de um campo, mas a aspiração de conscientização 
política e social. Ou seja, um inter-relacionar de nossas práticas sociais 
com aquelas que consideramos do “outro” (SCHERER & DOMINGUES, 
2012, p. 01). 

  

 É necessário buscar um consenso em relação à disciplina de Arte e suas 

linguagens e rever as prioridades em cada instituição escolar no momento da 

elaboração de um projeto que contemple a Educação Musical.  

 Para Sobreira (2012), ensinar música nas escolas implica em entendê-la como 

área de conhecimento, com suas diversidades culturais e especificidades.  

 

Mas aqui se pode determinar um aspecto que diferencia a disciplina 
escolar Música do ensino das outras Artes. Afinal, a música parece ser 
a modalidade de arte que tem maior aproximação imediata com os 
indivíduos, uma vez que, independente das escolhas, todos cultivam 
preferências por um determinado gênero musical, compositores ou 
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intérpretes, utilizando-a em suas mais variadas funções sociais 
(SOBREIRA, 2012, p. 111).  
 

 Outro fator importante e que cabe às escolas é que, além de reconhecerem a 

música como um dos eixos da disciplina de Arte e estipularem um tempo maior para  

seu ensino, é preciso se reorganizarem em relação ao tempo, seu espaço físico e 

seus recursos materiais.  

 O tempo, nesse caso, da aula de música, precisa ser revisto e contado na carga 

horária, a fim de que não sejam apenas alguns minutos da aula de Arte, mas um tempo 

maior para o desenvolvimento do conteúdo disciplinar musical.  

 O espaço físico (salas de aula) deve ser apropriado em relação ao tamanho, à 

ventilação, à claridade e acústica, possibilitando aulas práticas, com canto, 

instrumentos variados ou outras atividades de tal forma que os alunos compreendam 

que todos esses detalhes, bem como a organização, fazem parte do fazer musical.  

 Os recursos materiais devem ser apropriados também. Em muitos casos, é 

possível que os alunos tragam de casa, porém, é necessário que a escola disponibilize 

materiais para os alunos e que possam ser utilizados adequadamente contribuindo 

para o seu desenvolvimento integral e na construção do seu aprendizado musical.  

 Com a devida adequação desses itens, a Educação Musical deixará de ser 

vista somente como algo para ser usado com uma determinada finalidade, mas 

passará a reconhecer a capacidade do aluno de “compreender e vivenciar a música 

como uma dentre as várias atividades humanas, como uma dimensão fundamental da 

cultura, algo que permeia a vida de seus alunos, tanto na escola quanto fora dela” 

(SOUZA et al, 2002; p. 63).  

 Outro fator em relação aos professores nos chama a atenção. Os professores, 

acostumados com tradições populares e outras maneiras mais simples de educar 

musicalmente precisam “acordar para uma forma diferente de vivenciar e falar sobre 

música numa sociedade permeada pela mídia e pela tecnologia” (Del Ben, 2000, p. 

103).  

 Nogueira (1998, p. 53) diz que “é preciso admitir o papel preponderante que as 

mídias desempenham na escolha musical da população”. Esta escolha se revela em 

vários momentos, inclusive na escola, quando os alunos mostram suas preferências 

musicais e isso é preciso ser levado em conta pelo professor.  
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 (Souza, 2000c, p. 53) afirma que “reconhecer a importância pedagógica daquilo 

que as crianças trazem para a sala de aula” é essencial para o trabalho do professor, 

é o início da transformação de sua prática pedagógica musical numa ação pedagógica 

contextualizadora e significativa.  

 Outra grande necessidade é a revisão do currículo de formação de professores 

em arte, que é oferecida aos alunos nos cursos de pedagogia. Os valores filosóficos 

e ideológicos da nossa sociedade em relação à educação musical são extremamente 

superficiais e a ineficiente formação dos professores não permite um embasamento 

teórico consistente.  

 Uma das estratégias eficientes seria a construção de parcerias com as 

universidades a fim de aprimorar a formação docente inicial e propiciar formação 

continuada àqueles que já atuam no contexto escolar.  

 Bellochio (2003) reforça esta ideia:  

É preciso investir em projetos integrados entre as várias instituições 
formadoras e a escola. Uma forma de concretização desses trabalhos 
é via investigação-ação educacional em pesquisas compartilhadas. 
Abre-se assim a possibilidade de que os estágios e as atividades 
práticas previstas nas Diretrizes possam subsidiar a formação inicial 
para os estagiários e a formação continuada para os regentes nas 

turmas de estágio (BELLOCHIO, 2003, p. 23).  

  

 Estes projetos integrados de várias instituições possibilitarão a integração entre 

os estágios e a prática escolar. Estas parcerias permitirão uma aproximação maior 

entre a observação e a regência integrando alunos e professores tanto das escolas 

como das instituições parceiras. A formação continuada e especializada dará ao 

professor segurança em seu trabalho e reconhecimento do verdadeiro ensino-

aprendizagem de música.  

O desafio da área de educação musical, portanto, parece ser buscar 
entender, de fato, o que significa ensinar música na educação básica, 
que não é um espaço de profissionalização em nenhuma das áreas de 
conhecimento. Mas, logicamente, o fortalecimento da educação musical 
escolar não depende somente da universidade ou dos pesquisadores 
da área. Fundamentalmente, há que se investir na melhoria das 
condições de trabalho dos professores, provendo-lhes recursos 
materiais, didáticos e financeiros, e na abertura de concursos para 
professores de música, e não mais professores de educação artística, 
o que contribuirá para legitimar o papel da música no projeto político-
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pedagógico das escolas de educação básica, e, consequentemente, na 
formação geral de crianças, jovens e adultos (DEL BEN, HENTSCHKE, 

DINIZ, HIRSH, 2006, p. 116). 

  

  É necessário estabelecer um diálogo entre os componentes curriculares na 

formação dos pedagogos, de tal frma que se atuarem como especialistas de arte ou 

como polivalentes, consigam rever e efetuar suas práticas pedagógicas de maneira 

condizente e coerente. É preciso que se valorizem e se busquem ações que 

promovam o desenvolvimento de uma escola interdisciplinar e integradora, onde os 

componentes curriculares sejam aproximados, dentre eles, a música.  

 Além disso, os professores deverão entender o quanto a neurociência se tornou 

aliada do seu trabalho, ajudando-os a identificar os seus alunos como indivíduos 

únicos, atuantes, pensantes e que aprendem de maneira única e especial. Estes 

estudos confirmam o quanto o fazer musical se insere neste desenvolvimento integral.  

 Ao desvendar os mistérios que envolvem o cérebro na hora da aprendizagem, 

Mietto (2012) afirma que  

a neurociência disponibiliza ao educador moderno (neuroeducador), 
impressionantes e sólidos conhecimentos sobre como se processam a 
linguagem, a memória, o esquecimento, o desenvolvimento infantil, as 
nuances do desenvolvimento cerebral desta infância e os processos 
que estão envolvidos na aprendizagem a ele proporcionada. Tomarmos 
posse desses novos e fascinantes conhecimentos é imprescindível e de 
fundamental importância para uma pedagogia moderna, ativa, 
contemporânea, que se mostre atuante e voltada às exigências do 
aprendizado em nosso mundo globalizado, veloz, complexo e cada vez 
mais exigente. [...] Graças à neurociência da aprendizagem, os 
transtornos comportamentais e da aprendizagem passaram a ser mais 
facilmente compreendidos pelos educadores uma vez que proporciona 
mais subsídios para a elaboração de estratégias mais adequadas a 
cada caso. Um professor qualificado e capacitado, um método 
de ensino adequado e uma família facilitadora dessa aprendizagem são 
fatores fundamentais para que todo esse conhecimento que 
a neurociência nos viabiliza seja efetivo, interagindo com as 
características do cérebro de nosso aluno. Esta nova base de 
conhecimentos habilita o educador a ampliar ainda mais as 
suas atividades educacionais, abrindo uma nova estrada no campo do 
aprendizado e da transmissão do saber (MIETTO, 2012, p. 04). 

 

 O professor que tem esse conhecimento entende que neurociência e educação 

musical caminham juntas, contribuindo para a identificação das ações, dificuldades e 
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habilidades de seus alunos, permitindo conhecer e influenciar a memória, o tempo, o 

sono, o medo, o humor, a atenção, o movimento, a afetividade, o esquecimento, os 

sentidos e a linguagem dos seus alunos, promovendo um maior e melhor 

entendimento de suas ações e reações em meio a algumas atividades e/ou situações 

propostas e possibilitando novas ações pedagógicas.  

 

É possível que as pesquisas futuras apresentem evidências que 
apontem para enormes efeitos e benefícios da educação musical no 
desenvolvimento cognitivo. Enquanto evidências sólidas e convincentes 
não são apontadas, ao meu ver, os maiores efeitos da música são 
aqueles contidos nas experiências que ocorrem diariamente em todas 
as partes do mundo, quando crianças, de diversas etnias, culturas e 
classes sociais cantam, dançam, criam e brincam com a música 
simplesmente porque é natural (e muito divertido) fazê-lo. São as 
experiências musicais de qualidade, realizadas dentro e fora da escola, 
que fomentam e garantem o desenvolvimento cognitivo musical das 
crianças (ILARI, 2009, p. 06). 

 

 Estas evidências que os estudiosos apontam e as diversas experiências 

exitosas, algumas aqui citadas, e muitas outras não mencionadas, comprovam e 

reforçam estas afirmações. Estudar e conhecer o que escolas e instituições têm feito 

para aprimorar o ensino musical nos faz compreender que o desafio do ensino de 

música nas escolas é muito grande e em muitos casos está longe de ser concretizado, 

mas as possibilidades deste ensino e as contribuições para o desenvolvimento integral 

do ser humano são muito maiores e isso é o que nos faz perseverar nesta convicção 

e nos motiva a dizer que sempre vale a pena cantar, tocar, ensinar, aprender, crescer, 

desenvolver, construir, lutar, perseverar e nunca desistir!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

77 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ABDALLA, M. F. B. Da formação dos professores de Música. Jornal da 

ABRAORFF, Ano 5, n5, p. 7, dez.2010. 

 

 

ÁLVARES, S. L. de A. A educação musical curricular nas escolas regulares do 

Brasil: a dicotomia entre o direito e o fato. Revista da Abem, Porto Alegre, n.12, p. 

57-64, mar, 2005. 

 

ANTUNES, Celso. As inteligências múltiplas e seus estímulos. Campinas: Papirus 

Editora, 1998, 2ª edição. 

 

ARROYO, Margarete. Música na educação básica: situações e reações nesta fase 

pós-LDBEN/96, Revista da ABEM, Porto Alegre, v.10. 29-34, mar. 2004.  

 

BAUAB, Magiba. História da Educação Musical. Rio de Janeiro: Editora Livros 

Organização Simões, 1960.  

 

BAPTISTA, Ana Maria Haddad; SILVA, Maurício (organizadores). Educação, 

Linguagens e Interpretação. 352 pp. – São Paulo: BT Acadêmica, 2015. 

 

BAPTISTA, Ana Maria Haddad: ROGGERO, Rosemary; MAFRA, Jason 

(organizadores). Tempo-Memória: perspectivas em educação. 336 pp. – São 

Paulo: BT Acadêmica, 2015.  

 

BAPTISTA, Ana Maria Haddad, SILVA, Maurício (organizadores). Educação e 

cultura literária. 196 pp. – São Paulo: BT Acadêmica, 2016.  

 

BELLOCHIO, C. R. A formação de professores de música na produção da 

Associação Brasileira de Educação Musical – ABEM (1991 a 2003). In: Encontro 

Anual da ABEM, 15., 2006, João Pessoa. Anais.... João Pessoa: Abem, 2006. P.76-

81. 1 CD-ROM  

 

BEYER, Esther. A abordagem cognitiva em música: uma crítica ao ensino da 

Música a partir da teoria de Piaget. 1988. Dissertação (Mestrado em Educação)- 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Curso de Pós-Graduação em Educação, 

Porto Alegre.  

 

BEYER, Esther. Educação musical no Brasil: tradição ou inovação? In: 

ENCONTRO ANUAL DA ABEM, 3, 1994 Salvador. Anais... Salvador: ABEM, 1994. P. 

97-116 



 
 

78 
 

 

__________ (org.). Idéias em educação musical. Porto Alegre: Mediação, 1999.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação 

Fundamental. Referencial curricular nacional para a educação infantil. Brasília: 

MEC/SEF, 1998.  

 

BRASIL. Diário Oficial da União, Seção 1, p. 63 de 10 de Janeiro de 2012.  

 

______. Ministério da Administração e da Reforma de Estado. Plano Diretor da 

reforma do aparelho do estado. Brasília, DF: MARE, 1995. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Lei 3.281, de 23/01/1928. Reforma 

Fernando de Azevedo. Institui os Jardins de Infância e o primeiro programa de 

Música Vocal e Instrumental, 1928.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Decreto-Lei nº 18.890, de 18 de abril de 

1932. Dispõe sobre a obrigatoriedade do Canto Orfeônico nas escolas públicas. Rio 

de Janeiro, 1932.  

 

BRASIL. Lei nº 9394, de 20 dez. 1996. Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional. Brasília: MEC, 1996.  

 

BRASIL, Lei nº 12.794, de 04 de abril de 2013. Lei complementar que altera a LDB 

9394/96. Brasília: MEC, 2013. 

 

BRASIL. Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília: MEC, 

2016. 2ª versão.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e Cultura. Educação Artística: leis e pareceres. 

Brasília: MEC, 1982.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais 

– documento introdutório, versão ago. Brasília, 1996.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Arte – versão preliminar, ago. Brasília, 1996.  

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares 

Nacionais: Arte. Ensino de primeira à quarta séries, Brasília, 1997. 

 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Parâmetros Curriculares Nacionais 

(5ª a 8ª séries). Arte. Brasília: 1998. 



 
 

79 
 

BRASIL. Ministério da Educação e do Desporto. Referenciais Curriculares 

Nacionais para a Educação Infantil. Brasília: MEC, 1997.  

 

BRASIL. (1997a). Parâmetros Curriculares Nacionais: introdução aos parâmetros 

curriculares nacionais. Brasília: MEC/SEF.  

 

BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. 

Leis Ordinárias de 2008. Lei nº 11.769/2008. Altera a lei nº 9394/96, de 20 de 

dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação para dispor sobre a 

obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. Brasília, 2008.  

 

BRASIL. Senado Federal. Projeto de Lei do Senado 330/2006. Altera a lei nº 

9394/96, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação para 

dispor sobre a obrigatoriedade do ensino de música na educação básica. 

Brasília,2006.  

 

BRASIL. Parecer CNE/CEB 12/2013. Diretrizes Nacionais para a operacionalização 

do ensino de Música na Educação Básica.  MEC – Conselho Nacional de Educação, 

Brasília, 04 de dezembro de 2013. Processo nº 23001.000072/2011-11 

 

BRASIL. Resolução CNE/CEB 2/2016. Diretrizes Nacionais para a operacionalização 

do ensino de Música na Educação Básica. Diário Oficial da União, Brasília, 11 de maio 

de    2016, Seção 1, p.42.  

 

BRÉSCIA, Vera Lúcia Pessagno. Educação musical: bases psicológicas e ação 

preventiva. São Paulo: Átomo, 2003. 

BRITO, T. A. Música na educação infantil. São Paulo: Petrópolis, 2003.  

 

COUTO, Ana Carolina Nunes; SANTOS, Israel Rodrigues Souza. Por que vamos 

ensinar Música na escola? Reflexões sobre conceitos, funções e valores da 

Educação Musical Escolar. Opus, Goiânia, v. 15, n. 1, p. 110-125, jun. 2009. 

 

CRAIDY, Carmem Maria; KAERCHER, Glades Elisa P. da Silva. Educação infantil: 

pra que te quero? Porto Alegre: Artmed, 2001. 164 p 

 

CUERVO, L. Articulações entre Música, Educação e Neurociências: ideias para 

o Ensino Superior. IN: 7 SIMCAM – SIMPÓSIO DE COGNIÇÃO E ARTES 

MUSICAIS. Brasília: UNB, 2011.  

 

DEL BEN, Luciana. HENTSCHKE, Liane. DINIZ, Lélia Negrini. HIRSH, Isabel Bonat. 

Políticas Educacionais e seus impactos nas concepções e práticas educativo-

musicais na educação básica. XVI Congresso da Associação Nacional de Pesquisa 

e Pós-graduação em Música (ANPPOM), Brasília, p.113-118, 2006. 



 
 

80 
 

DEL BEN, Luciana. Ouvir-ver música: novos modos de vivenciar e falar sobre música. 

In: Souza, Jusamara. (Org.) Música, cotidiano e educação. Porto Alegre: Programa 

de Pós-Graduação do Instituto de Artes da UFRGS, p. 91-104, 2000. 

 

DENORA, Tia. Music in everyday life. Cambridge: University Press, 2000.  

 

FERNANDES, Iveta Maria Borges Ávila. “Música na escola: desafios e 

perspectivas na educação contínua de educadores da rede pública”. Tese 

(doutorado). Faculdade de Educação. Universidade de São Paulo, 2009.  

 

____________. Ensino de Música na Escola: Formação de educadores. Revista 

da ABEM. Londrina, v.20, nº 28, p.131-138, 2012.  

 

FERNANDES, José Nunes. Chuva e evaporação: as políticas públicas de 

formação do professor de música para a educação básica. In: V Encontro Nacional 

de Ensino de Arte e Educação Física/I Encontro Nacional de Formação de 

professores. Natal, 2008. Anais... UFRN, Natal, p. 8-30. 

 

FIGUEIREDO, Sérgio Luiz Ferreira de. A Educação Musical e os Novos Tempos 

da Educação Brasileira. REVISTA NUPPEART (Núcleo Pedagógico de Educação e 

Arte – UDESC – Universidade do Estado de Santa Catarina), Santa Catarina, v.1, 

p.43-58, 2002. 

___________ . A preparação musical de professores generalistas no Brasil. 

Revista da ABEM, Porto Alegre, V. 11, 55-61, set. 2004.  

 

___________ . Educação Musical Escolar. Salto para o futuro. Ano XXI. Boletim 08. 

Jun. 2011. 

 

___________ . O processo de aprovação da Lei 11.769/2008 e a obrigatoriedade 

da música na Educação Básica. Anais do XV ENDIPE – Encontro Nacional de 

Didática e Prática de Ensino – Convergências e tensões no campo da formação e do 

trabalho docente, Belo Horizonte, 2010. Painel. 

 

FONSECA, Hilda S. Soares. Ensine cantando: para o curso primário. Belo Horizonte: 

Secretaria da Educação, 1962. 182p. 

 

FONTERRADA, Marisa T. de Oliveira. A Educação musical no Brasil; algumas 

Considerações. In: ENCONTRO ANUAL DA ABEM, 2, 1993, Porto Alegre. Anais... 

Porto Alegre: ABEM, 1993. p. 69-83. 

 

_____________. De tramas e fios: um ensaio sobre a música e educação. São 

Paulo: Unesp, 2003.  

 



 
 

81 
 

FORQUIN, Jean-Claude. Escola e cultura – As bases sociais e epistemológicas do 

conhecimento escolar. Porto Alegre: Artes Médicas, 1993. 

 

FRANÇA, Cecília Cavalieri; SWANWICK, Keith. Composição, apreciação e 

performance na educação musical: teoria, pesquisa e prática. Em Pauta, v. 13, n. 

21, dez. 2002, p. 5-41. 

 

FUKS, Rosa. O discurso do silêncio. Rio de Janeiro: Enelivros, 1991.  

 

GONÇALVES, Rita Maria. A formação de professores de música para a educação 

básica. Pesquisa e Pós-Graduação. Série Educação – Nº 8. Universidade Católica de 

Santos, São Paulo, p. 24-38, 2013. 

 

GORDON, Edwin E. Teoria de aprendizagem musical – competências, conteúdos e 

padrões. Trad. Maria de Fátima Albuquerque. Lisboa: Fundação Calouste  

Gulbenkian, 2000.  

 

ILARI, Beatriz S. A música e o cérebro: algumas implicações do 

neurodesenvolvimento para a educação musical. Revista da ABEM, n. 9, set. 

2003, p. 7-16. 

 

________________ . A música e o desenvolvimento da mente no início da vida: 

investigação, fatos e mitos. Revista Eletrônica de musicologia. Volume IX, 

outubro/2005 

 

KOELLHEUTTER, Hans J. Cadernos de Estudo: Educação Musical, São Paulo, 

n.6, p.1-210, 1997.  

 

HENTSCHKE, Liane. A Adequação da Teoria Espiral como Teoria do 

Desenvolvimento Musical. Fundamentos da Educação Musical, Porto Alegre, n.1, 

p.47-70, maio 1993. 

 

___________; DEL BEN, Luciana, (2003). Aula de música: do planejamento e 

avaliação à prática educativa. In: ____. HENTSCHKE, L. DEL BEN, L. (Org.). Ensino 

de música: propostas para pensar e agir em sala de aula. São Paulo: Ed. Moderna. 

Cap. 11. 

 

JARDIM, Vera Lúcia Gomes. Da arte à educação: a música nas escolas públicas 

1838-1971. Tese (Doutorado em Educação-História, Política e Sociedade). Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, 2008a. 

 



 
 

82 
 

JORDÃO, Gisele; ALLUCCI, Renata R.; MOLINA, Sérgio; TERAHATA, Adriana 

Miritello (coordenadores). A Música na Escola. Allucci & Associados Comunicações. 

São Paulo, 2012.  

 

LAVAL, Christian. A nova linguagem da escola. In: LAVAL, Christian. A escola não é 

uma empresa: o neo-liberalismo em ataque ao ensino público. Londrina: Ed. 

Planta, 2004, p. 43-64. 

 

LIMA, Sonia Regina Albano de. A resolução CNE/CEB 04/99 e os cursos técnicos 

de música na cidade de São Paulo. Revista da Abem, Porto Alegre, n.8, p.81-85, 

mar.2003.  

 

_________________ . Música, educação e interdisciplinaridade: uma tríade em 

construção. São Paulo: Editora Cultura Acadêmica, 2016.  

 

LISARDO, Hernany. Música e inclusão social: construindo novos paradigmas. 

Betim: FUNARBE, 2009. 

 

LOUREIRO, A. M. A. O Ensino da Música na Escola Fundamental: um estudo 

exploratório. São Paulo: Dissertação de Mestrado em Educação – PUC/Minas, 2001. 

 

MATEIRO, Teresa da Assunção Novo. Educação Musical nas escolas brasileiras: 

Retrospectiva Histórica e Tendências Pedagógicas Atuais. Revista Nupeart, v.4, 

n.4, set. 2006. 

 

MUSZKAT, M; Correia, CMF; Campos, SM. Música e Neurociências. In: Revista de 

Neurociências. 2008; 8 (2): 70-75. 

 

NOGUEIRA, Monique Andries. A música e o desenvolvimento da criança. Revista 

da UFG, Vol. 5, Nº 2, dez. 2003. 

 

__________. Música, consumo e escola; encontros possíveis e necessários. In: 

REUNIÃO ANUAL DA ANPED, 21, 1998, Caxambu. Anais... Caxambu: ANPED (GT: 

Educação e Comunicação), p.50-58 1998.  

 

 

KOSTIUK, G. S. Alguns aspectos da relação recíproca entre educação e 

desenvolvimento da personalidade. In: LEONTIEV, A. N.; VYGOTSKY, L. S.; LURIA, 

A. R. e outros. Psicologia e pedagogia: bases psicológicas da aprendizagem e do 

desenvolvimento. Trad. Rubens Eduardo Frias. São Paulo: Centauro, 2005. 

 

KOTULAK, Ronald. Inside the brain: revolutionary discoveries of how the mind works. 

Kansas City: Andrews McMeel Publishing, 1997. 



 
 

83 
 

OLIVEIRA, Alda de Jesus.  A pesquisa em psicologia da música. In: ENCONTRO 

ANUAL DA ABEM, 5, SIMPÓSIO PARANAENSE DE EDUCAÇÃO MUSICAL, 5, 1996, 

Londrina. Anais... Londrina: ABEM, 1996. p. 59-86.  

 

________________; HENTSCHKE, Liane; PASCOAL, Maria Lúcia. Diretrizes 

curriculares; novas perspectivas para os cursos de graduação em música no 

Brasil. In: ENCONTRO NACIONAL DA ANPPOM, 11, 1998, Campinas. Anais... 

Campinas: ANPPOM, 1998. p. 131-141.  

 

OSTRANDER, L. e SCHOEDER, L. Super-aprendizagem pela sugestologia. Rio de 

Janeiro: Record, 1978. 

 

PAZ, O. Signos em Rotação. São Paulo: Perspectiva, 2015.  

 

PENNA, Maura. A dupla dimensão da política educacional e a música na escola: 

I – analisando a legislação e termos normativos. Revista da ABEM, Porto Alegre, 

V.10, 19-28, mar. 2004. 

 

__________. Conquistando espaços para a música nas escolas: a solução é a 

obrigatoriedade? In: ENCONTRO ANUAL DA ABEM, 16.,2007, Campo Grande. 

Anais... Campo Grande: Abem, 2007b. 1 CD-ROM.  

 

__________. Este é o ensino de arte que queremos? Uma análise das propostas 

dos Parâmetros Curriculares Nacionais. João Pessoa: Editora Universitária UFPB, 

2001. 

__________. Música (s) e seu ensino. Porto Alegre: Sulina, 2008.  

 

__________. Música (s) e seu Ensino. Porto Alegre: Sulina, 2010b, 2ª ed. ampliada 

e revisada. 

__________ . Reavaliações e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola, 1990. 

 

__________ . Reavaliações e buscas em musicalização. São Paulo: Loyola, 1991, 

2ª ed. 

 

PEREIRA, Luís Felipe Radicetti. Um movimento na história da educação musical 

no Brasil: Uma análise da campanha pela lei 11.769/2008. 450f. Dissertação 

(Mestrado em Música) – UNI-RIO, Rio de Janeiro, 2010.  

 

RELVAS, Marta Pires. Neurociência e Educação? Potencialidades 

dos gêneros humanos na sala de aula. Rio de Janeiro: Wark , 2009. 

 

______________. Neurociências e transtornos da aprendizagem: as múltiplas 

eficiências para uma educação inclusiva. 6ª ed. Rio de Janeiro: Wak Editora, 2015.  



 
 

84 
 

QUEIROZ, Luis Ricardo Silva. Música nas escolas: uma análise do Projeto de 

Resolução das Diretrizes Nacionais para a operacionalização do ensino de 

Música na Educação Básica. Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM). 

Porto Alegre, p.1-6, 2014. 

 

REIS, Sandra Loureiro de Freitas. Educação artística. 2.ed. rev. aum. Belo Horizonte: 

UFMG, 1993. 

 

ROSA, Nereide Schilaro Santo. Educação Musical para 1ª a 4ª série. Editora Ática, 

1990. 

 

SAVIANI, Dermeval. A educação musical no contexto da relação entre currículo e 

sociedade. In: ENCONTRO ANUAL DA ABEM, 9, 2000, Belém. Anais... Belém: 

ABEM, 2000. p. 33- 42. 

 

SCHERER, Cleudet de Assis; DOMINGUES, Analéia. Música e desenvolvimento 

infantil: reflexões sobre a formação do professor. IX ANPED SUL, Seminário de 

Pesquisa em Educação da Regial Sul, 2012. p. 01 a 14 

 

SCHMIDEK, W. R. Biodanza uma terapia do hemisfério direito. 2005. Monografia 

de Biodanza, São Paulo, 2005. 

 

SCHOROEDER, S. C. N. A música nos anos iniciais da escolarização: uma proposta 

para a formação e atuação do professor não especialista. In: COLE, 16º, 2007, 

Campinas. 5º Seminário “Linguagens em educação infantil”. Anais... 16º COLE, 

Campinas, 2007. p. 1-10. 

 

SHAEFFNER, A. Origene des instrumentes de musique. Paris: Mouton, 1958.  

 

SNYDERS, George. A escola pode ensinar as alegrias da música? São Paulo: 

Cortez, 1992. 

 

SOBREIRA, Silvia Garcia. Disciplinarização da música e produção de sentidos 

sobre educação musical: investigando o papel da ABEM no contexto da Lei nº 

11.769/2008. Tese (Doutorado em Educação). Rio de Janeiro: UFRJ, 2012. 

 

____________. Reflexões sobre a obrigatoriedade da música nas escolas 

públicas. Revista da ABEM, Porto Alegre, V. 20, 45-52, set. 2008.  

 

SOUZA, Jusamara. Cotidiano e mídia: Desafios para uma educação musical 

contemporânea. In: Souza, Jusamara. (Org.) Música, cotidiano e educação. Porto 

Alegre: Programa de Pós-Graduação do Instituto de Artes da UFRGS, p.45-57, 2000c. 

 



 
 

85 
 

_______. et al. O que faz a música na escola? Concepções e vivências de 

professores do ensino fundamental. Série Estudos 6. UFRGS: Porto Alegre, 2002. 

 

SOUZA, Rosa Fátima de; VALDEMARIN, Vera Teresa; ALMEIDA, Jane Soares de. O 

legado educacional do Século XIX. Araraquara: UNESP – Faculdade de Ciências e 

Letras, 1998.  

 

SUBTIL, Maria José Dozza. Reflexões sobre ensino de arte: recortes históricos 

sobre políticas e concepções. In: Revista HISTEDBR On-line. Campinas, n.41, p. 

241-254, mar.2011.  

 

TOURINHO, Irene. Usos e Funções da Música na Escola Pública de 1º Grau. 

Fundamentos da Educação Musical, Porto Alegre, n.1, p.91-133, maio 1993. 

 

VILLA LOBOS, Heitor. Educação Musical, Presença de Villa Lobos, Volume 13º, 

reeditado pelo Museu Villa-Lobos em 1971. Versão original, 1946. 

 

VARGAS, Maryléa Elizabeth Ramos. USE OF MUSICAL LANGUAGE TO 

FACILITATE COGNITION AND DEVELOP LEARNING. CONGRESSO 

INTERNACIONAL DA FACULDADES EST. Anais do Congresso Internacional da 

Faculdades EST. São Leopoldo: EST, v. 2, 2014. | p.1560-1569  

 

WEIGSDING, Jéssica Adriane; BARBOSA, Carmem Patrícia. A influência da música 

no comportamento humano.  Arquivos do MUDI, v 18, n 2, p 47-62; 2014. 

 

WILLEMS, Edgar. As bases psicológicas da educação musical. Bienne (Suíça); 

Edições Pro-Música, 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

86 
 

REFERÊNCIAS ELETRÔNICAS 

 

ABEM. Informativo Eletrônico extraordinário da Abem. Out. 2006. Disponível em: 

http://www.abemeducacaomusical.org.br/informativos.html  

 

BRASIL. Decreto 24.794/1934. Cria, no Ministério da Educação e Saúde Pública, sem 

aumento de despesa, a Inspetoria Geral do Ensino Emendativo, dispõe sôbre o Ensino 

do Canto Orfeônico, e dá outras providências. Disponível em: 

<http:www6.senado.gov.br/legislacao/ListaNormas.action?numero=24794&tipo_nor

ma=DEC&data=19340714&link=s>. 

 

BRASIL. Mensagem nº 622/2008 da Presidência da República. Disponível em: < 

https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-622-08.htm> 

Acesso em: 02 de outubro de 2016. 

 

COSTA, Cynthia; BERNARDINO, Juliana; QUEEN, Mariana. Música: entenda porque 

a disciplina se tornou obrigatória na escola. 01 mar. 2013. Disponível em: 

<http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/musica-escolas-

432857.shtml>. Acesso em: 31 out. 2016. 

 

FALZETTA, Ricardo. Alunos descobrem música de qualidade. Revista Nova Escola, 

São Paulo, ed.199, fev. 2007. Disponível em: 

<http://revistaescola.abril.com.br/arte/pratica-pedagogica/audicao-inesquecivel-

424837.shtml>. Acesso em: 10 fev. 2017. 

 

GAMA, Maria Clara S. Salgado. A teoria das inteligências múltiplas e suas 

implicações para educação. 1998. Disponível em: 

<http://www.homemdemello.com.br/psicologia/ intelmult.html>. Acesso em: 

11/02/2017 

 

MIETTO, Vera Lucia de Siqueira. A importância da Neurociência na Educação. 

Retirado do site: www.ceitec.com.br/artigos/pagina-tres.html. Acesso em dezembro, 

2016.  

 

NORONHA, Fátima. Contribuições da Neurociência para a formação de professores. 

http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2012/09/contribuições-da-

neurociencia-para.html; Acesso em janeiro/2017 

 

http://www.abemeducacaomusical.org.br/informativos.html
https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2008/Msg/VEP-622-08.htm
http://www.ceitec.com.br/artigos/pagina-tres.html
http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2012/09/contribuições-da-neurociencia-para.html
http://neuropsicopedagogianasaladeaula.blogspot.com.br/2012/09/contribuições-da-neurociencia-para.html

