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RESUMO 
Este estudo teve como objetivo refletir sobre uma Educação Musical que 
corresponda às demandas do estudante do século XXI, a partir da análise do 
fazer musical em uma escola de ensino fundamental da Bahia, indagando em 
que medida as bases teóricas e metodológicas para o ensino de música que 
têm sustentado a educação musical no Brasil atendem às demandas da 
juventude deste século. O lócus da pesquisa foi um colégio do Ensino 
Fundamental da rede Estadual do Estado da Bahia, na cidade do Salvador, em 
um bairro de periferia. Os colaboradores da pesquisa foram estudantes do 6º 
ao 8º ano, com idades entre 12 e 17 anos, além de professores de música da 
Rede Estadual de Ensino. Constitui-se em um estudo de cunho qualitativo, 
utilizando como técnicas de pesquisa: observação, entrevista, grupo focal e 
questionário. A compreensão das Epistemologias do Sul, propostas por 
Boaventura de Sousa Santos, foi utilizada como embasamento teórico na 
discussão da música como cultura e como fato social, percebendo a cultura 
brasileira como fruto da colonização inicialmente europeia e, posteriormente, 
também norte americana. Este estudo ressalta necessidade de pensar uma 
educação musical descolonizadora, em que as culturas e epistemologias 
subordinadas e negadas pela cultura hegemônica retomem seu espaço no 
universo cultural e escolar do século XXI. A concepção de Campo em Pierre 
Bourdieu foi fundamental para compreensão da Educação Musical como um 
campo de estudo em que hierarquias e disputas estão presentes, e que se 
inter-relaciona com outros campos, mas mantendo a sua autonomia. Do 
mesmo autor, toma como fundamento a concepção de habitus na 
compreensão da construção do gosto musical dos estudantes. A percepção da 
escola como lugar de exclusão, apesar das políticas de inclusão, foi também 
analisada a partir das concepções de Bourdieu. Analisa o ensino de música no 
ensino fundamental a partir da perspectiva do professor de música e dos 
gestores da educação, assim como o ensino de música no Sistema Estadual 
de Ensino da Bahia. Reflete sobre a educação musical no mundo 
contemporâneo, relacionando posicionamentos dos professores e gestores 
com proposições teóricas para o ensino de música. Discute a questão do 
currículo, conteúdos e repertório para a escola de ensino básico, considerando 
as escolhas dos estudantes e dos docentes. Conclui apresentando as tradições 
e contradições presentes no ensino de música na escola, e propõe a 
construção de uma educação musical a partir de outros paradigmas: 
transdiciplinaridade, ensino coletivo e diversidade.  
 
PALAVRAS CHAVE – Educação Musical; Colonização/Descolonização; 
                                     Adolescência; Mundo Contemporâneo. 
 

 

 

 

  



 
 

ABSTRACT  

This study aimed to reflect on a Music Education that corresponds to the 
demands of the student of the XXI century, from the analysis of the musical 
making in Bahia elementary school, investigating to what extent the theoretical 
and methodological bases for teaching music that had been sustaining musical 
education in Brazil answers the demands of the youth of this century.. The locus 
of the research was an elementary school of the state network of the state of 
Bahia, in the city of Salvador, in a suburban neighborhood. The agents of the 
research were students of grades 6 to 8, aged between 12 and 17 years, also 
music teachers of the State Education Network, and two managers of the 
referred college. It is a qualitative study, ethnographic in nature, using 
observation, interview, a focus group and questionnaire as data collection 
techniques. The understanding of Southern Epistemologies, proposed by 
Boaventura de Sousa Santos, was used as a theoretical basis in the discussion 
of music as a culture and as a social fact, perceiving the Brazilian culture as a 
result of the initially European and later North American colonization. The theory 
of the Southern Epistemologies conceives that the great theories of the social 
sciences were produced in three or four countries of the North, which 
represents a problem for us who live in the South: theories do not adjust to our 
social realities, they are displaced; Reproduce the inequalities between North 
and South; Realizes that the understanding of the world is much broader than 
Western understanding of the world, which requires an epistemological 
reflection of Southern scientists. This study emphasizes the need to think of a 
decolonizing musical education, in which the cultures and epistemologies 
subordinated and denied by the hegemonic culture take up their space in the 
cultural and scholar universe of the 21st century. The conception of Field in 
Pierre Bourdieu was fundamental for understanding Music Education as a field 
of study in which hierarchies and disputes are present, and that interrelates with 
other fields, but maintaining its autonomy. From the same author, takes as its 
foundation the conception of habitus in the understanding of the construction of 
students' musical taste. The perception of school as a place of exclusion, 
despite inclusion policies, was also analyzed from Bourdieu's conceptions. I 
analyze the teaching of music in elementary school from the perspective of the 
music teacher and the education managers, as well as the teaching of music in 
the State System of Education of Bahia. I reflect on musical education in the 
contemporary world, relating the positions of teachers and managers with 
theoretical propositions for the teaching of music. I discuss the issue of 
curriculum, content and repertoire for elementary school, considering the 
choices of students and teachers. I conclude by presenting the traditions and a 
contradiction present in the teaching of music in school, and proposes the 
construction of a musical education from other paradigms: transdisciplinarity, 
rhizomatic model, collective teaching and diversity. 
 
KEY WORDS - Musical Education; Colonization / Decolonization; 

                         Adolescence; Contemporary world. 

 



 
 

 

RESUMEN 

Este estudio tuvo como objetivo reflexionar sobre una Educación Musical que 
corresponda a las demandas del estudiante del siglo XXI, a partir del análisis 
del hacer musical en la escuela de enseñanza fundamental de Bahía, 
indagando en qué medida las bases teóricas y metodológicas para la 
enseñanza de música que han sostenido la educación musical en Brasil 
atiende a las demandas de la juventud de este siglo. El locus de la 
investigación fue un colegio de la Enseñanza Fundamental de la red estatal del 
estado de Bahía, en la ciudad del Salvador, en un barrio de periferia. Los 
agentes de investigación fueron estudiantes de 6º a 8º año, con edades entre 
12 y 17 años, además de profesores de música de la Red Estadual de 
Enseñanza, y dos gestores del referido colegio. Se constituye en un estudio de 
cuño cualitativo, de naturaleza etnográfica, utilizando como técnicas de 
recolección de datos la observación, la entrevista, uno grupo focal y el 
cuestionario. La comprensión de las Epistemologías del Sur, propuestas por 
Boaventura de Sousa Santos, fue utilizada como base teórica en la discusión 
de la música como cultura y como hecho social, percibiendo la cultura brasileña 
como fruto de la colonización inicialmente europea y, posteriormente, también 
norteamericana. Este estudio resalta la necesidad de pensar una educación 
musical descolonizadora, en que las culturas y epistemologías subordinadas y 
negadas por la cultura hegemónica retoman su espacio en el universo cultural y 
escolar del siglo XXI. La concepción de Campo en Pierre Bourdieu fue 
fundamental para la comprensión de la Educación Musical como un campo de 
estudio en el que las jerarquías y disputas están presentes, y que se 
interrelación con otros campos, pero manteniendo su autonomía. Del mismo 
autor, toma como fundamento la concepción de habitus en la comprensión de 
la construcción del gusto musical de los estudiantes. La percepción de la 
escuela como lugar de exclusión, a pesar de las políticas de inclusión, fue 
también analizada a partir de las concepciones de Bourdieu. La enseñanza de 
la música en la enseñanza fundamental a partir de la perspectiva del profesor 
de música y de los gestores de la educación, así como la enseñanza de música 
en el Sistema Estadual de Enseñanza de Bahía. Reflejo sobre la educación 
musical en el mundo contemporáneo, relacionando posicionamientos de los 
profesores y gestores con proposiciones teóricas para la enseñanza de la 
música. Discuto la cuestión del currículo, contenidos y repertorio para la 
escuela de enseñanza básica, considerando las elecciones de los estudiantes y 
de los docentes. Concluyo presentando las tradiciones y contradicciones 
presentes en la enseñanza de música en la escuela, y propone la construcción 
de una educación musical a partir de otros paradigmas: transdiciplinaridad, 
modelo rizomático, enseñanza colectiva y diversidad. 

PALABRAS CLAVE - Educación Musical; Adolescencia; Colonización /                                                                                                                                                                                    
                                     Descolonización; El mundo contemporáneo 
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Que proveito tira o homem de 

todo o trabalho com que se 

afadiga debaixo do sol? Uma 

geração vai, uma geração 

vem, e a terra sempre 

permanece. Todos os rios 

correm para o mar e, 

contudo, o mar nunca se 

enche: Embora chegando ao 

fim do seu percurso, os rios 

continuam a correr.  

(Livro de Eclesiastes, capítulo 1) 

 

 

 

 

 

Escrever nada tem a ver 

com significar, mas com 

agrimensar, cartografar, 

mesmo que sejam regiões 

ainda por vir. 

(Deleuze e Guatari) 

 
 



 
 

CAPÍTULO I – ACORDES INICIAIS 
 

Pesquisar, refletir sobre Educação Musical remete a incontáveis 

possibilidades. Apesar de ser um campo de estudo relativamente novo1, as 

temáticas e os desafios são constantemente renovados. No caso específico 

deste trabalho, a reflexão é direcionada às relações entre a Educação Musical, 

Educação na Contemporaneidade e Gestão e Desenvolvimento Local 

Sustentável2. Como me situar neste campo específico, foi o primeiro desafio.  

A obrigatoriedade do ensino dos conteúdos de música nas escolas de 

ensino básico, desde agosto de 2008 (Lei 11.769/2008) foi o estímulo inicial 

para o desenvolvimento deste estudo, direcionando a reflexão para a forma 

como a legislação estava sendo implantada e implementada na escola pública 

da Bahia. A partir da promulgação da referida Lei, teve início uma série de 

questionamentos, não apenas entre as/os educadoras/es musicais, mas 

também entre gestoras/es da educação, docentes de outras áreas e, 

principalmente, das/os professoras/es das demais linguagens artísticas. Quais 

os conteúdos a serem estudados nas escolas de ensino básico? Qual música 

deve ser ensinada e de que(quais) maneira(s)? Quem ensina ou pode ensinar 

música? Como as/os estudantes percebem a presença da música no currículo 

escolar? De que maneira as/os profissionais em Educação percebem a função 

e importância da música no currículo escolar? Estas são algumas questões que 

têm sido levantadas desde então, em todos os encontros de professoras/es e, 

especialmente, de professoras/es de música, sobre as quais tenho me 

debruçado desde então. 

Os questionamentos, inevitavelmente, levam à compreensão dos 

desafios trazidos pela legislação, como a adequação do espaço físico e do 

currículo dos Sistemas de Ensino e das escolas, além da aquisição de material 

pedagógico, contratação de profissionais com formação específica, dentre 

outros. Discussões que ocorrem em diferentes locais do país, em encontros, 

palestras, reuniões onde se discute a educação e formação de professoras/es, 

conversas informais nos corredores e salas de professoras/es, enfim, nos 

                                                           
1 Discorro sobre este assunto no capítulo 2 
2 Programa de Pós Graduação e Linha de Pesquisa à qual este projeto está vinculado, 
respectivamente. 



15 
 

diferentes espaços onde o tema seja a inclusão da música como conteúdo 

obrigatório da educação básica.  

Em dezembro de 2013, após debates e audiências públicas em todas 

as regiões do país, o Conselho Nacional de Educação aprova, por 

unanimidade, o Parecer e o Projeto de Resolução que define Diretrizes 

Nacionais para a operacionalização do ensino de Música na educação Básica, 

sendo a Resolução publicada em 11 de maio de 2016 no Diário Oficial da 

União.  

Durante esse período de questionamentos e adequações, os 

profissionais das demais áreas de arte iniciaram um movimento para que não 

apenas a música, mas todas as linguagens, tivessem o mesmo status de 

obrigatoriedade. Como resultado, em maio de 2016 o artigo 6º da LDB 9394 foi 

mais uma vez alterado pela Lei 13278, que dispõe sobre a obrigatoriedade, em 

todas as séries do ensino básico, das quatro linguagens (Artes Visuais, Dança, 

Música e Teatro) na constituição do componente curricular Arte.  

Entretanto, em fevereiro de 2017, o grupo que assume o governo do 

país, após a deposição da Presidente Dilma Rousseff, em agosto de 2016, 

promulga uma nova legislação para o Ensino Médio (Lei 13415 de fevereiro de 

2017). A Arte deixa, então, de ser componente curricular obrigatório nos 
diversos níveis da Educação Básica (Lei 12.287/2010) e passa a ser 

componente curricular obrigatório na Educação Básica, pequena alteração que 

reflete de forma decisiva na elaboração dos currículos do Ensino Médio. Esses 

currículos passam a ter como componentes curriculares obrigatórios nos 3 

anos, apenas Língua Portuguesa e Matemática. A Base Nacional Comum 

Curricular para este segmento da Educação Básica deverá incluir, 

obrigatoriamente, estudos e práticas de Educação Física, Arte, Sociologia e 

Filosofia. Outra pequena alteração que referenda a não inclusão da 

Arte/Música como componente curricular, mas apenas como estudos e 

práticas.  

Tivemos, assim, em um período de oito anos, três alterações 

fundamentais no que diz respeito à presença da Arte no currículo da escola 

básica. Consequentemente, alterações diretamente relacionadas ao tema 

deste trabalho. 
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Diante deste cenário direcionei a pesquisa para analisar o ensino de 

música na escola básica do século XXI. Em meio a tantas reformulações da 

legislação, de que maneira a música acontece na escola básica? Já vencemos 

a primeira década deste século e nos encaminhamos para o final da segunda. 

O que nos traz este século? O que aprendemos com o século XX? Por que 

pensar um ensino de música tendo como referência o tempo secular? Existe 

diferença entre o estudante do século XX e o do XXI? E na escola, percebemos 

diferenças? Estas são inquietações que me acompanharam durante a 

elaboração deste trabalho.  

Na segunda metade do século passado pudemos vislumbrar e 

vivenciar alterações no mundo, consequentes do caminhar para o qual a 

Modernidade direcionou a humanidade. Desta forma, vimos ser desenhada 

uma nova estrutura geopolítica, com novas configurações do mapa mundi, 

novos países, novas estruturas econômicas. O desenvolvimento científico e 

tecnológico diminuiu as distâncias e aproximou as culturas. Novos costumes, 

valores éticos e morais foram redesenhando as sociedades. Neste turbilhão de 

mudanças e inovações, pudemos constatar que a proposta da Modernidade, de 

construir uma sociedade mais justa, livre, solidária e igualitária não se 

concretizou. Ao contrário, apesar do desenvolvimento da ciência e da 

tecnologia, que favorece a aproximação dos povos, o que vemos é um quadro 

de acirramento das desigualdades sociais, econômicas, religiosas, étnicas, de 

gênero. A diversidade, ao invés de nos enriquecer como humanidade, em 

alguns aspectos tem nos empobrecido nos guetos da radicalidade, da 

indiferença, do etnocentrismo.  

A própria ciência, filha da modernidade, rompe com paradigmas 

considerados imutáveis e que garantiam sua credibilidade. A concepção de 

conhecimento vai além da concepção de ciência. As diferenças entre os vários 

povos tornam-se visíveis, mas ao mesmo tempo a globalização tenta fazer da 

humanidade uma só. O capital econômico exerce um novo tipo de colonialismo, 

diferente do praticado na Modernidade, instituindo valores e padrões éticos, 

morais e estéticos ditados pelos meios de comunicação, procurando 

uniformizar populações tão heterogêneas. 

Francisco Imbernón (2000, p. 19) afirma que “encontramo-nos diante 

de uma nova forma de ver o tempo, o poder, o trabalho, a comunicação, a 
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relação entre as pessoas, a informação, as instituições, a velhice, a 

solidariedade.”  

Mas o que toda essa visão tem a ver com a música na escola? Os 

estudantes da escola básica experimentam esse mundo plural, um mundo 

onde as noções de tempo, espaço, limites e fronteiras já não cabem mais no 

modelo cartesiano, e onde os valores culturais perdem a rota das tradições e 

se definem nas escolhas e usos de bens de consumo descartáveis, tanto 

materiais, sociais como intelectuais (SANTOS et all, 2012). Entretanto, não 

podemos esquecer que a escola é filha da Modernidade, e se estrutura na 

execução de um currículo que “dispõe, enquadra, hierarquiza, classifica e 

atribui valor” aos saberes que são repassados, ensinados e aprendidos na 

escola (VEIGA-NETO, 2002). Estamos, sim, vivendo cronologicamente o 

século XXI. Mas percebemos que os padrões e modelos de escola e de ensino 

de música ainda permanecem como a prática e a institucionalização da 

educação moderna, voltada para um projeto de sociedade excludente. Tal 

projeto resulta em uma escola que atravessa períodos de crise e apresenta 

problemas recorrentes, como o baixo rendimento dos estudantes, o grande 

potencial de evasão, o desinteresse dos jovens pela escola, a violência nos 

espaços escolares, a precarização do trabalho docente, uma distância cada 

vez maior entre escola pública e escola privada, entre outros. 

Para Santos et all (2012), o currículo moderno em música tem como 

objetivo instruir, formar, educar musicalmente, musicalizar. E esses objetivos 

são alcançados através dos saberes considerados válidos pela classe 

dominante, a cultura musical acadêmica, ocidental, saberes que são 

serializados e sucessivos. Ou seja, a música para ser falada, ao invés de 

experimentada como compositor, executante ou ouvinte (Swanwick, 2003). 

Por esta razão, percebo ser importante estudos que tenham como 

proposta analisar o estudante e a escola contemporâneos, e que sejam 

apresentadas alternativas metodológicas, teóricas e pedagógicas para esse 

público específico.  

Pesquisa realizada no Banco de teses e dissertações da CAPES, 

mostrou que os estudos a respeito da educação musical desenvolvidos em 

espaços escolares estão mais voltados para estilos musicais identificados com 

a periferia das grandes cidades, como o RAP ou o Funk. A exemplo podem ser 
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citados, na região sudeste, os trabalhos de DAYRELL (2001), GOMES (2012), 

GIMENO (2009), FERREIRA (2005), STOPPA (2005), que tratam 

especificamente da música da periferia na escola; na região nordeste, destaco 

FRAGOSO (2011) e ALMEIDA (2011). Foram encontradas ainda pesquisas 

que tratam especificamente da música baiana, como as de RODRIGUES 

(2011) e CASTRO (2011). Para a realização dessa pesquisa, foram utilizados 

os descritores: educação musical na escola básica; música na escola básica; 

juventude, música e escola; juventude e música. 

Podemos perceber que os estudos que tratam especificamente da 

música na escola e que estão localizados na região nordeste são em menor 

quantidade. Sabemos que a música nordestina, e especificamente a música 

baiana tem uma influência muito grande na produção musical brasileira, seja 

ela no que diz respeito à música da cultura tradicional, ou cultura popular, à 

música de consumo, da indústria cultural, ou ainda à música de concerto, ou 

música acadêmica. Por toda a história da música brasileira, compositores 

baianos têm tido destaque, desde os tempos da colonização até os dias de 

hoje. Entretanto, é grande a lacuna no que diz respeito ao estudo da presença 

dessa música nas escolas.  

Estas constatações fundamentam a proposta de centralizar a pesquisa 

no fazer musical em escolas estaduais de ensino fundamental em Salvador/Ba. 

Por fazer musical compreendo todas as atividades realizadas no espaço 

escolar em que a música esteja presente, sejam elas espontâneas, nos 

momentos de lazer dos estudantes, em festividades e comemorações, como 

também, e especialmente, nas aulas de Arte/Música. Que diálogo é feito entre 

a música dos diferentes espaços de socialização frequentado pelos jovens e 

adolescentes e a música da sala de aula? De que maneira a música está 

presente nesses espaços, qual a importância que ela tem e como contribui 

para a construção de identidades (individuais e coletivas), para o exercício da 

cidadania e, consequentemente para a construção de uma sociedade mais 

justa? Procurei, assim, identificar os estilos musicais utilizados nos diferentes 

momentos, buscando perceber o envolvimento dos jovens e dos professores 

nas diversas atividades.  

A questão do repertório nas aulas de música também explica a minha 

opção por este tema, pois está diretamente vinculada às minhas experiências 
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como educadora musical, quando percebo as diversas reações ao repertório 

utilizado como objeto de estudo. São elas de aprovação, desagrado, rejeição, e 

ainda, em muitas situações, de escuta e assimilação do novo. É também 

frequente a disposição dos estudantes em propor a utilização do seu repertório 

pessoal, como algo mais próximo e já conhecido, familiar. Durante a minha 

pesquisa para a dissertação de mestrado, onde discuti o ensino de música em 

projetos sociais, pude também perceber reações semelhantes ao repertório 

trabalhado nas aulas de música.  

Outra justificativa para escolha do tema está relacionada à construção 

do campo da Educação Musical, no que diz respeito à teorização e à prática 

nos diferentes espaços de educação, pensando-a como um campo de 

conhecimento, com suas características próprias, tensões, inter-relações. 

Pensar uma educação musical para o século XXI é a ideia que permeia todo 

este trabalho. Analisar o que aí está, projetar o futuro, construir pontes, 

vislumbrar horizontes. Estas são as sonoridades e os silêncios que compõem 

esta peça.  

 

1. QUAL O ASSUNTO QUE MAIS LHE INTERESSA?3 

 

São inúmeros os questionamentos que surgem ao pensar uma 

educação musical para o século XXI. Muitos desses questionamentos foram 

apresentados acima. A partir dessas considerações e questionamentos, o 

objetivo principal deste trabalho é refletir sobre uma Educação Musical que 

corresponda às demandas do estudante do século XXI, a partir da análise do 

fazer musical na escola de ensino fundamental da Bahia. Indaguei em que 

medida as bases teóricas e metodológicas para o ensino de música que têm 

sustentado a educação musical no Brasil atende às demandas da juventude 

deste século? Preciso saber, portanto, o que caracteriza este século; quem é o 

jovem do século XXI e, especificamente, quem é o estudante da escola pública 

baiana; qual o significado da música na vida desses jovens e de que maneira 

as suas experiências e vivências se fazem presentes na escola, no cotidiano 

                                                           
3 Roberto Mendes e Capinam, Gravação de  Elba Ramalho, CD Qual o assunto que mais lhe interessa, 
Gravadora Atração Fonográfica, 2007 
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escolar e/ou através do ensino de música. A partir desses questionamentos, 

refletir de que maneira podemos ensinar música, proporcionando uma 

aprendizagem capaz de, ao mesmo tempo, estimular os alunos a desvendarem 

o mundo musical que os cerca e serem coerentes com o contexto social, 

histórico e cultural.  

 
2. ORGANIZANDO SONORIDADES E SILÊNCIOS 

 
O tema, as questões e os objetivos propostos para o desenvolvimento 

deste trabalho me encaminharam para uma análise qualitativa. Analisar o fazer 

musical da escola de ensino fundamental, buscando compreender de que 

maneira a prática musical tem se constituído em experiências educativas que 

possibilitem a construção de um conhecimento musical contextualizado e 

significativo para os jovens da escola pública. Dessa forma, o objeto de estudo foi 

o universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores 

e das atitudes. Para Minayo (2008, p. 21) o verbo da pesquisa qualitativa é 

“compreender” relações, valores, atitudes, crenças, hábitos e representações para 

que se possa compreender e interpretar a realidade.  

O pesquisador que trabalha com estratégias qualitativas atua com a 

matéria-prima das vivências, das experiências, da cotidianeidade e também 

analisa as estruturas e as instituições, mas entendem-nas como ação humana 

objetivada. Ou seja, para esses pensadores e pesquisadores, a linguagem, os 

símbolos, as práticas, as relações e as coisas são inseparáveis. Se partirmos de 

um desses elementos, temos que chegar aos outros, mas todos passam pela 

subjetividade humana. (MINAYO, 2008, p. 24). 

A análise qualitativa permite a exploração de novas direções, 

aprofundando as questões em educação musical em sua variedade de contextos 

culturais, institucionais e pessoais. Entre as diferentes possibilidades de um 

estudo qualitativo, este trabalho caracteriza-se como um estudo de caso. De 

acordo com Bogdan e Biklen o “estudo de caso consiste na observação detalhada 

de um contexto” (1994, p. 89). Segundo Yin, quando as questões de uma 

pesquisa ressaltam o “como” algum fenômeno social funciona, e quando exigem 
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uma descrição ampla e profunda de um fenômeno social, é relevante a 

metodologia do estudo de caso (2010, p. 24).  

De acordo com Green et all, “estudar um grupo como cultura é se 

indagar sobre suas práticas e o que elas possibilitam aos seus membros.” 

(2005, p. 59) Dessa forma, ao estudar o fazer musical na escola pública de 

Salvador não tive a preocupação em observar se os indivíduos “estão 

aculturados, ou se a cultura desse grupo apresenta desvantagens em contraste 

com outros grupos” (id. ibidem), mas, sim, perceber de que maneira os seus 

referenciais culturais e musicais possibilitam a sua constituição como sujeitos 

do processo de ensino-aprendizagem. Segundo Bogdan e Biklen, 

“compreender o modo como as pessoas percebem, explicam e descrevem a 

ordem do mundo que habitam.” (1994 , p. 60). 

Para Bresler (2007), o coração da pesquisa qualitativa é a fluidez da 

experiência pessoal e cultural; os músicos e educadores musicais lidam com a 

fluidez do som e do movimento. Essa característica fez-se presente em todos os 

momentos da pesquisa, desde as observações, onde procurei descrever o mais 

detalhadamente possível o contexto das pessoas e eventos, até o momento da 

organização, análise e interpretação desses dados.  

Além da observação foram utilizados como instrumentos de pesquisa: a 

entrevista, com os professores de música das duas escolas observadas; o grupo 

focal, formado com professores de música; o questionário, respondido pelos 

estudantes das turmas que têm música no currículo. 

Os professores que participaram do grupo focal foram convidados dentre 

os participantes de uma rede social composta por professores de música da 

Bahia. A participação foi espontânea e teve como condição ser professor efetivo 

de uma escola estadual, para que tivesse a participação de profissionais que 

atuam nos diferentes segmentos da Educação Básica.  
 

3. TROCANDO EM MIÚDOS4 

 

                                                           
4 Francis Hime e Chico Buarque de Holanda. Trocando em miúdos, LP Chico Buarque, Phillips 
(6349 398), 1978 
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O processo de análise foi concomitante à coleta dos dados, e realizado 

através da triangulação com convergência de várias evidências, ou seja, 

comparando os dados obtidos por meio dos diferentes instrumentos.  

Com a triangulação dos dados, os problemas potenciais de validade do 

constructo também podem ser abordados, porque as múltiplas fontes de 

evidência proporcionam, essencialmente, várias avaliações do mesmo 

fenômeno. Sem provocar surpresa, uma análise dos métodos de estudo de 

caso descobriu que os que usavam múltiplas fontes de evidência tinham 

classificação superior, em termos de sua qualidade geral, aos que contavam 

apenas com fontes únicas de informação. (YIN, 2010, p. 144)  

O material coletado foi trabalhado a partir da análise de conteúdo 

descritiva, importante por que proporciona uma melhor compreensão sobre o 

contexto do estudo, podendo levantar hipóteses que conduzem à sua 

verificação por outros meios. A análise de conteúdo “procura extrair sentidos 

dos textos, como voyeur, respondendo à questão: o que este texto quer dizer?” 

(LIMA, 2003, p. 82). 

Os questionários foram tabulados para que os dados ficassem mais 

visíveis. As respostas às perguntas abertas foram classificadas por 

semelhança, considerando palavras e sentimentos sinônimos.   

Após os procedimentos de revisão teórica, levantamento de dados em 

campo e análise dos dados, foi elaborado este relatório com a estrutura 

apresentada a seguir.  

 

4. TIJOLO POR TIJOLO NUM DESENHO LÓGICO5 

 
Este primeiro capítulo – Acordes Iniciais - tem o objetivo de introduzir a 

tese. Desta forma apresento o tema, contextualizando, problematizando e 

justificando sua escolha. Em seguida apresento o objetivo e a questão que 

nortearam o estudo, a metodologia e técnicas de pesquisa, e a maneira como 

foi realizada a análise dos dados. 

O segundo capítulo – Retrato em branco e preto - tem como objetivo 

situar o texto em relação às concepções que o permeiam. Metaforicamente, 

                                                           
5 Chico Buarque de Holanda, Álbum Construção, Philips (6349 017), 1971 
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cartografar o curso do rio, com seus afluentes e garantir o desaguar no oceano 

que se alimenta de todos os rios da Educação Musical. Apresento, então, as 

concepções que utilizo quando me refiro à Música, Educação Musical, 

Adolescência, Contemporaneidade e Colonização/Descolonização. Estas são 

as categorias que irão permear este relatório.  

No terceiro capítulo – A música é minha vida - centralizo as discussões 

na pesquisa realizada com os estudantes, através das observações e dos 

questionários aplicados.  Inicialmente, discorro sobre a forma de seleção das 

escolas participantes da pesquisa e sobre os bairros onde estão localizadas. 

Em seguida apresento características dos agentes da pesquisa, para que 

possamos visualiza-los melhor. Então passo a apresentar e discutir as 

questões das escolhas e rejeições musicais dos adolescentes. Utilizo partes 

das suas falas como título e alguns subtítulos do capítulo. 

No capítulo quatro analiso o ensino de música no ensino fundamental a 

partir da perspectiva do professor de música e dos gestores da educação e 

apresento os dados da pesquisa com professores e gestores. Desta maneira, 

durante todo o capítulo desenvolvo um diálogo entre os professores 

participantes da pesquisa e os autores referenciados. Inicialmente, apresento 

uma análise do ensino de música no Sistema Estadual de Ensino da Bahia e a 

formação de professores de Música. Em seguida, reflito sobre a educação 

musical no mundo contemporâneo, relacionando posicionamentos dos 

professores e gestores com proposições teóricas para o ensino de música. 

Discuto, ainda, a questão de currículo, conteúdos e repertório para a escola de 

ensino básico, considerando as escolhas dos estudantes e as dos docentes 

participantes da pesquisa.  

O último capítulo – Considerando tradições e contradições – apresenta 

as conclusões do estudo, retomando as questões levantadas no capítulo 

introdutório, quando discuto a problemática. Em seguida, apresento reflexões e 

propostas, que emergiram deste estudo, para uma educação musical que 

possa atender ao estudante do século XXI, que seja descolonizadora e 

libertadora. 

Espero com este trabalho contribuir para a construção dos campos da 

Educação e da Educação Musical, considerando diferentes contextos onde 

elas podem acontecer. 
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CAPÍTULO II – RETRATO EM BRANCO E PRETO6 
 

Este capítulo tem como objetivo situar-nos em relação às concepções 

que permeiam todo o trabalho. Trabalhar com compreensões, caminho da 

pesquisa qualitativa, requer o cuidado, metaforicamente falando, para que o rio 

siga o seu curso, alimentado pelos afluentes, mas sem perder a direção. É a 

isto que este capítulo se propõe: cartografar o curso do rio, com seus afluentes 

e garantir o desaguar no oceano que se alimenta de todos os rios da Educação 

Musical.  

É importante, então, que tenhamos clareza do que está sendo discutido 

quando falo de Música, Educação Musical, Adolescência, Contemporaneidade 

e Colonização/Descolonização. Estas são as categorias que irão permear este 

relatório. Os afluentes que desaguam no rio da Educação Musical aqui 

pensada, discutida e proposta.  

 

1. MÚSICA 
 

Geralmente, tendemos a considerar como música o resultado da 

associação de sons e silêncios, algo que nos traz prazer e/ou enlevo. Essa 

associação dos elementos básicos da música (sons e silêncios), é realizada 

através de instrumentos musicais e/ou vozes que se traduzem em mensagens 

significativas para o ouvinte.  

No Brasil são muitos os sotaques, os mundos, as identidades musicais. 

São inúmeros os estilos que permeiam o fazer musical do nosso povo. Essa 

diversidade traz no seu bojo as características socioculturais de cada grupo 

que produz e vivencia essa música. Assim, não é possível dissociar a música 

do seu contexto, considerando aí não apenas as relações sociais, mas também 

o ambiente físico e a relação do indivíduo com este ambiente. Isso porque a 

música aqui está sendo percebida como a organização de um fenômeno físico, 

o som, e como emoção subjetiva, resultado da relação do ser humano com os 

sons do seu ambiente, ou seja, a organização dessas sonoridades a partir das 

                                                           
6 Tom Jobim e Chico Buarque. Retrato em branco e preto. LP Chico Buarque de Holanda 
volume 3. RGE (305 0005), 1968 
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experiências emocionais, pessoais e sociais, que dão significado à expressão 

musical no ambiente social em que ela acontece.  

Considerando que o som é um fenômeno físico, sons e silêncios são 

percebidos pela audição; sabemos que o fenômeno da audição não é captado 

apenas pelo ouvido, mas por todo o corpo, pois o som é o resultado de ondas 

sonoras que atingem o corpo humano, fazendo-se perceptíveis. Já na 

antiguidade clássica, Pitágoras, que pode ser considerado o primeiro a 

desenvolver uma teorização da linguagem musical, verificou que o som é o 

resultado do movimento do ar. Mas o som, “na sua forma bruta, é um elemento 

do mundo e não um elemento moldado na inteligência” (TOMÁS, 2002, p. 48). 

Para que seja considerado música é necessário que tenha significado. Dessa 

forma, uma concepção para música seria a organização do fenômeno sonoro 

que percebemos sensorialmente e que constrói e comunica algum significado. 

Esta noção apresenta três dimensões: física, temporal e cultural. A 

respeito da dimensão física, já comentamos no parágrafo anterior. Pensemos 

então nas dimensões temporal e cultural. Em cada momento da história, e em 

cada grupo social, o que se considera música tem características específicas 

desse tempo e desse espaço. Isso tem a ver com os próprios elementos 

constitutivos da produção musical, como sonoridades, organização e estruturação 

desses sons em melodias, ritmos, harmonias, texturas, formas, uso da voz e dos 

instrumentos musicais. Tais dimensões ampliam a concepção de música como 

algo perceptível para além do sensorial, mas também para o lógico e o 

sensível/afetivo. Podemos afirmar que a dimensão física do fenômeno musical nos 

conduz à apreciação sensorial (auditiva), a dimensão temporal à apreciação lógica 

(histórica), e a dimensão cultural à apreciação sensível/afetiva (sentimento de 

pertencimento). É preciso, entretanto, ter uma compreensão holística dessas 

formas de percepção, pois a música não se apresenta dividida entre o sensorial, o 

lógico e o sensível, mas com um produto único, que atinge o ser humano como 

um todo. 

Isso nos encaminha a um questionamento: o que faz com que algumas 

músicas agradem e outras desagradem? Por que algumas pessoas têm 

preferência por um estilo de música e outras não? Em resumo, o que 

consideramos uma música “boa” ou “ruim”? Como estabelecemos esses padrões 

de valor? Partimos da premissa de que a música é uma comunicação sensorial, 
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simbólica e afetiva, e portanto social, o que nos conduz ao pensamento de uma 

concepção dinâmica do que chamamos música. (SOUZA, 2004) 

Para Schafer (2001) era impensável, há alguns anos, definir a música 

como sons, concepção que foi tomando força no decorrer do século XX.  “Hoje, 

todos os sons fazem parte de um campo contínuo de possibilidades, que 

pertence ao domínio compreensivo da música. Eis a nova orquestra: o universo 

sonoro! E os músicos? Qualquer um e qualquer coisa que soe.” (p. 20). E cita 

John Cage: “Música é sons, sons à nossa volta, quer estejamos dentro ou fora 

das salas de concerto” (CAGE, apud SCHAFER, 2001, p. 19). O autor também 

percebe a música como “um indicador de uma época, revelando para os que 

sabem como ler suas mensagens sintomáticas, um modo de reordenar 

acontecimentos sociais e mesmo políticos.” (2001, p. 23) Considera os sons como 

símbolos, a partir da concepção de Carl Gustav Jung de que um símbolo implica 

algo mais do que o seu significado obvio e imediato. Ou seja, a música é simbólica 

quando desperta no ouvinte emoções e pensamentos que vão além de sensações 

mecânicas ou funções sinalizadoras. (id. ibid. p. 239).  

O caráter simbólico é também considerado por Swanwick ao afirmar ser a 

música uma forma de discurso cujas ideias são articuladas em formas sonoras, 

presente em todas as culturas. (2003, p. 18) Esta característica simbólica está 

diretamente relacionada ao tempo e ao espaço onde a música acontece, e aos 

significados desses símbolos nesse tempo e nesse espaço. 

Blacking afirma que a música não pode ter significado fora do contexto 

social e cultural, pois está relacionada a sentimentos e experiências humanas em 

sociedade. Logo, um som só será música se for produto de um ser humano, e 

poderá se tornar parte intrínseca do desenvolvimento da mente, do corpo e da 

harmonia nas relações sociais. (2000, p. 6) Assim, a musicalidade do ser humano 

se materializa na capacidade de reconhecer padrões sonoros, que são percebidos 

através da discriminação auditiva, um processo biológico, mas que só se tornou 

padrão a partir de um consenso cultural. Então, só existe comunicação musical a 

partir da relação entre o processo biológico da percepção auditiva e o consenso 

cultural a respeito dos padrões sonoros. (id. ibid. 9)  

Logo, a relação do ser humano com a música se faz a partir da atribuição 

de significados, ou seja, o que essa música apresenta que fala da sua realidade, 

ou da realidade do outro e que lhe diz respeito. Nessa mesma direção, Green 
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considera a música um fato cultural contextualizado em uma sociedade 

determinada.  

Quando escutamos música, não podemos separar, inteiramente, 
nossas experiências dos seus significados inerentes de uma 
maior ou menor consciência do contexto social que acompanha 
sua produção, distribuição ou recepção. (1997, p. 29). 

A música de um determinado grupo social traz em si o modo de ser, 

pensar e simbolizar o mundo externo e interno dos seus participantes. Está 

estruturalmente ligada, enraizada nas fontes culturais da sociedade onde o(a) 

compositor(a) está inserido(a). Os seus gostos e preferências musicais são 

definidos pela sua forma de ser e pensar o mundo, resultado das experiências que 

o seu ambiente social lhe proporciona. As práticas individuais trazem a marca da 

origem social à medida que são organizadas por um habitus7 que é ele próprio 

estruturado pelas condições sociais da existência (Bourdieu, 2007). 

A forma como a obra musical é distribuída e disseminada também está 

ligada aos valores da sociedade que a vai receber. E a(s) função(ões) que a 

música exerce numa sociedade também vai depender do valor que a ela é 

dado.  Mesmo as influências externas são absorvidas a partir de uma 

reestruturação e reorganização desse material que chega e procura se impor. 

Pode-se perceber esse fato claramente quando, com o desenvolvimento dos 

meios de comunicação e o consequente alcance cada vez maior da mídia, as 

informações externas são reelaboradas a partir de valores locais. Os diferentes 

estilos musicais veiculados pelos meios de comunicação são absorvidos de 

formas diferentes em cada localidade onde se faz presente. São releituras a partir 

das experiências locais e pessoais.  

Neste estudo, então, a música é concebida não como um fato autônomo, 

com valor em si própria, mas como o produto de um tempo e um espaço, sendo 

portanto os seus valores dotados de uma dinâmica consequente do desenrolar da 

história e da organização social. Como “uma expressão humana constituída pela 

organização do som em dimensões estéticas que ganham forma, sentido e 

significado nas interações sociais, sendo resultado de conceitos, valores e 

saberes diversos estabelecidos no âmbito de cada cultura” (ABEM, 2016). Esta 
                                                           
7 Conceito desenvolvido por Bourdieu, o habitus é um sistema de esquemas individuais 
adquirido nas e pelas experiências do cotidiano, e por isso, inacabado. É estruturado no 
ambiente social (princípio da sociação) e estruturante na ação (princípio da individuação). 
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concepção configura-se da maior importância para a compreensão do que 

chamamos Educação Musical. 

 

2. EDUCAÇÃO MUSICAL 
 

A maneira como a sociedade percebe um determinado campo de 

conhecimento define também o lugar que ele ocupa na educação. Assim, o valor 

que a sociedade outorga à música determina a maneira como ela está inserida 

nos diferentes processos educacionais, sejam eles formais ou informais.  

Blacking considera que o valor dado à música na sociedade, e seus 

efeitos nas pessoas, podem ser fatores fundamentais no crescimento ou na atrofia 

das potencialidades musicais, e que, em algumas situações, o interesse pela 

música pode ser menor que o interesse nas atividades sociais a ela relacionadas 

(2000, p. 43). Esse maior interesse nas atividades sociais que na música em si é 

visto por Swanwick como a concepção da música como sistemas fechados de 

signos, que tem como propósito a reprodução cultural (2003, p. 49). 

Esse caráter de reprodução, de validação de instituições, de reforço da 

conformidade às normas sociais sempre esteve presente na maneira de pensar a 

música na educação no Brasil. Assim, encontramos o ensino da música orientado 

para a catequese, para a construção de valores cívicos, para a transmissão de 

valores estéticos e de tradições culturais, ou ainda como mecanismo de controle 

da disciplina e manutenção da ordem; a música também é bastante utilizada como 

auxiliar na aprendizagem de conteúdos de outras disciplinas, ou ainda para 

preencher tempos e espaços, ou como terapia, prazer e divertimento.  

Considero a Educação Musical como a relação entre os seres humanos e 

a música, a partir das formas de apropriação e transmissão dos conhecimentos 

musicais. Assim são consideradas como campo da Educação Musical todas as 

situações que envolvem o ensino e/ou a aprendizagem da música, estando no 

centro dessas ações a percepção das relações que os participantes têm com a 

música (Kraemer, 2000). 

Já que a pedagogia da música ocupa-se com as relações entre 
pessoa(s) e música(s), ela divide seu objeto com as disciplinas 
chamadas ocasionalmente de “ciências humanas”, filosofia, 
antropologia, pedagogia, sociologia, ciências políticas, história. A 
pedagogia da música trata sempre do objeto estético “música”. 
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Com isso é dada a relação com a musicologia (assim como com a 
prática da música e a vida musical). (id. ibid. p. 52) 

Essa relação da educação musical com outros campos de conhecimento 

se efetiva através de fronteiras flexíveis, apesar de cada campo ter o seu “núcleo 

impermutável, a partir do qual o respectivo objeto é iluminado” (id. ibid. p. 61). 

Dessa forma, não podemos perder de vista o núcleo do campo da educação 

musical, que é, como dito acima, constituído pelas relações entre o ser humano e 

a música, a partir dos aspectos de apropriação e transmissão. 

Ou seja, a pluralidade e complexidade do objeto de estudo no campo da 

educação musical exclui a possibilidade de sua análise apenas por uma disciplina, 

mas “reconhecer a diversidade de abordagens, numa perspectiva interativa, e não 

como lugar de conflitos com pretensões hegemônicas de delimitação de 

fronteiras” (SOUZA, 1996, P. 16) 

Considero, então, como educação musical, todos os processos em que 

estejam envolvidas a transmissão e a aprendizagem dos conteúdos musicais. 

Essa concepção vai além do ensino formal, do ensino de um instrumento, mas 

também engloba o que é considerado aprendizagem informal. Aprende-se e 

ensina-se música através dos meios de comunicação, em espaços de 

convivência, como igrejas, clubes, na rua, no ambiente familiar, e, claro, na escola, 

na academia, nas aulas particulares. Articular esses diferentes espaços significa 

pensar a educação musical em toda a sua ampla abrangência. 

A partir dessa concepção, não existe o indivíduo “deseducado” 

musicalmente. E se abordamos a educação musical a partir dessa percepção, é 

necessário que tenhamos uma base epistemológica que a sustente. Com base na 

concepção de Música apresentada anteriormente, a educação musical é pensada 

aqui a partir de uma abordagem sociocultural,  
que se assenta sobre as ideias do relativismo cultural e sobre a 
ideia das músicas como construções socioculturais. Associados a 
esses pontos, estão que: as músicas devem ser estudadas não 
apenas como produto, mas como processo; alguma modalidade 
de educação musical acontece em todos os contextos onde haja 
prática musical, sejam eles formais ou informais; portanto há 
inúmeras possibilidades de se empreender a educação musical 
(ARROYO, 2003, p. 19) 

Ou seja, pensar a educação musical sustentada num tempo e espaço 

próprios, onde os estudantes são considerados como sujeitos desse contexto 
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histórico-cultural. Uma educação musical contextualizada na contemporaneidade, 

onde o que está no centro das aulas de música não são as informações a respeito 

dos conteúdos, mas a relação que o estudante constrói com a música. (SOUZA, 

2004, p. 10) 

 

2.1. Por uma epistemologia da educação musical brasileira 
 

O conhecimento sobre a música assim como a educação musical são 

campos de interesse acadêmico relativamente recentes. Os primeiros estudos 

são do século XIX, desenvolvidos na Alemanha, no campo das Musicologias.   

No Brasil, apesar de estudos pontuais e mesmo intuitivos realizados 

antes dos anos 1980, somente a partir da década de 1990 esse campo de 

conhecimento começa a se delinear. Podemos apontar como marcos desses 

momentos iniciais a formação de doutores e a consequente criação dos 

programas de pós-graduação em música, no Rio de Janeiro, em 1980 na UFRJ 

(Universidade Federal do Rio de Janeiro), instituição pública de âmbito federal, 

e em 1982 no CBM (Conservatório Brasileiro de Música), instituição privada, 

também o primeiro programa de pós-graduação a oferecer uma linha específica 

em Educação Musical. Logo em seguida outros programas de pós-graduação 

foram criados e, no final do século XX, resultado desse movimento, começam a 

serem organizadas associações dos profissionais em Música, sendo a primeira 

delas a Associação de Pós-Graduação e Pesquisa em Música (ANPPOM), 

criada em 1988, na cidade de João Pessoa/Pb. Em 1991, em Salvador/Ba, é 

criada a Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), tendo como 

objeto abarcar as duas dimensões da Educação Musical: o campo de ação e o 

campo de estudo e produção de conhecimento.  

Consequência da criação dos programas de pós-graduação e das 

associações científicas, estudos no campo da Educação Musical passam a ser 

desenvolvidos em todas as regiões do país. Além dos profissionais e 

estudantes de pós-graduação, os estudantes de graduação e professores da 

escola básica também são envolvidos no âmbito da pesquisa. Os Encontros 

das Associações e os periódicos são espaços para publicação desses 

trabalhos. Além dos programas de pós graduação e das associações 

específicas do campo da Música, são desenvolvidos estudos que contemplam 
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a Educação Musical em outras áreas, como Artes, Educação, Sociologia, 

Antropologia, Filosofia, História, Engenharias, Informática.  

A partir das duas últimas décadas do século XX o campo da Educação 

Musical vai se estabelecendo, num crescendo contínuo. Estudos como os de 

Oliveira e Souza (1997), Ulhôa (1997), Beineke e Souza (1998), Hentschke e 

Souza (2003), Fernandes (2000, 2006ª, 2006b, 2007) atestam esse 

movimento.  

Analisando os levantamentos realizados nas publicações da ABEM 

(Beineke e Souza, 1998 e Hentschke e Souza, 2003), constatamos que o 

número de trabalhos apresentados nos encontros e publicações praticamente 

dobrou. No que diz respeito às temáticas, dos 220 artigos publicados até o ano 

de 2002, 92 versam sobre processos formais e não formais da Educação 

Musical, 41,8%, uma proporção menor que nas teses e dissertações.  

Se até 2002 são contabilizados 220 artigos e 94 resumos, totalizando 

314 produções, no período de 2002 a 2005 Fernandes (2006) contabiliza 615 

produtos entre artigos, resenhas e comunicações de pesquisa e relatos de 

experiência em eventos. Número que vemos crescer no período de 2006 a 

2012, em levantamento organizado por Mateiro (org. 2013), totalizando 1456 

publicações.8  

As práticas em Educação Musical e o incentivo à pesquisa, ampliam os 

temas de estudo. Encontramos estudos sobre o ensino de música em projetos 

sociais, ONGs, Informática, instituições religiosas, autoaprendizagem musical, 

Educação Musical informal (rua, família), Mídias, entre outros.   Como assinala 

Santos, “As teorias vão se construído incrustadas nas práticas, a partir das 

práticas e também para as práticas” (SANTOS, 2009, p. 50.)  

Souza (2002, p. 28) considera esse momento como uma “virada 

epistemológica” da área, relacionando-a à incorporação ao campo da proposta 

de sistematização de Kraemer, que tem como princípio a multiplicidade de 

espaços de ensino e aprendizagem da música. “A emergência de outros temas 

(...) mostram que os objetos da área vão se modificando e que, como em 

qualquer ciência, são construídos socialmente” (Id. Ibid).  

                                                           
8 Vale salientar que não foram realizados, pelos autores citados, levantamentos em outras 
associações além da ABEM, ou em outros bancos de dados.  
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Influenciando teórica e metodologicamente as práticas e estudos em 

Educação Musical no Brasil, encontramos nomes como Kraemer, Bastian, 

Swanwick, Green, Schafer, Suzuki, Orff, Dalcroze, Willems.  Esses 

pesquisadores e educadores musicais influenciaram, e influenciam, as 

primeiras gerações de educadores musicais brasileiros, desde Sá Pereira, 

Liddy Mignone e Villa Lobos, nos primeiros anos do século XX até os 

educadores/pesquisadores contemporâneos. São influências estrangeiras, 

adaptadas, ou não, à nossa realidade, que escrevem a história do campo da 

Educação Musical no Brasil. Tal percepção remete à demanda da construção 

de uma identidade própria. Uma Educação Musical brasileira requer um 

pensamento com bases na sociedade brasileira, com todas as suas 

peculiaridades e idiossincrasias.   

O que poderia caracterizar uma Educação Musical Brasileira? 

Inicialmente é necessário refletir sobre como delimitar esse campo de estudo, 

quais relações mantém com outros campos, se configura-se como um campo 

independente ou como um sub campo de outra(s) área(s). 

 

2.2. Delineando o campo 

 

Para a compreensão e delimitação da Educação Musical como um 

campo de conhecimento, uso como base a teoria de Pierre Bourdieu (2007), 

que os configura (os campos) como espaços de posições sociais nos quais 

determinado tipo de bem é produzido, consumido e classificado. Ou seja, cada 

campo tem as suas propriedades e necessidades específicas, conceitos, 

linguagens e mecanismos próprios, além de gerar produtos materiais e 

simbólicos (p.69). Mas possui, também, propriedades comuns invariantes que 

caracterizam quaisquer outros campos, o que garante a aplicação da Teoria 

dos Campos ao estudo de qualquer objeto (p. 66).  

Os campos configuram-se também como espaços de lutas internas 

onde os sub campos lutam por autonomia, nos quais são determinadas as 

posições sociais dos agentes e onde se revelam, por exemplo, as figuras de 

“autoridade”, detentoras de maior volume de capital.  
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à medida que as sociedades se tornam maiores, e com uma 
divisão de trabalho mais complexa, certos domínios de 
atividade se tornam relativamente autônomos. No interior 
desses setores ou campos da realidade social, os indivíduos 
envolvidos passam, então, a lutar pelo controle da produção e, 
sobretudo, pelo direito de legitimamente classificarem e 
hierarquizarem os bens produzidos. (NOGUEIRA e 
NOGUEIRA, 2009, p. 31) 
 

O movimento do campo para a sua autonomia é um processo de 

depuração, onde o objeto se orienta para o que o distingue e o define de 

maneira exclusiva, “para além dos sinais exteriores, socialmente conhecidos e 

reconhecidos, da sua identidade” (BOURDIEU, 2007, p. 70). Assim, as lutas 

internas do campo vão conduzindo-o, de depuração em depuração, ao 

isolamento do seu princípio essencial. Têm suas próprias regras, princípios e 

hierarquias, e são definidos a partir dos conflitos e das tensões no que diz 

respeito à sua própria delimitação e construídos por redes de relações ou 

de oposições entre os atores sociais que deles participam.  

A partir da concepção de Bourdieu, caracterizar a Educação Musical 

como um campo de conhecimento requer pensar sobre quais seriam as 

propriedades e necessidades específicas da Educação Musical, qual o seu 

princípio essencial; quais conceitos, linguagens e mecanismos próprios, 

produtos materiais e simbólicos por ela gerados; quais as lutas internas deste 

campo, a sua dinâmica, as contestações para o seu estabelecimento. 

Outro autor que auxilia na compreensão e delimitação da Educação 

Musical como campo de conhecimento é Bernard Charlot (2006). Para ele, uma 

disciplina (um campo) se constrói com apostas epistemológicas. (p.15), na 

forma e na organização do conhecimento. “Toda ciência recorta seu objeto na 

complexidade do real.” (p. 16) Para o autor, as ciências humanas diferem-se 

das ciências duras na sua forma de progredir, avançar. Estas progridem a partir 

dos pontos de chegada, da descoberta, da definição, da acumulação. Já as 

ciências humanas têm seu avanço através dos pontos de partida, da 

proposição de uma nova forma de começar, o que depende intrinsecamente da 

memória (sabermos o que já foi realizado anteriormente, para não refazermos 

o já feito), já que não existe o processo de acumulação, o ponto de chegada. 

Charlot aponta como um desses pontos de partida, na grande área da 

Educação, a relação com o saber (p. 17). E destaca a importância da memória, 
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não como acumulação, mas como reconhecimento para assinalar novos pontos 

de partida.  

Comentando sobre a construção do campo da Educação, Charlot 

(2006, p. 7) questiona se os estudos da área são sobre, acerca, a respeito da 

Educação, ou se são em Educação. Indaga se esta é considerada uma área de 

saber ou uma área de práticas e políticas sobre as quais outras ciências 

produzem conhecimento.  

Adoto o questionamento do autor, trazendo-o para o campo em 

questão. Os estudos desenvolvidos são sobre a Educação Musical ou em 

Educação Musical? O fato da Educação Musical ter como uma das suas 

dimensões a de um campo de ação, de prática, as relações com as outras 

áreas, principalmente das ciências sociais e humanas é inevitável. Entretanto, 

não pode ser percebida como um campo de aplicação dessas áreas, mas deve 

ser considerada sua outra dimensão, de campo de estudo. A Educação 

Musical, aborda, portanto, as duas dimensões: campo de ação, prática e 

campo de estudo. 

Como dito anteriormente, os primeiros estudos em Educação Musical 

foram desenvolvidos no campo das Musicologias. Este tem se revelado um 

amplo “guarda-chuva” onde são abrigados estudos nas diferentes áreas 

consolidadas como campos de pesquisa em Música (como Musicologia, 

Etnomusicologia, Composição, Práticas Interpretativas, e a própria Educação 

Musical), e áreas em consolidação (como Musicoterapia e Semiologia). Desta 

forma, o diálogo com outras áreas da Música vai ampliando o campo de 

estudos e a consequente diversidade de temas e metodologias. Surge, assim, 

a necessidade de delimitar as fronteiras do campo específico da Educação 

Musical, o que vem sendo apontado pela crescente produção de pesquisas. 

Aproximo-me mais uma vez das considerações de Charlot (2006, p. 15 

e 16): a educação é um triplo processo (de humanização, socialização e 

entrada numa cultura) que opera em uma tripla articulação (educando / 

educador / instituição9), o que, naturalmente, cria tensões e modos de 

funcionamento heterogêneos. Se consideramos a Educação Musical a relação 

                                                           
9 Instituição, aqui, está sendo considerada não apenas como instituição escolar ou formal, mas 
qualquer espaço institucional onde ocorra o processo de educação musical (ensino e 
aprendizagem de música). 
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do ser humano com a música a partir de formas de transmissão e apropriação 

dos conhecimentos musicais, percebemos aí o triplo processo e a tripla 

articulação apontados por Charlot.  

Voltemos a Kraemer (op. cit. p. 52) quando nos lembra que a Educação 

Musical “trata sempre do objeto estético música”, estando aí a relação com a 

Musicologia e com outras áreas musicais, como a prática (a performance), a 

história, a filosofia, a antropologia, a sociologia da música. E ainda: “A 

pedagogia considera a vida humana sob os aspectos da educação, formação, 

instrução e didática” (p. 59). Na sua própria designação – EDUCAÇÃO 

MUSICAL – está implícita a relação com esses dois campos. Por outro lado, 

esses campos também se relacionam com outros campos principalmente os 

campos das ciências sociais e humanas. 

Kraemer considera que as fronteiras da Educação Musical com outros 

campos de saber são flexíveis, podendo “sobreporem-se umas às outras ou 

mesmo serem abolidas” (2000, p. 61). Entretanto, cada área tem um “núcleo 

impermutável, a partir do qual o objeto é iluminado” (id. Ibid), sendo o núcleo da 

Educação Musical as questões de apropriação e transmissão do conhecimento 

em música.  

A complexidade do seu objeto, faz da Educação Musical um espaço de 

diferentes abordagens “numa perspectiva interativa, e não como lugar de 

conflitos com pretensões hegemônicas de delimitação de fronteiras” como já 

referido anteriormente. (SOUZA, 1996, p. 16). Assim, compreender e delimitar 

o campo da Educação Musical requer a compreensão de que tais 

conhecimentos encontram-se no “cruzamento de ideias pedagógicas marcadas 

pelas ciências humanas, orientadas pela cultura musical e ideias estético-

musicais.” (KRAEMER, 2000, p. 66) 

Compreender e delimitar o campo da Educação Musical Brasileira 

requer a compreensão do que sejam a educação, a sociedade, a história, a 

cultura e a estética brasileiras.  

 

2.3. Produto material e simbólico da educação musical 
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Se consideramos como função da Educação Musical a produção de 

conhecimento musical, na amplitude que tal objetivo abrange, tal conhecimento 

vai materializar-se em obras musicais, que serão executadas e apreciadas 

pelos autores e/ou por outros agentes/sujeitos. Ou seja, o conhecimento em 

educação musical materializa-se, basicamente, de três maneiras: a 

composição, a execução e a apreciação. São formas diferentes de conhecer 

música, que podem manifestar-se conjunta ou isoladamente.  

Entretanto, a validação desse produto será feita pelos sistemas de 

avaliação que compõem o próprio campo. Assim, a forma e organização do 

objeto, que é o conhecimento musical (propriedades, necessidades, conceitos, 

linguagens, mecanismos) tem seus paradigmas ditados pelos que assumem, 

no campo, essa posição de validação, ou seja, de quem possui o maior capital 

institucionalizado.  

A educação musical brasileira constitui-se a partir do pensamento 

moderno ocidental. Para Santos (2010) este é um pensamento abissal, que 

consiste em um sistema de distinções visíveis e invisíveis, estas fundamentado 

aquelas. Essas distinções invisíveis  

são estabelecidas através de linhas radicais que dividem a 
realidade social em dois universos distintos: o universo “deste 
lado da linha” e o universo “do outro lado da linha”. A divisão é 
tal que “o outro lado da linha” desaparece enquanto realidade, 
torna-se inexistente, e é mesmo produzido como inexistente. 
(SANTOS, 2010, p. 23) 

Desta forma, a produção considerada como inexistente pelos “deste 

lado da linha” (Norte) permanece fora do universo considerado, e é visto como 

o “Outro”, “do outro lado da linha” (Sul). Para o autor, é impossível a co-

presença dos dois lados da linha, pois para além dos “deste lado” existe 

apenas a invisibilidade e a ausência não-dialética. Assim, “no campo do 

conhecimento, o pensamento abissal consiste na concessão à ciência moderna 

do monopólio da distinção universal entre o verdadeiro e o falso” (p. 25).  

Do outro lado da linha não há conhecimento real: existem 
crenças, opiniões, magia, idolatria, entendimentos intuitivos ou 
subjectivos, que, na melhor das hipóteses, podem tornar-se 
objectos ou matéria-prima para a inquirição científica. (id. Ibid) 
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Pode-se concluir que o produto musical do Sul não tem o 

reconhecimento validado pelos detentores do capital musical institucionalizado 

(os do Norte). Vemos claramente tal situação no campo da Educação Musical. 

A música produzida pelos índios, negros, pela cultura popular tradicional, e até 

mesmo pela indústria cultural tem sido objeto de estudo para a pesquisa 

científica, mas sempre mantida como algo à parte da música acadêmica. Se a 

cultura indígena e africana eram consideradas exóticas no século XVI, hoje ela 

continua sendo resultado de entendimentos intuitivos, crenças, opiniões, etc, 

mas não a “Música” dos padrões acadêmicos. Tem sido utilizada nas salas de 

aula, principalmente na educação básica, mas num patamar diferenciado da 

“música séria”. Até mesmo as formas de ouvi-las e apreciá-las são diferentes, 

desde a postura corporal até o vocabulário utilizado para a análise e 

compreensão da obra. 

Entretanto, é a partir dessa produção musical que as nossas 

identidades são construídas. Aprendemos a ouvi-las e consumi-las de forma 

natural, desde as canções de ninar, a selecioná-las e apreciá-las de acordo 

com nossas referências culturais e sociais. Constituímos o nosso EU 

sociocultural a partir dessas vivências e experiências. Com este referencial o 

estudante chega às aulas de música. E o que percebemos são os educadores 

musicais reproduzindo o pensamento abissal dos que estão posicionados ao 

Norte da linha.    

Percebemo-nos num círculo que, enquanto não for rompido, não 

possibilitará o pensamento de uma educação musical brasileira: os detentores 

do capital institucionalizado são formados nas academias, que 

epistemologicamente tem os seus fundamentos no conhecimento do Norte, e 

que exercem a função de educadores musicais, que validarão os 

conhecimentos a partir desses paradigmas...  

Tal círculo somente será rompido a partir do momento em que os 

educadores musicais percebam a necessidade de pensar a partir de uma 

Ecologia de Saberes que privilegie as Epistemologias do Sul e os 

conhecimentos desses povos e culturas colonizados e subjugados por cinco 

séculos. 
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2.4. Os sujeitos da educação musical 
 

Quem são os sujeitos da educação musical? Todos envolvidos no 

processo de relação com a música a partir das formas de apropriação e 

transmissão dos conhecimentos musicais? Ou seja, todos os que ensinam e 

aprendem música em qualquer espaço? Seria muito simples pensarmos assim. 

No mundo contemporâneo a organização social apresenta um outro 

desenho, consequência da emergência de novos sujeitos, ou melhor, de 

sujeitos que até então viviam como invisíveis, os descontratualizados 

(SANTOS, 1999) que se conscientizam da opressão à qual são submetidos e 

organizam-se em movimentos reivindicando o seu lugar na cena social. São 

camponeses, indígenas, negros, mulheres, homossexuais, sem teto, etc. que 

se articulam em lutas comuns. São “sujeitos em movimento, em ações 

educativas” (ARROYO, 2012, p. 27) 

O que trazem estes sujeitos para a educação musical? O que esperam 

da educação musical? Questiono com Arroyo: “se os educandos são Outros, a 

docência, os docentes poderão ser os mesmos?” (p. 26). E amplio o 

questionamento: se a sociedade é outra, a educação, a escola podem ser as 

mesmas?   

Discuto a seguir a respeito das características da contemporaneidade. 

É este o tempo que vivemos. O tempo das emergências, das mudanças de 

paradigmas, do encurtamento das distâncias, da tecnologia avançada 

convivendo com a fome e a pobreza extrema. Este tempo e esta sociedade 

reivindicam uma outra educação, uma outra escola, uma outra Educação 

Musical.  

Qual educação e qual escola seriam essas? Inicialmente, os sujeitos 

deste século necessitam de uma educação e uma escola que sejam contra 

hegemônicas, que se conflitem com a ideia de educação e escola modernas, 

que oprimem e desumanizam os diferentes; uma educação e uma escola que 

sejam realmente inclusivas e oportunizem a construção do conhecimento para 

todos, corroborando o que assinala um estudante participante desta pesquisa: 

“todos devem ter direito a estudar música”; que se sustente no reconhecimento 

e valorização das diferenças e da diversidade, permitindo que todos ocupem o 

seu lugar na construção de uma sociedade mais justa. Mas este seria um 
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projeto político que vai de encontro aos ideais neoliberais dos sistemas político 

e econômico no nosso país e de grande parte do mundo ocidental. Mas pode 

ser um projeto pessoal dos educadores que compartilham desses ideais de 

educação, escolarização e sociedade. Parece utopia, mas para isso servem as 

utopias, para não desistirmos de alcançar o horizonte, para não desistirmos de 

viver. 

E na busca pelos caminhos dessa utopia, o nome de Paulo Freire 

surge como linhas que ajudam a traçar esses caminhos. Inicialmente, 

precisamos nos conscientizar ser a educação um ato político, para que 

possamos caminhar com Freire e compreender que o compromisso do 

educador é com a sociedade (FREIRE, 1983). Para ele, comprometer-se com a 

sociedade é comprometer-se com a desumanização, assumi-la e, 

inexoravelmente, desumanizar-se também (p. 19). E prossegue: 
Não devo julgar-me, como profissional, “habitante” de um 
mundo estranho; mundo de técnicos e especialistas salvadores 
dos demais, donos da verdade, proprietários do saber, que 
devem ser doados ao “ignorantes e incapazes”. Habitantes de 
um gueto, de onde saio messianicamente para salvar os 
“perdidos”, que estão fora. Se procedo assim, não me 
comprometo verdadeiramente como profissional nem como 
homem. Simplesmente me alieno (p.21) 
 

Percebendo-se desta forma, o educador estabelece uma relação 

dialética com a educação, na qual educandos e educador se fazem sujeitos do 

processo (FREIRE, 1982). A ação pedagógica não tem o compromisso com a 

transmissão de informações, conhecimentos, mas com a problematização de 

situações que despertem no estudante o desejo pelo conhecimento. Tem o 

compromisso de “desvelar e desconstruir o autoritarismo nas relações sociais e 

educativas” (FLEURI, 2008, p. 46), o que implica em “denunciar a colonialidade 

inerente ao saber e ao poder em nosso contexto” (id.ibid.)  

À medida que um discurso é disseminado e os corpos são 
disciplinados, constituindo regimes de verdade, os sujeitos se 
submetem e se inferiorizam, porque acabam por assimilar esse 
discurso e assumir a perspectiva do colonizador. (...)Essa é a 
condição de pessoas e sociedades de países do Sul, que 
tiveram as suas histórias contadas a partir da perspectiva do 
colonizador, e assim foram acostumadas a se olhar e a se 
constituir segundo a perspectiva alienada. Nesta perspectiva, 
coloca-se o desafio pedagógico-político, ético-epistemológico 
de se constituir sujeitos críticos e criativos, que desenvolvam 
suas formas de resistência, que negociam, entram nos jogos 
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de poder, elaborando os caminhos de suas próprias vidas, que 
tramam seu dia-a-dia. (FLEURI, 2008, p. 46) 

Para o autor, ao desconstruir as estruturas de relação autoritária e 

descolonizar os dispositivos de saber-poder, aumenta-se a capacidade de 

percepção desses jogos, conseguindo compreender as ambiguidades e 

ambivalências do cotidiano e deslindar as tramas da macro política que tecem 

o contexto social mais amplo. 

Arroyo (2012) destaca que afirmar outras pedagogias desestabiliza as 

teorias pedagógicas. Em que medida é necessário desestabilizar as teorias 

pedagógico-musicais? Inicialmente reflito: a qual (ou quais) grupo social as 

teorias vigentes em educação musical se dirigem? Não podemos negar que o 

ensino de música no Brasil sempre foi direcionado às elites, 

consequentemente, a partir da visão colonialista da educação. Tinham direito à 

aprendizagem musical os pertencentes às classes dominantes, com 

professores particulares até o século XIX, quando são criados os 

conservatórios e escolas de música. Mas estas também eram instituições 

particulares, cujo custo não era acessível às classes populares. Além da 

seleção socioeconômica, os saberes ensinados também eram selecionados. 

Ensinava-se o que era interessante e útil para manutenção da hegemonia 

cultural. 

Um espaço que possibilitaria a democratização do conhecimento 

musical seria a escola básica. Mas a sua ausência no currículo, com 

regularidade e carga horária suficiente, é também uma forma de classificar e 

separar os que têm direito a esse conhecimento. E é importante considerar que 

a escola pública, apesar de gratuita, até os anos 1970 não atendia a todos os 

grupos sociais, por ser opcional a frequência à escola. A partir do momento em 

que ela tornou-se obrigatória, a arte e, consequentemente, a música, deixaram 

de ser conteúdos e passaram a ser atividades eletivas no currículo (Lei 

5692/1971). Atualmente, apesar de, tanto a escolarização quanto os conteúdos 

de música serem obrigatórios, ainda não atende às necessidades dos 

estudantes, tema discutido ao longo deste trabalho. 

Ainda com relação à educação básica, a realidade dos sistemas 

educacionais no Brasil reflete claramente a estrutura social. Um padrão de 

escolas privadas para as elites, outro para escolas privadas para grupos 
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intermediários, e outro, também para escolas privadas que atende as classes 

menos favorecidas e escolas públicas para o povo que não pode frequentar 

nenhuma das outras de caráter privado. A qualidade da educação oferecida e 

os investimentos humano e material nessas escolas é proporcional ao seu 

custo. A escola pública vem sofrendo frequentes e recorrentes situações de 

descaso por parte dos poderes públicos. São notícias na mídia, quase que 

semanalmente.   

Um espaço de ensino musical ao qual as classes menos privilegiadas 

economicamente tiveram e têm acesso é o dos cursos oferecidos em projetos 

sociais e programas complementares à Educação Básica. O ensino de música 

nesses espaços tem sido objeto de pesquisa em diferentes programas de pós-

graduação, a exemplo de Brasil, 2014; Maciel, 2011; Kleber, 2006; Santos, 

2006; Almeida, 2005; Candusso, 2002, entre outros.  

Desde os anos do Brasil Colônia, podemos encontrar registros de 

projetos dessa natureza. Os Jesuítas formavam orquestras e bandas com os 

indígenas e os negros e mestiços. Na Bahia temos o registro do trabalho na 

Escola de Órfãos de São Joaquim. Entretanto, todo o conhecimento musical 

era importado da Europa: métodos, repertório, performance. Seja nos projetos 

atuais, seja nos do período colonial, o viés colonizador se faz presente, e a 

tendência à reprodução do conhecimento musical importado dos países 

colonizadores. 

Tal situação manteve-se no Brasil Império e no Brasil Republicano. 

Atualmente são inúmeros os projetos dessa natureza espalhados pelo Brasil. 

Na Bahia acontecem na capital e em muitas cidades do interior. De acordo com 

informações desses trabalhos, a maior parte deles mantém o mesmo estilo 

musical, como grupos percussivos, ou grupos de música da cultura afro baiana, 

grupos de violão, ou orquestras, música coral... Enfim, são práticas musicais, 

que não possibilitam a experiência com outros estilos musicais no interior do 

projeto. E como têm a característica de projetos, podem ser ou não renovados 

periodicamente, ou ainda têm a descontinuidade dos participantes a cada 

etapa. Outra questão é que esses projetos atendem até uma determinada 

idade, e depois o egresso não tem recurso financeiro para continuar os 

estudos, se assim o desejar.  



42 
 

Os programas de complementação à escola básica são desenvolvidos 

nas escolas, em turno oposto ao das aulas, também são opcionais e com um 

forte índice de descontinuidade. Este é um tema ainda pouco estudado por 

educadores musicais, o que não nos fornece dados suficientes para análise. 

Como possibilitar o acesso ao conhecimento musical a todos os grupos 

sociais, conservando as atuais propostas em pedagogia da música? para 

Arroyo (2012, p.31) “o campo da teoria pedagógica tem sido um dos mais 

fechados a reconhecer Outras pedagogias”. Percebe-o como um campo de 

disputas, mas estas se dão dentro da teoria hegemônica, ocultando as 

experiências sociais, de conhecimentos e de práticas pedagógicas dos 

movimentos sociais.  

A teoria pedagógica moderna continua apegada a essa visão 
inferiorizante dos educandos, povos a colonizar/educar. Visão 
que lhe é configurante. Logo sua resistência a reconhecer e 
incorporar a diversidade de experiências e práticas educativas 
vindas de seres/coletivos decretados inferiores. Até das 
infâncias e adolescências populares. Daí essa persistente 
postura de não reconhecimento. Porque esse reconhecimento 
representaria quebrar o pressuposto de validade em que se 
sustenta a teoria pedagógica desde suas origens: levar os 
ignorantes para o conhecimento, os incultos e primitivos para a 
cultura e a racionalidade, os pré-políticos para a consciência 
crítica, política. (p. 32) 

Recebemos na escola básica adolescentes que trazem diferentes 

conhecimentos, diferentes vivências, consequentemente outras leituras de 

mundo, outras formas de ser e estar no mundo, outras leituras de si mesmo. 

Os professores também trazem outros conhecimentos e vivências, outras 

leituras e formas de ser e estar no mundo. Segundo Arroyo estamos em uma 

“contenda por interpretações e epistemologias capazes de entender as 

contradições do social e de fundamentar outros projetos de sociedade, de 

cidade, de campo, de um viver mais digno e mais humano” (2013, p. 14).  

Para Arroyo (2012), a escola emprega as chamadas Pedagogias 

Universais, que para ele são Pedagogias de subalternização, que 

homogeneízam e destroem outras formas de viver que discordem do projeto de 

poder das classes dominantes. Ressalta que Paulo Freire propõe Pedagogias 

específicas para experiências sociais específicas, como a Pedagogia do 

Oprimido, e que essas teorias que se pensam universais “não passam de 
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epistemologias locais, parciais que operam de maneira sacrificial das Outras 

Pedagogias” (2012. p. 91). Uma Pedagogia que atenda à diversidade cultural, 

étnica, social dos estudantes que chegam às escolas precisa, antes de mais 

nada, reconhecer essa diversidade epistemológica. “Reconhecer a diversidade 

cultural como diversidade epistêmica repolitiza o campo da cultura e do 

conhecimento” (p. 114). 

Pensar outras pedagogias em Educação Musical implica ouvir e 

reconhecer a música do estudante, ouvir e reconhecer o produto musical do 

SUL, do “outro lado da linha”, seus modos de produção, execução e de 

ensino/aprendizagem. Então, incorporar esses conhecimentos ao já adquiridos 

na academia e promover o diálogo entre eles, identificando os pontos comuns 

e as discordâncias, percebendo aí a grande riqueza da música como fenômeno 

social. Rompendo com a separação criada pelas linhas, com o pensamento 

abissal. Utopia? Possibilidade? Horizonte a alcançar.  

 

2.5. Colonização e educação musical 
 

Até então percebe-se a forte influência, ou talvez se possa afirmar 

hegemônica influência do pensamento europeu na construção do campo da 

Educação Musical, sendo as referências dos estudos produzidos 

fundamentadas em autores desse continente. Podemos constatar essa 

afirmativa tanto no que diz respeito aos estudos epistemológicos, sociológicos, 

filosóficos, quanto aos estudos na área de metodologia do ensino da música. 

Da mesma forma, os primeiros pesquisadores brasileiros no campo da 

educação musical foram formados na Europa ou na América do Norte. 

Tal situação é discutida por Santos ao afirmar que “as grandes teorias 

das ciências sociais foram produzidas em três ou quatro países do Norte” 

(SANTOS, 2007, p. 19). O autor identifica aí um problema para nós que 

vivemos no Sul: as teorias não se ajustam às nossas realidades sociais, estão 

deslocadas; reproduzem as desigualdades entre o Norte e o Sul; os países do 

Sul começam a perceber que “a compreensão do mundo é muito mais ampla 

que a compreensão ocidental do mundo” (p. 20), o que requer uma reflexão 

epistemológica dos cientistas do Sul.  



44 
 

Trazendo este pensamento para o campo da educação musical, é 

possível parodiar Santos, afirmando que a música do mundo é muito mais 

ampla que a música ocidental. E mais ainda, assim como o Norte tende a 

negar a validade e/ou a existência dos saberes alternativos do Sul 

(camponeses, indígenas, quilombolas, etc) ao conhecimento científico, invalida 

e/ou nega a existência dos saberes musicais populares fora dos cânones 

acadêmicos, definidos pelos países do Norte, no período da Modernidade.  

Não podemos negar, entretanto, o uso que muitos educadores 

musicais têm feito da música brasileira como material para suas aulas. O 

campo, inclusive, tem se enriquecido com estudos a respeito de experiências 

com ritmos estilos e instrumentos musicais brasileiros, em diferentes níveis de 

escolarização, desde a educação infantil até o ensino superior, assim como em 

outros espaços onde se dá o ensino de música, como os projetos sociais, por 

exemplo. Mas não consigo perceber em que medida esses conhecimentos se 

equiparam em valor ao conhecimento acadêmico institucionalizado, ou 

dialogam entre si. Persiste a diferença entre a música do povo e a música da 

academia; entre a música plebeia e a música nobre, podemos dizer. Ou, 

usando a nomenclatura de Santos, entre a música do Norte e a música do Sul. 

O domínio das epistemologias oriundas do Norte nos estudos 

desenvolvidos no Sul são, segundo Santos e Menezes (2010), consequência 

do colonialismo e do capitalismo modernos.  
O colonialismo, para além de todas as dominações por que é 
conhecido, foi também uma dominação epistemológica, uma 
relação extremamente desigual entre saberes que conduziu à 
supressão de muitas formas de saber próprias dos povos e 
nações colonizados, relegando muitos outros saberes para um 
espaço de subalternidade (p. 7).  

Para os autores, as epistemologias dominantes estão assentadas em 

uma dupla diferença: a cultural, do mundo moderno cristão ocidental, e a 

política do colonialismo e capitalismo. Daí terem descredibilizado, ou até 

suprimido todas as práticas sociais de conhecimento que contrariassem os 

seus interesses, ao que eles denominam “epistemicídio”. A proposta de 

homogeneização do projeto colonialista vai apagando paulatinamente as 

diferenças culturais, e as que resistem são consideradas saberes locais e 

contextuais, “saberes inferiores próprios de seres inferiores” (p.10). Desta 
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forma, percebem o colonialismo como, também, uma dominação 

epistemológica, que produziu uma relação desigual de saber-poder, que 

suprimiu muitas formas de saber próprias dos povos e/ou nações colonizados. 

Destacam, ainda, que a epistemologia que considera a ciência como 

conhecimento exclusivo torna difícil o diálogo entre a ciência e outros saberes, 

pois opera através de um aparato institucional constituído por universidades, 

centros de pesquisa, sistemas de peritos que emitem pareceres técnicos, 

aparato por ela mesmo criado. Entretanto, paradoxalmente, o desenvolvimento 

científico possibilita maior visibilidade às contradições da dominação cultural e 

capitalista, criando a necessidade de alternativas epistemológicas. 

 
Simultaneamente, porém, as condições do tempo presente 
tornam as diferenças culturais e políticas mais profundas e 
insidiosas e mais difícil a luta contra elas. Por um lado, o 
capitalismo global, mais que um modo de produção, é hoje um 
regime cultural e civilizacional, portanto, estende cada vez mais 
os seus tentáculos a domínios que dificilmente se concebem 
como capitalistas, da família à religião, da gestão do tempo à 
capacidade de concentração, da concepção de tempo livre às 
relações com os que estão mais próximos, da avaliação do 
mérito científico à avaliação moral dos comportamentos que 
nos afectam. (p. 11) 

 

Propondo intervenções epistemológicas que denominam 

Epistemologias do Sul, os autores propõem um diálogo horizontal entre os 

diferentes conhecimentos, sem a supremacia de nenhum deles, ao qual 

denominam Ecologia dos Saberes. 

Em que medida essas discussões colaboram na construção da 

Educação Musical como campo de conhecimento?  

Somos um país fruto da colonização europeia, formado por povos e 

etnias diversificadas, desde os povos que aqui habitavam antes do período 

colonial, que tiveram suas terras e suas culturas devastadas, até os 

colonizadores e os escravizados que aqui chegaram para exploração das 

riquezas dessas terras. Sabemos, também, que a colonização aqui instalada foi 

muito mais exploratória que propriamente “civilizatória”. Nesse sistema de 

exploração foram negados os saberes dos povos explorados, ou seja, os que 

foram chamados “índios” e os escravizados africanos. Todos esses povos 

trazem na sua cultura, modos especiais de fazer música, tanto na forma, como 
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nas sonoridades, no instrumental e na execução. Esses saberes sofreram o 

epistemicídio apresentado por Santos e Meneses, apesar de restarem 

conhecimentos que se perpetuam na nossa cultura, mesmo que agregados às 

demais influências aqui chegadas à época e até os dias atuais.  

Entretanto, os músicos e professores de música são formados nas 

universidades, que por sua vez, institucionalizam o conhecimento científico 

europeu moderno como o conhecimento válido. O que precisamos saber para 

provarmos ser detentores do “capital cultural institucionalizado” (Bourdieu) são 

os conhecimentos da cultura ocidental cristã, validados pelas Epistemologias 

do Norte. Afirmação que tem sua evidência na análise dos currículos de 

diferentes cursos de graduação em Música. Os demais conhecimentos e 

saberes que aí não se enquadram são aprendidos em espaços não escolares, 

como instituições religiosas, associações culturais e até mesmo a mídia.  

Por outro lado, os estudantes da escola básica, na sua maioria, têm os 

primeiros contatos com a música nesses espaços informais e não formais, com 

o capital cultural não institucionalizado. São esses os saberes que eles trazem 

para as salas de aula e que podem, ou não, ser validados pelo professor de 

música. É urgente, pois, pensarmos uma Educação Musical que consiga 

realizar o diálogo horizontal e transversal entre diferentes saberes musicais. 

Para isso, é necessário que tenhamos claro sobre o que falamos, quando nos 

referimos ao estudante da escola básica. Tema sobre o qual trato a seguir, 

 

3. JUVENTUDES/ADOLESCÊNCIAS 
 

Os estudos sobre a adolescência/juventude apresentam diferentes 

maneiras de compreensão, daí ser interessante pensar em “juventudes”, ao 

invés de pensá-la de forma homogeneizante, no singular. Dayrell (2003) 

identifica uma serie de imagens a respeito do termo que interferem na maneira 

de compreender o adolescente/jovem: 1. A condição de transitoriedade, como 

o que ainda não chegou a ser; 2. A visão romântica, que considera a 

adolescência/ juventude um tempo de liberdade, de prazer, de expressão de 

comportamentos exóticos; 3. A percepção do adolescente/jovem reduzido ao 

campo da cultura; 4. Ou ainda como um momento de crise, de distanciamento 
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da família. Para ele, esses são “modelos socialmente construídos que podem 

nos levar a analisar os jovens de forma negativa, enfatizando as características 

que lhes faltam, para corresponder a um determinado modelo de ser jovem.” 

(p. 41)  

Peralva (1997) também destaca essa forma de representação da 

juventude quando afirma que  
Não por acaso, parte considerável da sociologia da juventude 
constituir-se-á então como uma sociologia do desvio: jovem é 
aquilo ou aquele que se integra mal, que resiste à ação 
socializadora, que se desvia em relação a um certo padrão 
normativo. Se as formas do desvio variam, em função de níveis 
distintos de estratificação social e cultural, o desvio enquanto 
tal, ainda que não sempre em suas modalidades extremas, é 
inerente à experiência juvenil. (p. 18) 
 

Tanto Dayrell como Peralva entendem que a juventude é, ao mesmo 

tempo, uma condição social e um tipo de representação. Para Dayrell, se essa 

fase da vida  
tem um caráter universal dado pelas transformações do 
indivíduo numa determinada faixa etária, nas quais completa o 
seu desenvolvimento físico e enfrenta mudanças psicológicas, 
a forma como cada sociedade e, no seu interior, cada grupo 
social vai lidar e representar esse momento é muito variada. 
Essa diversidade se concretiza nas condições sociais (classes 
sociais), culturais (etnias, identidades religiosas, valores), de 
gênero e também das regiões, dentre outros aspectos. (2003, 
p. 41, 42) 

Assim, a adolescência/juventude não se reduz a uma passagem, mas 

assume importância em si mesma. É parte de um processo de constituição de 

sujeitos com especificidades que marcam a vida de cada um, constituindo um 

momento determinado. Esse processo é influenciado pelo meio social e pela 

qualidade das trocas proporcionadas por este. 

Pais (2003) identifica duas grandes tendências da Sociologia da 

juventude: a corrente classista e a corrente geracional. A corrente geracional 

compreende a juventude como indivíduos pertencentes a uma dada fase da 

vida, definida em termos etários. Já a corrente classista compreende a 

juventude como indivíduos que vivenciam diferentes situações sociais. Dessa 

forma, os elementos que compõem o conjunto de crenças, valores, símbolos, 

normas e práticas compartilhadas pelos jovens, podem ser próprios ou 
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inerentes à fase de vida, como podem ser derivados ou assimilados de 

gerações precedentes (corrente geracional) ou de trajetórias de classe 

(corrente classista). Assim, o autor propõe que a juventude seja considerada 

em torno de dois eixos semânticos: Como aparente unidade (fase da vida), e 

como diversidade (atributos sociais). (p.30) 

Por essa razão não considera a juventude como uma entidade 

homogênea, mas como uma “categoria socialmente construída, formulada no 

contexto de particulares circunstâncias econômicas, sociais ou políticas; uma 

categoria sujeita, pois, a modificar-se ao longo do tempo” (p.37). Afirma, então, 

ser a juventude “um mito, ou quase mito que os próprios media ajudam a 

difundir.” (p. 34) 

Pensar o estudante adolescente/jovem da escola pública como sujeito 

de um estudo significa considerar não apenas a sua faixa etária, mas as 

experiências sociais e culturais que o identificam. De que maneira a família, a 

escola, o ambiente do bairro, os espaços de socialização por ele frequentados 

vão construindo a sua identidade particular e social? Não existe o estudante da 

escola pública, mas estudantes que vivem e constroem a sua cultura, cada um 

contribuindo com o que tem em si como particularizado e com o que construiu 

dentro dessa rede de sociabilidades.  

Em virtude dos estudantes participantes deste estudo pertencerem à 

faixa etária que compreendemos como adolescência, daqui por diante utilizarei 

apenas a categoria adolescente/adolescência. É importante, também, destacar 

que a compreendo, como Ozella e Aguiar (2008), não como um período natural 

do desenvolvimento, mas criada historicamente como representação e como 

fato social e psicológico, constituída como significado na cultura e na 

linguagem que permeia as relações sociais (p. 99). 

A criação da categoria adolescência é percebida aqui como um dos 

fatos que constitui a Contemporaneidade, tema da próxima seção. 

 

4. CONTEMPORANEIDADE 

Tomo como ponto de partida a concepção de mundo contemporâneo, 

não como um tempo cronológico, mas como um tempo de reação e embate 

com a tradição da modernidade. A concepção de contemporaneidade envolve 
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diferentes posições epistemológicas. Uma delas é a que tem o mesmo 

significado que pós-modernidade, ou pós-industrialismo, ou pós-fordismo, que 

nos levam a pensar em fim de alguma coisa e começo de outra. Outras 

concepções como capitalismo desorganizado, sociedade da informação, 

modernidade líquida nos direcionam a pensar um tempo de modificações e 

reestruturação. 

Esta ideia de fim, ou de ruptura com o que se repudia é defendida por 

Jameson (1991) para quem as premonições catastróficas ou redentoras do 

futuro foram substituídas por final de alguma coisa, como da arte, da história, 

da ideologia, da classe social, da socialdemocracia, do estado de bem estar 

social. Assim, o pós-modernismo depende de uma ruptura radical, no caso em 

relação com noções de declínio ou extinção do movimento moderno, ou ao seu 

repúdio ideológico ou estético.  

No âmbito da cultura, Jameson caracteriza o pós-modernismo pelo que 

denomina populismo estético, ou seja, o desfazimento da fronteira entre a alta 

cultura e a chamada cultura de massa. 
Os pós-modernistas têm, de fato, sido fascinados justamente 
por toda essa ‘degradada’ paisagem de schok e kitsch, da série 
de TV e Digest, da publicidade e motéis, do Late Show e do 
filme grau – B Hollywood, da chamada paraliteratura, com suas 
categorias de bolso, a biografia popular, o mistério do 
assassinato e a ficção científica ou fantasia romance. 
(JAMESON, 1991, p. 3) 

 
No âmbito da sociologia, o autor considera o pós-modernismo como a 

inauguração de um novo tipo de sociedade, a sociedade pós-industrial, que é 

caracterizada pelo consumismo, pela mídia, a sociedade da informação. Para 

ele, apesar de alguns autores quererem demonstrar que essa nova formação 

social não obedece às leis do capitalismo clássico, que tem o seu primado na 

produção industrial e na luta de classes, na verdade representa um estágio 

mais puro do capitalismo, que ele denomina capitalismo multinacional. 

Nessa perspectiva, para o autor, o pós-modernismo não pode ser 

considerado uma periodização histórica, nem um estilo, mas uma dominante 

cultural (p. 5), um “campo de força em que diferentes tipos de impulsos 

culturais devem fazer o seu caminho” (p.7).  
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Boaventura de Souza Santos (2007) apresenta questões semelhantes 

por outro caminho epistemológico, que não o materialismo histórico de 

Jameson, mas através da teoria crítica. Admite também uma crise, ou exaustão 

do projeto moderno, que se concretiza, entre outras situações, na necessidade 

de revisão de conceitos propostos pela epistemologia positivista moderna. Para 

o autor existem três grandes erros que dominam a epistemologia positivista e 

que se constituem nos seus três grandes eixos: o reducionismo, o 

determinismo e o dualismo (p. 49). São características da epistemologia 

moderna, da modernização científico-tecnológica e neoliberal, e trazem como 

consequências inevitáveis o agravamento da injustiça social e a devastação 

ecológica. Então, o que o autor denomina ciência pós-moderna é a emergência 

de um outro paradigma em razão do inconformismo com essas consequências 

combinado com uma crítica aprofundada da epistemologia moderna (SANTOS, 

2008, p. 91).  

No que se refere à cultura, Santos (op. cit. p. 92) considera que a 

chamada alta cultura modernista, ou o cânon modernista se esgotou, o que é 

demonstrado na produção das artes em geral, como a música, o cinema, o 

teatro, a pintura e a arquitetura da segunda metade do século XX. O autor 

percebe esse tempo como uma transição, um sinal do futuro. 

Ruptura, quebra, fim, esgotamento, mudança, reforma são expressões 

recorrentes quando se tem como tema a contemporaneidade. São palavras 

que denunciam insatisfação, mas não acomodação. Para Nascimento (2006, p. 

47) a contemporaneidade “é a expressão de uma atitude contestatória face ao 

projeto da modernidade”. Para o autor, tal insatisfação revela-se nas questões 

socioeconômicas, com as diferenças cada vez mais marcantes entre as 

diferentes classes sociais, onde os mais abastados e a classe média estão 

“cada vez mais em confronto direto com os setores populares e despossuídos”, 

com a “busca da maximização do lucro, ainda que, para tanto, tenha de pôr à 

margem da sociedade mais da metade das populações de nossos países” (id. 

Ibid. p. 50). Neste caso, podemos também pensar na emergência dos 

excluídos, que vêm buscando ocupar seu lugar na sociedade através de lutas e 

contestações, como os negros, os homossexuais, os trabalhadores 

domésticos, os produtores de cultura das periferias, os indígenas.   
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Nascimento destaca ainda que, do ponto de vista político, a crise da 

modernidade é caracterizada pela “inadequação das instituições políticas de 

feições europeias” à nossa realidade latino-americana e brasileira (id.ibid.). Tal 

posicionamento nos remete ao conceito cunhado por Boaventura Sousa 

Santos, Epistemologias do Sul. Para Santos, o pensamento moderno divide a 

realidade social em dois universos ontologicamente diferentes: o Norte 

imperial, colonial e neocolonial, que ele denomina “o lado de cá da linha”, e o 

Sul colonizado, silenciado e oprimido, o “lado de lá da linha”. Assim, definido 

pelo Norte, o conhecimento é reduzido a um único paradigma, que traz como 

consequência a ocultação, o menosprezo, a destruição e a negação de outros 

saberes, e a descontextualização social, política e institucional desse mesmo 

conhecimento. A expressão Epistemologias do Sul é uma metáfora do 

sofrimento, da exclusão e do silenciamento dos povos e culturas que, ao longo 

da história, foram dominados pelo capitalismo e pelo colonialismo. (SANTOS; 

MENESES, 2009) 

Outra questão no que se refere à compreensão do termo 

contemporaneidade, que interessa mais diretamente a este estudo, é a crise da 

cultura que, para Nascimento (op. cit.), caracteriza-se “pela perda dos valores 

ligados à preservação da vida em todos os seus aspectos” (p. 50). Merece 

destaque a aceleração do desenvolvimento tecnológico, impulsionado pelo 

desenvolvimento da ciência, que coloca a produção cultural no campo 

econômico de maneira indiscutível. A cultura virou mercadoria comercializável, 

que vem sendo consumida de forma frenética, mobilizada “pelo trabalho 

publicitário de erotização das mercadorias e de promessa de realização 

hedonista” (LOUREIRO; DELLA FONTE, 2003, P. 38).  

Os meios de comunicação transformam o mundo e a vida num grande 

espetáculo, onde muitas situações são banalizadas perdendo-se a noção da 

crítica e da capacidade de indignação. A violência aparece na TV e na internet 

como chamariz e garantia de audiência, transformando-se em motivo para a 

criação de músicas que vão embalar os bailes da juventude. “O mundo passa a 

se resumir àquilo que se vê nas imagens dos jornais, da TV, das revistas. O 

que não se vê é considerado inexistente.” (LOUREIRO e DELLA FONTE, op. 

cit. p. 39). 
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Para alguns o projeto de modernidade esgotou-se; para outros, não foi 

cumprido; outros ainda consideram que ele passa por um momento de 

transição. Santos considera que  

O que quer que falte para concluir da modernidade não pode 
ser concluído em termos modernos sob pena de nos 
mantermos prisioneiros da mega-armadilha que a modernidade 
nos preparou: a transformação incessante das energias 
emancipatórias em energias regulatórias. Daí a necessidade de 
pensar em descontinuidades, em mudanças paradigmáticas e 
não meramente subparadigmáticas (SANTOS, 2008, p. 93) 

Esgotado, cumprido ou não cumprido, em transição, o que podemos 

inferir é que este não é um tempo de acomodação. Como afirma Nascimento,  

A ideia de contemporaneidade compreende engajamentos 
radicais voltados para a liberação das desigualdades ou 
servidão, para o refazimento das identidades esgarçadas pelo 
processo civilizatório (...) como o estabelecimento de relações 
sociais marcadas pelo respeito mútuo e pela valorização da vida. 
(NASCIMENTO, 2006, p. 55 e 56) 

Tais engajamentos propostos por Nascimento apresentam-se como os 

desafios da contemporaneidade. Enfrentamos cotidianamente situações de 

mudanças nas formas de ser e estar no mundo. Os valores tradicionais são 

questionados a todo instante. A incerteza faz parte deste tempo. Encontramo-

nos diante de novas formas de ver e viver as instituições, as relações pessoais, 

as estruturas sociais e de poder, o trabalho, a comunicação, e, 

indubitavelmente, a arte, a música.  

Constantemente rupturas são produzidas, mudanças que demandam 

posições institucionais distintas das tradicionais no que diz respeito à 

socialização e à educação. As normas tradicionais caíram por terra, e o vazio 

deixado por elas tenta ser preenchido por inúmeras respostas, por vezes 

discordantes, em que a sociedade possa se apoiar. As formas de ação em 

todas as instâncias são alteradas, negadas e reafirmadas quase que 

diariamente. O que pode hoje, amanhã faz mal; o que é belo hoje, amanhã já 

não o é; o que é estranho hoje, amanhã já é moda. Os saberes se multiplicam 

e se fragmentam, constituindo-se pontos de pressão sobre o sistema 

educativo. É a sociedade da diversidade e também da incerteza. “Falta a 

certeza, a legitimidade de um fundamento em que acreditar; e no excesso de 
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informações contrapostas, é criada a angústia, o retorno, com frequência, ao 

desejo de crença simples, firme, milagrosa, transcendente” (SUBIRATS, 2000, 

p. 199).  

De acordo com Flecha e Tortajada (2000), vemos surgir um quarto 

setor, o informacional, que tem como matéria prima a informação. O 

processamento da informação é a base do sistema econômico, o que gera 

mudanças no processo de produção e o surgimento de novas atividades e 

profissões. Provoca, também, logicamente, mudanças nas concepções de 

conhecimento e de educação. Os saberes se multiplicam e se fragmentam, 

constituindo-se pontos de pressão sobre o sistema educativo. 

Santos et all (2012) destacam a questão espaço/tempo como 

característica da modernidade: 

No mundo contemporâneo estamos sempre exercitando s 
capacidade de diferenciar lugares ou trocar de lugares, tanto 
no espaço físico quanto no espaço simbólico. Vivemos a 
hipervalorização da mobilidade (volatilidade) e da velocidade, 
seja no acesso à informação, às práticas culturais, ao lazer, ao 
trabalho. Desaparece a diferença entre ‘próximo’ e ‘distante’, 
borram-se as fronteiras de pertencimento, tudo se torna 
transitório e descartável. Contudo, o mundo contemporâneo 
também cria estratégias para fugir à indiferenciação e 
aprofundar as diferenças e assimetrias entre os diferentes. 
(SANTOS et all, 2012, p. 240) 

Essas são características que dizem respeito diretamente à educação 

musical, pois tratam-se de acesso à informação, velocidade, espaço físico e 

simbólico, pertencimento, identidade, diferenças. Música como elemento de 

formação de identidades, como identificador cultural, como informação, como 

produto, são questões às quais precisamos estar atentos ao pensar a 

educação musical.  

Tais características são percebidas no campo da música, nas mudança 

de padrões e regras de composição, nos instrumentos musicais, nas formas de 

execução musical (cantar e tocar instrumentos), na própria concepção do que 

seja música, concepções remodeladas e ampliadas com frequência. Os 

elementos e objetos utilizados para fazer música vão além das formas e 

estruturas tradicionais acadêmicas e dos conhecidos instrumentos musicais. 

Qualquer sonoridade se transforma em música, qualquer objeto produz música.  
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Diante desta realidade, qual conhecimento musical a geração brasileira 

do século XXI precisa? Qual a função da educação musical no mundo 

contemporâneo? E qual a função da Música no currículo escolar? Quais as 

habilidades, aptidões, valores a serem desenvolvidos? 

 

5. DESAGUANDO NO RIO DA EDUCAÇÃO MUSICAL: 
CONFLUÊNCIAS  

Fazer a relação entre essas categorias é pensar em um espaço de 

vivências, trocas, experiências, criação, construção, produção, educação e 

tantas outras possibilidades quando se pensa em indivíduo e sociedade. Este 

espaço é o território onde o indivíduo e a sociedade se constroem.  Para Milton 

Santos,  
O território não é apenas o resultado da superposição de um 
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de 
coisas criadas pelo homem. O território é o chão e mais a 
população, isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de 
pertencer àquilo que nos pertence. O território é a base do 
trabalho, da residência, das trocas materiais e espirituais e da 
vida, sobre os quais ele influi. (SANTOS, 2006, p. 96) 
 

Sendo o território da escola, de acordo com Santos, uma identidade, a 

cultura aí produzida é também uma forma de reconhecimento de um grupo 

social. Para os jovens essa é uma forma de demarcar a sua maneira de ser e 

pensar o mundo.  
A música é a atividade que mais os envolve e os mobiliza. 
Muitos deles deixam de ser simples fruidores e passam 
também a ser produtores, formando grupos musicais das mais 
diversas tendências, compondo, apresentando-se em festas e 
eventos, criando novas formas de mobilizar os recursos 
culturais da sociedade atual além da lógica estreita do 
mercado. (DAYRELL, 2002, p. 119) 

Com o desenvolvimento dos meios de comunicação, produção e 

distribuição de produtos culturais, vivemos hoje um tempo em que não se 

consegue mais ficar escondido em um espaço determinado, onde não haja 

uma projeção do que se produz. Podemos dizer que não existe hoje uma 

“periferia cultural” onde o que se produz nesses territórios considerados 

periféricos não possa ter visibilidade não só nos centros urbanos, mas em todo 

o mundo. A massificação dos meios de comunicação, com a “internet, câmeras 
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digitais, celular, impressoras, servem a quem quer se tornar produtor de 

cultura.” (BENTES, 2012 p. 54)  

Vivemos um momento singular e de mudança de eixo na 
produção cultural contemporânea com a ascensão e 
visibilidade da produção cultural vinda das periferias, subúrbios 
e favelas. [...] Essa cultura das favelas e periferia surge como 
um discurso político “fora de lugar” (não vem da universidade, 
não vem do Estado, não vem da mídia, não vem do partido 
político) e coloca em cena novos mediadores e produtores de 
cultura: rappers, funkeiros, b-boys, jovens atores, performers, 
favelados, desempregados, sub-empregados, produtores da 
chamada economia informal, grupos e discursos que vêm 
revitalizando os territórios da pobreza e reconfigurando a cena 
cultural urbana. (BENTES, p.54) 

No entrelaçar dessas categorias, vistas sob a perspectiva de 

descolonização este trabalho está desenvolvido, buscando entender de que 

maneira esse estudante da escola pública articula e interpreta as múltiplas 

referências culturais e como elas se inserem nas suas ações no universo da 

instituição escolar. Ao mesmo tempo, perceber como a instituição escolar 

reconhece essas múltiplas referências culturais dos seus estudantes e busca 

inseri-las no processo de ensino aprendizagem, especificamente da música. 

Procurarei então me aproximar da realidade dos estudantes, procurar conhecê-

los na concretude da sua existência, inseridos em um contexto histórico de 

humanização e desumanização, no qual se produzem e são produzidos como 

sujeitos.  
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CAPÍTULO III - A MÚSICA É MINHA VIDA 
 

Neste capítulo apresento as discussões dos dados coletados através 

das observações e dos questionários aplicados com os estudantes.  

Inicialmente, discorro sobre a forma de seleção das escolas participantes da 

pesquisa e sobre os bairros onde estão localizadas. No capítulo seguinte, 

quando apresento os dados da pesquisa com professores e gestores, discorro 

mais detalhadamente a respeito desta escolha, considerando o corpo docente. 

Neste capítulo centralizo as discussões no corpo discente. 

Em seguida apresento características dos agentes da pesquisa, para 

que possamos visualiza-los melhor. Então passo a apresentar e discutir as 

questões das escolhas e rejeições musicais desses adolescentes.  

O título e alguns subtítulos deste capítulo foram selecionados das falas 

dos estudantes nos questionários. 

 
1. SEM MÚSICA A ESCOLA É CHATA 

 

Para escolha da escola que seria o local da pesquisa, foram definidos 

os seguintes fatores: fossem escolas públicas estaduais de ensino básico, que 

ofereçam Música no currículo, com professor efetivo licenciado em Música. 

Durante esse período de pesquisa exploratória, comecei a voltar mais a 

atenção para as músicas ouvidas em dois locais por onde circulo na cidade. 

Percebi, então, que no Cabula, onde está localizada a UNEB, estavam sempre 

presentes o Arrocha, o RAP e o Pagode Romântico. Já no bairro de Itapuã, 

próximo ao local da minha residência, também um bairro populoso e com 

características do que consideramos periferia social, a música ouvida pelos 

jovens é o Samba e o Pagode mais próximo ao Samba. Pensei, então, em 

selecionar uma escola no bairro de Itapuã e outra no bairro do Cabula. 

Foram escolhidas duas escolas, considerando não terem recebido 

outros pesquisadores do campo da Educação Musical, nem estagiários dos 

cursos de Licenciatura em Música, nem programas como o PIBID, da CAPES 

(Programa de Iniciação à Docência da Coordenação de Aperfeiçoamento de 
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Pessoal de Nível Superior) ou o Mais Educação, da Secretaria de Estado de 

Educação. Estes critérios foram definidos porque a minha intenção era 

trabalhar com instituições que ainda não tiveram a oportunidade de conviver 

com sujeitos externos ao corpo pedagógico da escola.  

Entretanto, após os contatos e as primeiras visitas aos 

estabelecimentos, defini que na escola situada no Cabula apenas seriam 

realizadas observações, e os demais instrumentos seriam aplicados na escola 

de Itapuã. Esta decisão foi tomada em razão da professora não ter contrato 

estatutário, e sim temporário, cujo período se extinguiria em dezembro de 

2015, antes da conclusão da pesquisa.  

A pesquisa empírica foi realizada durante o ano de 2016, em duas 

escolas da Rede estadual de Ensino. O critério para definição das Escolas foi o 

fato de ter no seu quadro docente um professor de música licenciado. Assim, 

após identificar as escolas estaduais que atendiam a este critério, entrei em 

contato com os diretores e ou coordenadores pedagógicos para viabilizar a 

pesquisa.  

As duas instituições de ensino selecionadas estão localizadas em 

bairros populosos, considerados de periferia social10, onde pude constatar 

grande efervescência na produção musical. São bairros de população, na sua 

maioria, negra, ambos sítios de antigos quilombos.  

 
1.1. Itapuã.., suas ruas cheias...11 
 

O bairro de Itapuã localiza-se no litoral, no limite norte da cidade e o 

seu nome tem origem indígena, que significa “pedra de ponta” ou “pedra que 

ronca”. Até meados do século XX era um bairro pouco povoado, pois era uma 

colônia de pescadores e local para veraneio. No final dos anos 1960, em 

virtude da instalação da Zona Industrial da Região Metropolitana de Salvador, o 

Centro Industrial de Aratu e o Polo Petroquímico de Camaçari, ambos no litoral 

norte do Estado, Itapuã passa a ser o ponto de articulação entre o centro da 

                                                           
10  Periferia Social – o excedente que trabalha na informalidade, sem especialização, 
desprotegida e com baixos salários, que habita em comunidades não necessariamente na 
periferia territorial das zonas urbanas.   
11 Caetano Veloso – Álbum Circuladô, 1991 
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cidade e a Zona Industrial. Esta posição estimulou a sua ocupação, o que 

favoreceu o crescimento do comércio e serviços e a sua expansão 

desordenada, na sua maioria invasões de áreas desabitadas. Hoje é um dos 

bairros mais populosos de Salvador.  

Chama a atenção pela representatividade da cultura negra, 

destacando-se o Grupo Afro Malê Debalê, que faz referência aos escravos 

africanos das etnias haucá e nagô, de religião islâmica, responsáveis pela 

Revolta dos Malês em 1835, que escolheram o Abaeté como refúgio. Outro 

grupo de inspiração afro, as Ganhadeiras de Itapuã apresentam cantos e 

danças que relembram a situação vivida pelas negras de ganho em Salvador, 

no século XIX. (LIMA; ALMEIDA, 2002). 

 

 
FIGURA 1 

Planta do Quilombo Buraco do Tatu 
Imagem disponível em 

http://www.terrabrasileira.net/folclore/origens/africana/quilombola.html 
 
 

O sítio que o bairro ocupa atualmente, foi área de instalação de um dos 

mais importantes quilombos de Salvador, entre 1744 e 1764, o Quilombo 

Buraco do Tatu. 
O Quilombo Buraco do Tatu manteve-se erguido inspirado no 
modo de vida africano e se expandiu em áreas importantes 
estrategicamente em Itapuã, a exemplo das dunas envolvendo 
a lagoa do Abaeté e toda a sua extensão, hoje conhecida como 
Praia do Flamengo, Alameda da Praia, etc. O Quilombo Buraco 
do tatu era uma referência importante nas lutas contra a 
escravidão na Bahia, desestabilizando de todas as formas 
possíveis o sistema escravagista da época. (LUZ, 2009) 
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Três músicos brasileiros cantaram a vida do bairro, Dorival Caymmi, 

Vinícius de Morais e Caetano Veloso, e dois deles estão homenageados com 

nomes de ruas e praças e estátuas: Caymmi e Vinícius. 
 

1.2. Kimbula, Cabula – lugar de afastamento dos males 
 

Bairro onde está localizada a UNEB, o Cabula faz parte do chamado 

Miolo de Salvador. A região, no passado, serviu de esconderijo para os negros 

escravizados, formando o Quilombo do Cabula. Essa região foi povoada por 

negros, principalmente de origem Congo e Angola, que tocavam e dançavam o 

ritmo religioso chamado kabula, dando origem ao nome do bairro (SANTANA, 

2017). Cabula/Kimbula significa “lugar de afastamento dos males” (NUNES, 

2017) 
Até o século XIX, as terras que hoje compõem o bairro do Cabula eram 

ocupadas por fazendas e chácaras que cultivavam preferencialmente laranja-

da-baía, conhecida como "laranja de umbigo".  Entre 1940 e o início dos anos 

1950 uma praga destruiu os laranjais e essa situação provocou o loteamento e 

venda em parcelas das fazendas. Os lotes vendidos foram formando novos 

bairros dando origem à um grande complexo de comunidades como: 

Pernambués, Saboeiro, Imbuí, São Gonçalo, Engomadeira, Mata Escura, 

Narandiba, Tancredo Neves e Cabula 6.   

O bairro abriga, ainda, um dos últimos remanescentes de Mata 

Atlântica da cidade. Trata-se de área pertencente à União (Exército Brasileiro) - 

a "Mata do Cascão" -, situada nos fundos do quartel do 19º Batalhão de 

Caçadores.  

A tradição africana proporciona a presença no bairro de um grande 

número de terreiros de candomblé, favorecendo a disseminação da música de 

matriz africana. Está situada também no bairro a Escola de Educação 

Percussiva Integral - EEPI, criada em 2003 pelo percussionista Wilson Café, 

em parceria com o Governo do Estado, atendendo a menores em situação de 

risco. 

Outras atividades culturais acontecem no bairro, como o “Sarau da 

Onça”, na região da Sussuarana, onde jovens negros se unem em torno da 

poesia e da música como forma de se contrapor às estatísticas de violência, 
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pobreza e baixa autoestima que permeiam os moradores do bairro. Também 

na Sussuarana destaca-se o “Mídia Periférica”, um projeto onde jovens poetas, 

músicos, educadores e comunicadores exploram as novas mídias para a 

divulgação dos seus trabalhos.  

 

2. OS ESTUDANTES PARTICIPANTES DA PESQUISA 
                 

A contribuição dos estudantes neste estudo se deu através das 

observações nas duas escolas, em momentos de aula e nos intervalos e da 

aplicação de um questionário. O questionário, aplicado apenas em umas das 

instituições observadas, teve o objetivo de entender a relação do estudante 

com a música na escola, como aula de Arte, e fora dela, na sua vida privada. 

Foram aplicados 114 questionários (anexo 1), utilizando o horário das 

aulas de música das turmas de 6º, 7º e 8º anos do Ensino Fundamental, 

conforme autorizado pela Coordenação Pedagógica e pelo Professor de 

Arte/\Música. 

Dos 114 (cento e catorze) estudantes que responderam ao 

questionário, 57% foram do sexo masculino e 43% do sexo feminino. Uma 

presença maior de rapazes em todas as turmas é uma questão a refletir. Por 

que mais rapazes que moças na escola pública? Não cabe esta discussão 

neste espaço, mas foi algo que me chamou a atenção. 

Deste total de estudantes, 47,3% estão matriculados no sétimo ano do 

Ensino Fundamental, 30% no sexto ano, 20% no oitavo ano e 2,7% no primeiro 

ano do Ensino Médio.  

As idades variam entre 11 e 17 anos, assim distribuídos: 30,7% têm 

treze anos, a idade de maior incidência entre os participantes da pesquisa; 

20,1% têm catorze anos; 16,23% com doze anos; 16,1% com quinze anos; 

10,11% com dezesseis anos; 5,26% com onze anos; 2,5% com dezessete 

anos. 

 Quando questionados sobre a sua cor, 44,73% se auto declararam 

pretos, 32,45% pardos, 14,03 brancos e 8,79% amarelos. Para esta questão 

utilizei a classificação do IBGE. Os que se auto identificaram como amarelos, 

eram descendentes de orientais e indígenas, mas dois alunos, que seriam 



61 
 

considerados pardos, se auto identificaram como amarelos, pois disseram ter a 

pele amarela.  

Com exceção de um estudante, todos residem no bairro onde a escola 

está localizada, ou nos bairros vizinhos. 

Durante a aplicação do questionário, percebi que o professor tomava a 

iniciativa da leitura de cada questão, antes que eles iniciassem as respostas. 

Compreendi que esta é uma pratica comum: ler e explicar para que o estudante 

responda. Algumas questões precisamos refazer oralmente, até de três 

maneiras diferentes para que houvesse a compreensão. Contei com o auxílio 

do professor de Música para conseguir que os estudantes compreendessem o 

que estava sendo perguntado. Como exemplo, cito a questão 14, solicitando 

que numerassem em ordem crescente. Esta questão foi modificada para 

escolha de apenas uma opção, a que seria a número 1. Tal decisão impediu 

que fosse feita a relação de gradação entre as preferências.  

Outro exemplo são as questões 9 e 11, onde eles precisariam citar o 

estilo musical de sua preferência e o estilo que não gostam. Sempre queriam 

citar mais de um. Solucionamos com uma provocação: se você precisasse 

parar de ouvir todas as músicas e pudesse ficar com apenas uma (estilo, 

cantor(a), banda), qual escolheria.  

Tal dificuldade deixa transparecer o problema da alfabetização como 

compreensão, da leitura/compreensão. Ler ultrapassa o estágio mecânico da 

decodificação, que se resume a uma leitura passiva. Pressupõe interpretar e 

construir significados, considerar os aspectos sociais e utilitários do processo 

da aquisição da leitura e da escrita, o letramento. Ou seja, a escolaridade 

básica não tem assegurado a prática cotidiana da leitura, não assegura leitores 

em sentido pleno.  

Assumir o letramento como objetivo do ensino no contexto dos 
ciclos escolares implica adotar uma concepção social da 
escrita, em contraste com uma concepção de cunho tradicional 
que considera a aprendizagem de leitura e produção textual 
como a aprendizagem de competências e habilidades 
individuais. A diferença entre ensinar uma prática e ensinar 
para que o aluno desenvolva individualmente uma competência 
ou habilidade não é mera questão terminológica. Em 
instituições como a escola, em que predomina a concepção da 
leitura e da escrita como conjunto de competências, concebe-
se a atividade de ler e escrever como um conjunto de 
habilidades progressivamente desenvolvidas, até se chegar a 
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uma competência leitora e escritora ideal, a do usuário 
proficiente da língua escrita. Os estudos do letramento, por 
outro lado, partem de uma concepção de leitura e de escrita 
como práticas discursivas, com múltiplas funções e 
inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem. 
(KLEIMAN, 2007, p 4)  

Qual relação tem esta discussão com o ensino da música? Para Jean 

Piaget, esta fase do desenvolvimento envolve as operações formais. Ou seja, o 

indivíduo desenvolve a capacidade de construir sistemas e teorias abstratas, 

desenvolvendo o pensamento abstrato hipotético-dedutivo. Para Swanwick 

(2003, p. 34) a música é a mais abstrata de todas as artes. E as artes são 

formas simbólicas que compartilham sistemas de significados, que ele 

denomina discurso. Ou seja, discurso seria a tradução das experiências dentro 

de sistemas de sinais. Consequentemente, música implica cognição, a 

capacidade de “fazer conexões e comparações, a facilidade de ‘ler’ as 

convenções musicais estabelecidas e a habilidade de reconhecer e responder 

aos desvios esperados das normas musicais.” (p. 22). Para o autor,  

A música não é uma anomalia curiosa, separada do resto da 
vida; não é só um estremecimento emocional que funciona 
como atalho para qualquer processo de pensamento, mas uma 
parte integral de nosso processo cognitivo. É um caminho de 
conhecimento, de pensamento, de sentimento. (p. 22, 23) 

Escutar música vai além de escutarmos sons separados, isolados. 

Ouvimos unidades expressivas, frases, o que nos dá uma ilusão de gestos, 

movimento; a experiência musical tem o som como seu objeto, mas a vida e o 

movimento é que é a música, não o som em si. (p. 30, 31)  

Podemos afirmar que a aprendizagem musical contribui para o 

desenvolvimento do processo cognitivo, favorecendo o desenvolvimento do 

pensamento abstrato hipotético dedutivo. A ausência da Música como 

componente curricular na escola básica, e o esforço no ensino/aprendizagem 

da decodificação da leitura e escrita, talvez seja uma das explicações para a 

dificuldade dos estudantes compreenderem as perguntas do questionário. Mas 

esta é uma discussão para outro trabalho. Não faz parte deste estudo 

especificamente. 
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3. QUE SERIA DE MIM SEM A MÚSICA? 
 

A música é, talvez, a forma de arte mais vivenciada pelos adolescentes 

e jovens. Faz-se presente no seu cotidiano, cumprindo funções de construção 

de sociabilidades, de identidades, de conhecimento de mundo e de si (SOUZA; 

TORRES, 2009). A expansão da indústria da música é um grande facilitador 

dessa vivência, já que a produção musical está disponível gratuitamente 

através dos diferentes meios de comunicação, transformando-a num produto 

de consumo, muito além da função da arte como contemplação, vigente até o 

século XIX. Tal disponibilidade possibilita a construção de gostos e 

preferências, decorrentes das vivências nos espaços de sociabilidade, como 

família, vizinhança, rua, escola, igreja.  

Contribui, também, para que o jovem/adolescente tome consciência de 

si e do seu mundo, elabore informações para construção de conhecimentos, 

participe das experiências que envolve sentimentos, afetos. Podemos ouvir 

relatos de adolescentes que fazem da música sua companheira nos momentos 

de alegria, de tristeza, de solidão, de congraçamento. Arroyo destaca que “a 

relação entre os adolescentes com a música popular envolve sentimentos, 

percepção, cognição, consciência, corporalidade.” Experiências que tendem a 

ser negadas pela escola ou altamente disciplinadas pela cultura escolar. E 

prossegue questionando se “a escola seria um lócus para que a interação de 

adolescentes e música popular pudesse fluir na densidade que tende a ser 

vivenciada pelos jovens no seu cotidiano.”  (ARROYO, 2007, p. 7) 

Está presente na escola de diferentes maneiras, não apenas nas aulas 

de música, mas também nos momentos fora da sala de aula, como a chegada 

e saída e nos intervalos entre as aulas. O adolescente demonstra ter bastante 

interesse pela música, quase todos têm a sua seleção gravada nos celulares. 

O uso dos celulares para ouvir música, experiência presente na vida dos 

adolescentes, reflete a relação da sociedade com o consumo: “Na sociedade 

contemporânea a adolescência desenvolve-se cada vez mais como uma 

camada social com características próprias, entre elas o consumo” (SEBBEN; 

SUBTIL, 2010, p.49). E mais adiante os autores afirmam: “Ao consumir 

produtos artísticos, o adolescente relaciona-se com elementos materiais e 

simbólicos que constituem parte importante de sua afirmação social” (p.50). A 
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música da mídia integra o cotidiano dos adolescentes, auxiliando na 

constituição de subjetividades, assumindo importância nos processos de 

socialização (DOZZA SUBTILL, 2011, p.178). Assim, o adolescente já ingressa 

na vida escolar com variadas referências musicais, trazidas dos seus 

ambientes de convivência.  

De que maneira o estudante percebe a música na sua vida e na 

escola? De que forma participam das aulas de música?  

 

4. GOSTO... PORQUE GOSTO 
 

Significativamente, os participantes desta pesquisa, ao serem 

questionados se gostam de música, a resposta é afirmativa na totalidade dos 

casos, justificando por diferentes motivos, sendo que 8,7% não apresentaram 

justificativa.  

As razões mais citadas (39,5%) foram as que se referem a sentimentos 

trazidos e proporcionados pela música, como calma, sossego, relaxamento, 

felicidade, alegria. Para esses adolescentes, ouvir música está diretamente 

relacionado ao prazer, às experiências de bons momentos. Outros estudantes 

destacam a importância da música como distração e diversão, mesmo quando 

estão realizando alguma atividade doméstica:  

• Me divirto quando arrumo a casa.  
• Energia para arrumar a casa. Adoro ouvir vários tipos 

de música, ainda mais pra arrumar a casa; só arrumo 
ouvindo música. 

Algumas respostas estão relacionadas com a capacidade que a música 

tem de fazê-los refletir, pensar, ter inspiração:  

• Porque eu penso em muitas coisas ouvindo ela (a 
música) 
• Traz lembranças. 
• Inspira a fazer minhas coisas. 
• Toca nas pessoas. 
• Porque eu posso refletir e algumas me lembram 
algumas coisas. 

A música expressando e compreendendo seus próprios sentimentos 

surgiu em 5,25% das respostas:  
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• Umas músicas descrevem minha vida; 
• Elas dizem o que estou sentindo; 
• As músicas falam do que está aí; 

Neste caso, fica clara a compreensão da música como canção, que 

através das letras têm o potencial de reflexão, de descrever a realidade, as 

emoções, os sentimentos.  

Duas respostas tiveram relação com a vivência religiosa:  

• Eu gosto de ouvir música evangélica para abençoar a 
minha vida; 

• Ouço música evangélica porque ela me deixa perto de 
Deus. 

Estes são sentimentos experimentados por grande parte das pessoas, 

de uma forma geral. A música é vista, comumente, como sinônimo de alegria, 

festa, lazer, prazer, descanso, congraçamento. Ouvimos, comumente, 

expressões como “que maravilha!” quando dizemos que trabalhamos com 

música. Em festas, reuniões, comemorações, a música precisa estar presente. 

Profissionais que lidam com treinamento físico (hidroginástica, massagens, por 

exemplo) usam a música como estímulo. As religiões utilizam-na como forma 

de adoração, ensinamento doutrinário, meditação, comunhão. Não surpreende 

que os estudantes tenham a mesma percepção comum da função da música 

na sua vida. Swanwick (2014) nos lembra que “as artes são frequentemente 

vistas como criadoras de mundos de sonho, dentro dos quais podemos 

‘escapar’ da realidade (p. 59). São as relações das artes com o sensorial, o 

intuitivo, com o lado direto do cérebro.  

Alguns estudantes (14%) disseram apenas que a música é boa, legal, 

interessante, sem explicar porque assim a percebem. Poucas respostas (4,3%) 

são direcionadas à percepção da música como forma de 

conhecimento/aprendizagem, destacando que gostam de compreender o que 

os compositores pensam, ou conhecer novas culturas, e até mesmo conhecer 

outra língua. Um percentual de 5,25% totaliza os que fazem a relação da 

música com a dança: 

• É boa pra dançar; 
• Eu gosto do ritmo e da batida pra dançar; 
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• Por causa do ritmo que me faz dançar. 

Aqui podemos perceber a capacidade de ouvir a música, sentir o seu 

ritmo, as acentuações (batidas) e a reação corporal, na maioria das vezes 

espontânea. A reação à dinâmica da música é percebida nos bebês, desde os 

primeiros meses: ouvem uma música e balançam o corpo acompanhando o 

ritmo. Estudos têm comprovado que a resposta corporal à música é 

espontânea. O corpo reage ao estímulo musical exatamente por ser o material 

básico da música o som, um fenômeno físico. Assinala GODINHO (2006) que 

A música não para de gesticular nas nossas mentes. O que 
ouvimos permite-nos ‘reconstruir’ mentalmente um corpo com 
movimento, gestos e posturas, com uma certa intencionalidade, 
uma certa atitude ou um certo estado emotivo. (GODINHO, 
2006, p.362,363) 

Muszkat, em estudos sobre neurociência, música e desenvolvimento, 

nos fala da complexidade das funções musicais e de suas localizações 

assimétricas no cérebro. Desta forma, durante a audição musical, as alturas, 

timbres, discriminação melódica envolvem o hemisfério direito; já os ritmos, a 

identificação semântica de melodias, o senso de familiaridade, o 

processamento temporal e sequencial dos sons envolvem o hemisfério 

esquerdo. Para o pesquisador, muitas áreas cerebrais são mobilizadas pela 

atividade musical, estando entre elas a gestualidade implícita e a modulação do 

sistema do prazer e recompensa. São percepções múltiplas em uma 

experiência singular, direcionando, ao mesmo tempo, sentidos, corpo e 

cognição (MUSZKAT, 2012). Ou seja, o fazer musical nos envolve 

integralmente, sentidos, cérebro e corpo.  

Edgar Willems (1970) também associa o corpo ao fazer musical, 

quando afirma que a música está relacionada à natureza humana, e relaciona 

as emoções ao aspecto melódico, o intelecto à harmonia, e o instinto ao ritmo.  

Podemos perceber também que, de maneira geral, a relação desses 

estudantes com a música mantém-se no nível das emoções. Comparando com 

outros estudos desenvolvidos em países diferentes, encontramos razões 

semelhantes. Palheiros (2006, p. 306) nos informa sobre estudos 

desenvolvidos na Alemanha, Inglaterra, Suécia, Estados Unidos, em que as 
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razões por que os jovens ouvem música estão, na sua maioria, relacionadas 

com a satisfação das necessidades emocionais e sociais, como passar o 

tempo, distrair de preocupações, aliviar aborrecimentos, descontrair, lidar com 

problemas, melhorar o estado de espírito, divertir-se, criar disposição. Estudo 

semelhante desenvolvido em Ponta Grossa/PR por SEBBEN (2009) também 

apontam razões semelhantes às encontradas neste estudo. 

Para os estudantes sujeitos desta pesquisa, as funções são do prazer, 

da alegria, do divertimento, da ocupação do tempo e da ajuda para passar 

tempos que são considerados enfadonhos, como arrumar a casa, por exemplo. 

São de traduzir emoções e sentimentos, experiências vividas, ou, 

simplesmente, ouvir. Gostam de música por ela mesmo, sem necessidade de 

explicações. O que isso nos indica a respeito da Educação Musical? Em que 

contribui para a compreensão da relação do adolescente com a música e a 

função da Música como componente curricular? 

 

5. MÚSICA COMO DISCURSO 
 

Keith Swanwick (2003) considera a música uma forma de discurso, 

pois compartilha sistema de significados. Por isso, é conhecimento. Este 

conhecimento/experiência musical está relacionado com os modos como as 

pessoas se envolvem com a música, que acontece e se desenvolve em 

diferentes níveis interligados e que podem ser demonstrados em forma espiral. 

(Figura 2)  

O formato em espiral deixa claro ser um processo cíclico e cumulativo, 

sempre retomando o início, mas evoluindo sistematicamente. Remete também 

aos conceitos de desenvolvimento de Piaget, associando o lado esquerdo à 

assimilação e o direito à acomodação. Para Swanwick é um processo dialético 

entre a intuição e a análise, ou seja, o conhecimento, em qualquer instância, é 

inicialmente intuitivo e depois direcionado à análise. 

Neste esquema podemos perceber oito níveis de desenvolvimento que 

se sustentam em quatro dimensões: material, expressão, forma e valor. Tais 
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dimensões podem ser relacionadas às dimensões de avaliação ou análise 

auditiva. No lado esquerdo da espiral estão colocados os modos intuitivos de 

relação com a música, e no lado direito, os modos analíticos. 

A dimensão MATERIAL compreende o relacionamento do som à fonte 

sonora, ou seja, o indivíduo encontra prazer no som e nas sonoridades em si 

mesmo, destacando timbres e dinâmicas (SENSORIAL). Em seguida iniciam a 

manipulação e exploração desses materiais (MANIPULATIVO). Na dimensão 

EXPRESSÃO a relação é, inicialmente, pessoal e surgem a associação a 

sentimentos e emoções (PESSOAL). Em seguida o afetivo é transformado em 

expressivo, percebendo frases e organizações métricas (VERNÁCULO).  

 

  

FIGURA 2.  
ESPIRAL DE SWANWICK.  

FONTE Swanwick e Tilman – 1986 
 

A dimensão FORMA compreende o reconhecimento de relações de 

estrutura, organização e expressão dos materiais, identificando repetições, 

tensões, repousos, desvios, contrastes, etc. (ESPECULATIVO). Daí iniciam as 

relações com o vocabulário musical (IDIOMÁTICO). Na dimensão VALOR 

percebe-se a identificação com sistemas de valor social, considerando a 
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qualidade dos materiais musicais, o seu caráter e estrutura, não sendo 

influenciado por valores pré concebidos, como tal gênero ou estilo é bom e 

aquele outro é ruim (SIMBÓLICO). Daí chega-se ao nível da sistematização, 

com possibilidades de criação de novos universos musicais (SISTEMÁTICO). 

Se analisamos as respostas dos estudantes apresentadas acima a 

partir da proposta da espiral de Swanwick, percebemos que alguns se 

encontram na dimensão intuitiva encontrando prazer nas sonoridades em si, 

nas letras, no ritmo, associando a música a sentimentos e emoções.  

Continuemos com Swanwick, considerando os três princípios de 

educação musical (2003, p. 57 – 70), que, juntos proporcionam um ensino de 

música musical, ou seja, pensar o como em vez de o que. São estes os 

princípios:  

1. Considerar a música como discurso – trazer a consciência musical do 

último para o primeiro plano.  

2. Considerar o discurso musical dos alunos – criar espaços para tomada 

de decisões e exploração pessoal; integrar as experiências musicais. 

3. Fluência no início e no final – ouvir, articular, para depois ler e escrever.  

Envolver os adolescentes com o fazer musical vai muito além do 

ensinar repertório, biografias e histórias de gêneros musicais, ou ainda de 

ensinar a ler e escrever música. Ensinar música musicalmente é favorecer 

experiências musicais que despertem a curiosidade para irem sempre além, ou 

seja, conduzir os estudantes para o discurso musical. 

Entretanto, na escola básica, e particularmente, na escola pública, nos 

deparamos com situações que surgem como dificuldades para o exercício da 

educação musical. Uma dessas dificuldades diz respeito ao contexto em que 

os adolescentes ouvem música: na escola ou fora da escola. De acordo com 

Palheiros, fora da escola eles decidem o que ouvir, como ouvir, onde, quando, 

a duração e a quantidade de vezes. Já na escola, a audição, geralmente é uma 

atividade formal, planejada pelo professor, com objetivos e conteúdos, 

metodologia, frequência e duração. Para a autora, essas diferenças implicam 

em diferentes atitudes dos estudantes no que se refere ao significado da 

audição musical. (PALHEIROS, 2006) 
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Arroyo (2007) aponta algumas dificuldades encontradas em algumas 

escolas de ensino básico. A primeira delas refere-se às condições de trabalho 

dos professores: a precarização do trabalho docente, principalmente no que se 

refere à desvalorização profissional, salários baixos, acúmulo de turmas, turnos 

e instituições de ensino, falta de tempo para estudos e atualização, dificuldade 

de participação em congressos e eventos da área. Esta realidade pode ser 

constatada especificamente na jornada de trabalho do professor de música, 

que trabalha em duas Redes de Ensino e ainda precisa tocar em eventos e 

espaços públicos para complementar a renda. Consequentemente não tem 

tempo suficiente para estudos de atualização no seu campo de trabalho. Os 

sistemas de ensino também não liberam os professores para participação em 

congressos da área, a não ser que sejam promovidos pela própria Rede. Esta 

informação foi prestada nas entrevistas com os professores de música.  

Podemos citar, também, as precárias condições físicas e materiais das 

escolas, como salas e mobiliário inadequados, falta de material pedagógico, de 

instrumentos musicais, de isolamento acústico (ouvimos em um evento a fala 

de uma profissional responsável pelo ensino da Arte em todo o Estado, que a 

música incomoda muito, pois faz barulho e atrapalha as atividades das outras 

turmas). Nas escolas observadas as aulas de Arte/Música são realizadas nas 

próprias salas de aula, não dispondo de material adequado, como instrumentos 

musicais, aparelhos de som, etc. O professor usa seus próprios dispositivos e 

instrumentos, como notebook, caixa amplificada, violão, teclado, carregando de 

sala em sala, a cada aula. A sala reservada aos professores é equipada com 

mobiliário antigo e estragado, sem proporcionar qualquer conforto nos 

momentos de intervalo entre as aulas, principalmente aos que trabalham os 

dois turnos e, por esta razão, passam o dia na escola.  

Consequentemente, outra dificuldade é o desinteresse dos estudantes 

pela escola de uma maneira geral e pelas aulas de Arte/Música 

particularmente. Temos uma escola que ainda se mantém nos padrões do seus 

momentos iniciais, isolada do mundo e da vida exterior à ela, centrada na 

disciplina e na acumulação de conteúdos desprovidos da articulação com a 

vida. Os portões trancados, janelas gradeadas e muros altos parecem separar 

a vida escolar do “mundo lá fora”. Esta expressão “o mundo lá fora” foi utilizada 
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pela coordenadora pedagógica durante a entrevista, ao explanar a respeito da 

função da escola, que é proporcionar aos alunos “experiências diferentes das 

que têm no mundo lá fora, preparando-os para o futuro”. Preparar para o futuro 

revela as representações de subalternidade a que estão submetidas as 

populações condenadas a formas injustas de viver. Para Arroyo (2013, p. 274) 

é a visão salvadora da escola e dos currículos: “tirar o povo da ignorância, da 

incultura, do atraso, da preguiça e da indolência para leva-lo ao conhecimento, 

à cultura, aos valores de trabalho, à ascensão social, cultural e moral”.  

Observando a chegada dos estudantes à escola, percebi que passam 

por dois portões, com uma espécie de revisão de uniforme, simulada de 

cumprimento, antes de dirigirem-se à área das salas de aula. A funcionária que 

os recepciona é bastante gentil na abordagem, e demonstra conhecer todos os 

estudantes pelo nome, identificando as famílias, questionando por faltas e 

atrasos, saúde, e outros problemas que tenham chegado ao conhecimento da 

escola. Entretanto, percebi nos estudantes reações naturais às destinadas a 

autoridades, sentindo-se incomodados e respondendo rapidamente enquanto 

se afastam. Esse “mal estar” e comportamento de resistência dos adolescentes 

em relação à autoridade escolar foi percebido em outras situações nos 

corredores e nas salas de aula, principalmente com a entrada de alguém para 

trazer algum aviso e informação, assim como no espaço entre os dois portões 

de entrada, quando são convidados a entrar nas salas de aula.  

Outra dificuldade é a percepção e compreensão das novas 

sensibilidades e experiências que os jovens estão construindo no seu tempo. 

“Enquanto o adulto vive ainda sob o impacto de um modelo de sociedade que 

se decompõe, o jovem já vive um mundo radicalmente novo, cujas categorias 

de intelegibilidade ele ajuda a construir” (PERALVA, 1997, p. 23). A geração 

que está nas escolas é conhecida como “Geração Z (Gen Z)”. É a juventude 

digital, composta por adolescentes entre 12 e 19 anos, e que, compõe 18% da 

população brasileira e 29% da população mundial12. Cresceram junto com a 

tecnologia digital; não conhecem o mundo sem internet pois são os “Nativos 

digitais”. Também é uma geração que vive em um mundo de transformações 

em todos os sentidos, principalmente de valores morais, percebendo as 
                                                           
12 https://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/20/politica/1424439414_489517.html 
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diferenças de raça, gênero, classe social, conhecimento e formas de aprender 

diferentes dos professores que, na sua maioria, pertencem às Gerações Y 

(nascidos entre o final dos anos 1970 até início dos anos 1990) ou X (nascidos 

antes de 1960 até final dos anos 1970).  

Entretanto, apesar de serem características próprias de uma geração, 

precisamos entender as diferenças socioeconômicas entre as diferentes 

classes sociais. O estudante da escola pública, sujeito desta pesquisa, 

pertence à classe menos favorecida, é morador da periferia e, 

consequentemente, não tem acesso à maioria dessas benfeitorias do mundo 

digital. Entretanto, é influenciado por elas e utilizam-na de acordo com as suas 

condições e possibilidades. Concordo com Arroyo (2013) quando questiona: 

quem são esses adolescentes-jovens e afirma: 

Esses reducionismos culturalistas e moralizantes não dão 
conta das formas de viver, sobreviver, trabalhar em que 
tantos(as) educandos(as) estão atolados. Eles e elas não 
trazem às salas de aula identidades pós-modernas, mas 
formas de viver elementaríssimas a que são condenados seus 
coletivos sociais, raciais desde o passado. Não chegam 
sujeitos deslocados de si mesmos, sem referentes culturais, 
mas às voltas com entender-se numa desordem social – nada 
pós-moderna -  que os desloca, segrega a formas indignas, 
inumanas e injustas de viver. (...) Análises sobre jovens, 
adolescentes e crianças em outros contextos de mudança nem 
sempre servem para contextos de persistentes formas tão 
precarizadas e inumanas de viver com que os docentes-
educadores convivem nas escolas públicas. Precisamos ver os 
jovens e adolescentes em nossos contextos sociais e raciais. 
(ARROYO, 2013, p. 224) 

Esses adolescentes que vivenciam a segregação e a desordem social 

são apontados pela mídia, e muitas vezes pela escola, como os que provocam 

incômodo social, salientando violência, drogas. Negam o seu protagonismo de 

produtores de cultura, na busca por saber-se, conhecer-se, rompendo os 

limites segregadores e serem reconhecidos como autores de experiências 

positivas. O isolamento a que são submetidos é social, mas vivem em uma 

sociedade que os instiga a outros modos de vida e a necessidades materiais e 

culturais que lhes possibilitem visibilidade e protagonismo nesta sociedade.     

Santos et all (2012) comentam:  
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Nossos alunos são sujeitos de um mundo plural, onde as 
noções de tempo, espaço, limites e fronteiras já não cabem 
mais no modelo cartesiano, e onde valores culturais perdem a 
rota das tradições e se definem nas escolhas e usos de bens 
de consumo descartáveis materiais, sociais e intelectuais. Hoje 
somos atravessados por uma rede de subjetividades 
resultantes de muitos mundos, colocando-nos ante o 
contraditório, o bizarro, o inesperado e impondo questões para 
as quais já não existem ‘respostas certas’. Mas, 
paradoxalmente, as mudanças no mundo contemporâneo 
acabam por contribuir para o estabelecimento e o 
aprofundamento das diferenças e da assimetria entre os 
diferentes. (SANTOS et all, 2012, p. 240) 

De que maneira os docentes da escola pública enxergam seus 

educandos? Como se realiza o processo de escolarização nesses espaços? 

Pude reconhecer os mesmos padrões do meu tempo de estudante da escola 

básica, nos anos de 1960, destacando o currículo por disciplinas 

individualizadas e não relacionadas entre si; o professor como conhecedor da 

matéria, o estudante como o que precisa aprender; a avaliação como recurso 

motivador da aprendizagem (“É pra copiar? É pra nota, professor? Quanto 

vale?”); a avaliação quantitativa (a nota) como comprovação da aprendizagem 

daquilo que a escola espera que o estudante aprenda; os tempos das aulas 

marcados pelo padrão dos cinquenta minutos definidos na década de 1950; o 

silêncio e a disciplina na sala de aula como referência para avaliar o “controle” 

que o professor tem sobre a turma.  

Essas constatações me remetem a pensar em que medida estes 

adolescentes se relacionam com as tecnologias digitais? Durante a elaboração 

deste trabalho pude observar em diferentes espaços, não apenas na escola 

lócus da pesquisa, que a grande maioria dos adolescentes portam celulares, 

smartphones, tablets, utilizando-os como forma de comunicação, de buscar 

informações e, principalmente, para ouvir música (BRASIL; MACIEL, 2017). As 

cenas a seguir, registradas no Diário de Campo, demonstram a importância 

desses aparelhos para essa geração. 

1. Momento de intervalo entre as aulas. Um estudante está 
sentado sozinho no corredor, com fones de ouvido, 
escutando um RAP, enquanto marca o ritmo com os pés e 
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canta trechos. Repete alguns trechos e posso perceber 
que tenta memorizar.  

2. Uma aula de Arte/Música no 8º ano do ensino 
fundamental. O professor está na sala, organizando o 
material para a aula. Inicia recordando o conteúdo que 
estão estudando nesta unidade. Estão presentes apenas 
14 estudantes, mas apenas dois deles estavam atentos e 
sentados próximos ao professor. Os demais foram 
chegando e se agrupando nas mesas da sala. Nas 
mesas, os estudantes ouviam outras músicas nos 
aparelhos celulares, tamborilavam, cantavam e 
comentavam essa música.  

3. Uma aula de Arte/Música no 7º ano do ensino 
fundamental. O professor entra na sala junto com os 
estudantes. Alguns sentam e perguntam o que vão fazer, 
apresentam uma pesquisa feita em casa sobre o tema em 
estudo. Outros caminham pela sala, sentam nas mesas (e 
não nas cadeiras), ouvem música nos celulares, cantando 
e dançando. O professor pede que se acomodem, 
comenta as pesquisas apresentadas e parabeniza o 
interesse dos estudantes. Em seguida, relembra o 
conteúdo em estudo e apresenta as gravações de uma 
mesma canção executada por dois intérpretes. Os 
estudantes que estavam ouvindo as músicas nos 
celulares continuam e alternam a audição das duas 
gravações (a do professor e a do celular). Comentam a 
qualidade (consideram ruim) da gravação do professor.  

O desenvolvimento tecnológico favoreceu a difusão da produção 

artística, cultural e científica. O acesso a essa produção está facilitado e, como 

dissemos no início deste trabalho, os estudantes da escola pública usufruem 

intensamente da música como produto da Indústria Cultural. Desta maneira, 

em resposta ao questionário, quando perguntados sobre qual instrumento mais 

utilizavam para ouvir música, 77,2% afirma ser através do celular. Tal dado nos 

informa da importância desse aparelho na vida dos adolescentes. Daí a sua 

presença na escola, em diferentes momentos, como foi observado durante as 

visitas ao estabelecimento de ensino.  

Diferentes estudos têm sido realizados no que diz respeito à presença 

e ao uso do celular e outras tecnologias na escola e na aula de música, a 

exemplo de BOZZETTO, 2008; DUARTE e MARINS, 2015; FRANCHI e 
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BLANCO, 2016; GOHN, 2008; PINTO, 2007; ROSA e LAMMEL, 2016; 

SCHRAMM, 2009; SILVA, 2007.  Indicação de outros estudos pode ser 

encontrada em COTA, 2015. Como não é objeto deste estudo a discussão a 

respeito do uso da tecnologia em sala de aula, ficam as sugestões de leitura 

para aprofundamento do assunto. 

O segundo instrumento mais citado para ouvir música foi o 

computador, com 9,6%. Sabemos que o acesso a este instrumento é mais 

difícil, inclusive pelo seu custo. O CD foi citado por apenas quatro estudantes, o 

tablet o Ipad e o rádio por três, e a TV apenas por um. Quatro recusaram-se a 

responder.  

Interessante notar a pouca penetração do rádio e do CD na vida 

desses adolescentes: 40,3% afirmaram não ouvir rádio. Revela-se a 

importância da internet para difundir e possibilitar a apropriação dos produtos 

musicais. Pudemos constatar ser esta a maneira pela qual a maior parte dos 

estudantes têm acesso ao conhecimento musical. Conhecimento musical é 

considerado neste trabalho como toda e qualquer informação a respeito da 

música, que tenha influência sobre a vida dos agentes desta pesquisa. Tal 

concepção está fundamentada na obra e pensamento de Paulo Freire, para 

quem o conhecimento é um processo transformador, tanto do que se conhece, 

como do conhecedor; portanto, é resultado da relação dialógica e recíproca 

entre a informação/conhecimento mesmo e o conhecedor, e surge através da 

invenção e reinvenção, consequência de um questionamento inquieto, 

impaciente, continuado e esperançoso do ser humano. A informação, portanto, 

só se transforma em conhecimento a partir do momento em que acontece o 

processo de transformação, invenção e reinvenção. E quanto mais 

transformada, inventada e reinventada a informação produz mais 

conhecimento.  

Sem dúvida, as tecnologias da informação passaram a ser desafio para 

professores de qualquer área e, especificamente, para os educadores 

musicais. Utilizá-las nas aulas, não apenas como ferramenta, mas também 

como conteúdos em música, possibilita o envolvimento dos estudantes nas 

diferentes atividades, como composição, execução e apreciação.  

De forma mais minuciosa o educador pode aproveitar editores 
de sons de cada aparelho, que permitem escrever figuras 
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musicais e ouvir as notas de forma precisa quanto altura e 
afinação, trabalhando escalas, propriedades do som e 
ensinando as figuras de som e seus respectivos valores. 
(BRASIL; MACIEL, 2017) 
 

Referindo-se ao tablet, Brasil e Maciel consideram-no o recurso portátil 

mais rico em propriedades relacionadas com a música, tanto no que diz 

respeito aos recursos de registro, quanto à possibilidade de simular diferentes 

instrumentos musicais. Aparelhos eletrônicos, como televisor, aparelhos de 

som (rádio, CD, toca disco), também são recursos que podem ser utilizados 

nas aulas de música não apenas como ferramenta, mas também como 

conteúdo curricular. 

Considero como uma das principais funções da Educação Musical a 

aprendizagem do ouvir. Não um ouvir descomprometido, mas consciente, uma 

escuta ampla que nos encaminhe a uma compreensão do mundo. A música 

como base para entendermos a natureza (afinal, o som é um fenômeno físico). 

Para compreendermos o homem (a música é produção unicamente humana) e 

suas relações consigo mesmo e com os outros (relações sociais, 

antropológicas, emocionais, históricas, culturais, entre outras).  

Um ouvir que nos leve além da tradicional música ocidental que 

aprendemos nos cursos de formação como sendo “a música”. Que proporcione 

a articulação do presente com o passado e mesmo com o futuro. Ampliar a 

concepção dos estudantes no que diz respeito à música na vida e na formação. 

A música como prazer e como conhecimento. Portanto, um conhecimento 

prazeroso. 

  

6.  É RADICAL! 

 

De qual música os estudantes gostam? E de qual não gostam? Estas 

foram duas das perguntas do questionário, propositadamente elaboradas com 

resposta aberta, procurando evitar a indução de estilos e gêneros pré 

concebidos como preferências (o que mais ouvem) ou rejeição (o que não 

gostam de ouvir) dos adolescentes. 
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Quatro das questões colocadas para os estudantes referiram-se ao 

gosto musical, considerando, então, o conhecimento que tinham a respeito de 

estilos musicais. Foi perguntado qual estilo mais ouvia/gostava e porque, e qual 

estilo não gostava/não ouvia e por que. A orientação foi para que citasse 

apenas um estilo em cada questão.  

Foram citados 17 diferentes estilos (ver Tabela 1), sendo o Rock o 

mais apontado, totalizando 47% das citações: desses 47%, 31,4% citaram-no 

como estilo preferido e 68,5% como estilo do qual não gostam. O Funk, foi o 

segundo mais citado, com 21% escolhas como o estilo preferido e 24,5% como 

o estilo não ouvido, um total de 45% das citações, revelando um equilíbrio 

entre as duas situações.  

Interessante observar que os ritmos considerados como os preferidos 

na Bahia não obtiveram destaque nesta lista espontânea. O Axé e o Arrocha 

tiveram pouca expressão, com seis citações do Arrocha, todas como estilo não 

apreciado, e 2 citações do Axé, uma para cada situação. O Pagode foi citado 

por 21%, numa relação de equilíbrio, onde 50% gostam e 50% não gostam. 

Apenas um estudante citou o Pagode como o estilo preferido, justificando ser a 

música que representa a Bahia. Apesar de serem estilos com bastante 

divulgação da mídia, e presente nas grandes festas de rua de Salvador, os 

agentes desta pesquisa não reproduziram essa expressão.  

Esses dados nos remetem a analisar de que maneira definimos 

culturas, gostos, preferências, a partir de estereótipos construídos sobre 

suposições de que fenômenos de moda tendem a homogeneizar todo um 

grupo social. De acordo com Bourdieu (2008b) as formas de recepção de uma 

mensagem são diferenciadas de acordo com as características sociais e 

culturais do receptor. Para ele, “não se pode afirmar que a homogeneização 

das mensagens emitidas leve a uma homogeneização das mensagens 

recebidas, e menos ainda a uma homogeneização dos receptores” (p. 61). 

Desta forma, considera ficção a ideia de que “os meios de comunicação de 

massa são capazes de homogeneizar os grupos sociais, transmitindo uma 

cultura de massa idêntica para todos e identicamente percebida por todos” (id. 

Ibid.). Considerando as preferências e rejeições dos estudantes pesquisados, 

tais escolhas são determinadas pela cultura da família, dos ambientes de 



78 
 

convivência, como igrejas e associações de bairro, e também pela influência 

dos grupos de amizade.  

    Talvez em uma pesquisa com maior abrangência possamos ter uma 

visão mais real da influência de tais estilos na vida dos adolescentes 

estudantes da escola pública. Por esta razão, seria prematura a afirmação da 

influência, ou não influência do que conhecemos e divulgamos como a música 

baiana na escolha dos jovens.  

Da mesma forma, o Funk, considerado como um estilo muito apreciado 

pelos jovens da periferia, apesar de em 45,6% das respostas, teve mais 

reprovação (24,6%) que aprovação (21%).  

As justificativas para essas escolhas estão relacionadas, na sua grande 

maioria, com os sentimentos, da mesma forma que as justificativas para gostar 

de música. Gosto porque “me faz bem” (música clássica), “me relaxa” 

(internacional, romântica, sertaneja), “porque eu gosto” (sertaneja, funk, rock); 

ou “não gosto porque não gosto” (axé, samba), “porque é chata” (MPB, ópera), 

“porque é irritante” (em relação ao rock), “porque tem baixaria” (em relação ao 

funk e pagode); “porque desrespeita a mulher” (funk e pagode), entre outras. 

Vale aqui salientar a justificativa de um estudante para gostar da música 

clássica: lembra tempos quando tudo era mais simples. Qual a relação que 

este adolescente faz da música com a vida em sociedade? O que, para ele, 

significa a simplicidade de tudo?  

 Os que conseguiram apresentar justificativas, estas estavam, na maior 

parte, fundamentadas apenas nas letras, não considerando os demais 

aspectos da música. Esta é uma concepção comum: música é canção. Para a 

grande maioria da população brasileira, o conhecimento musical é o promovido 

pela grande mídia. E a música oferecida por essas instituições é a música 

popular, da indústria cultural, na sua maioria, canções. Daí a importância das 

letras na construção do gosto musical. 
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PREFERÊNCIAS MUSICAIS DOS ESTUDANTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TABELA 1 

Dados de pesquisa de campo 
Maciel, 2015-2017 

 

 O padrão de escolha ou rejeição baseado nas letras está 

vinculado aos valores morais e éticos. Nas preferências, elas: 

• Falam do que está aí (RAP); 

• Falam a verdade e às vezes falam com você 

(Gospel) 

• Me ajuda a buscar Deus e falar com ele (Gospel) 

• Tem o estilo cristão (Gospel) 

• As outras são baixaria (Gospel) 

• É radical (RAP) 

No que se refere à rejeição, 18 estudantes afirmaram que as letras do 

Funk e do Pagode são baixaria, ousadia, idiotice e besteira misturadas, coisas 

  
 

ESTILO 

 
PREFERÊNCIA 
 

MAIS OUVE 
 

NÃO GOSTA 
01 ARROCHA -------- 06 
02 AXÉ 01 01 
03 CLÁSSICA/ÓPERA 01 03 
04 ELETRÔNICA 04 01 
05 FORRÓ -------- 04 
06 FUNK 24 28 
07 GOSPEL/EVANGÉLICA 10 04 
08 INTERNACIONAL 06 01 
09 LAMBADA/ANOS 70 ------- 02 
10 MPB/NACIONAL/POP 06 -------- 
11 PAGODE 12 12 
12 REGGAE 03 03 
13 RAP 10 03 
14 ROCK 17 37 
15 SAMBA ------- 02 
16 SERTANEJO 09 02 
17 ROMÂNTICA 08 ------- 
18 SEM RESPOSTA 03 05 

TOTAL  114 114 
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erradas, palavras inapropriadas e tiram o valor das mulheres. Os que rejeitam o 

Rock e o Reggae justificaram que as letras são bobas ou arrogantes e 

desvalorizam a mulher, ou ainda: são muito repetitivas. 

Entre os que rejeitam o Rock, 21 estudantes justificaram por serem 

barulhentos, pesados, bizarros, terem muita gritaria, barulho, bagunça, parece 

que só tem maluco, música de doido, só balança a cabeça. 

Dez adolescentes destacaram, para as preferências, razões 

relacionadas à harmonia, ao ritmo e às batidas, e um destacou os instrumentos 

musicais encontrados no pagode, apesar de não citá-los. Para rejeição, apenas 

um destacou não gostar da música Clássica, por ser apenas instrumental.  

Finalmente, três estudantes justificaram a partir das referências 

familiares: 

• Ouço muito em casa e aprendi a gostar (MPB); 

• Cresci ouvindo MPB, por influência dos familiares; 

• São músicas que têm no meu dia a dia (Pagode). 

Analisar as preferências musicais dos estudantes nos remete à relação 

entre música, cultura e escola. De que maneira essas preferências são 

definidas? O que pode influenciar o gostar ou não gostar de alguma coisa? 

Qual música faz parte do ambiente cultural desses adolescentes?   

Bourdieu destaca a importância da família na construção do gosto, 

fortalecido pelas condições do habitus. O gosto, a preferência musical, é 

definido pelo acesso a experiências, pelo que é oferecido para ouvir. O que nos 

leva a refletir a respeito da diversidade musical oferecida pela indústria cultural, 

pela família, pela escola e pelas instituições públicas no que se refere ao lazer 

cultural. (BOURDIEU, 2007, p. 44) 

É importante refletirmos a respeito da Indústria Cultural como ambiente 

de aprendizagem musical e, consequentemente, da construção do gosto. Com 

a alteração do foco de atenção da produção para o consumo da cultura, 

inevitavelmente foram alteradas, também, as formas de apreensão. O que nos 

faz questionar: o que tem sido oferecido e consumido como cultura? 

Se analisamos com Bourdieu (2007) os campos da cultura e da arte 

como espaços de disputa, podemos identificar a ação dos grupos dominantes 
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em busca do monopólio e da hierarquização simbólica. Para o autor, a cultura 

dominante contribui:  
(,,,) para a integração real da classe dominante; para a 
integração fictícia da sociedade no seu conjunto, portanto à 
desmobilização das classes dominadas; para a legitimação da 
ordem estabelecida por meio do estabelecimento das 
distinções (hierarquias) e para a legitimação dessas distinções. 
Este efeito ideológico produ-lo a cultura dominante 
dissimulando a função de divisão na função de comunicação: a 
cultura que une é também a cultura que separa e que legitima 
as distinções, compelindo todas as culturas (designadas como 
subculturas) a definirem-se pela sua distância em relação à 
cultura dominante. (BOURDIEU, 2007, p. 10 e 11) 

O consumo de bens culturais e simbólicos é estimulado pela 

necessidade (a privação dos bens necessários), que implica uma forma de 

adaptação, de resignação ao inevitável, de aceitação que é, ao mesmo tempo, 

compatível com uma intenção revolucionária, no movimento de acumulação de 

capital cultural. (Bourdieu, 2013, p. 350). Entretanto esse repertório acumulado 

através do consumo da cultura de massa não tem a legitimidade do capital 

cultural institucionalizado13. Sendo assim, a ausência desse capital cultural 

institucionalizado, reforça a condição de dominação, conformismo e 

hierarquização. (BOURDIEU, 2013, p. 361) 

Para Featherstone as atividades de lazer, a arte e a cultura de modo 

geral são filtradas pela indústria cultural, ou seja, à medida que seus valores e 

propósitos sucumbem à lógica do processo de produção e do mercado, é 

determinado o valor de troca que favorece, ou não, a recepção. 

(FEATHERSTONE,1995, p. 33) 

Essa recepção de informações favorece a construção e acúmulo de 

conhecimentos no campo da cultura e, no interesse deste trabalho, 

especificamente no campo da música. Tal conhecimento vai além do domínio 

de determinado repertório, mas abrange a construção de valores éticos, morais 

e de participação social. Poderíamos parodiar o provérbio popular e dizer: 

‘dize-me o que ouves e dir-te-ei quem és”. Consequentemente, um 

conhecimento musical determinado pelo mercado não favorece, 

necessariamente, o desenvolvimento do senso crítico e da capacidade de 

                                                           
13 Capital cultural institucionalizado - certificados escolares que atestam a formação cultural – 
BOURDIEU, 1998 
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reflexão a respeito do que ouve. Ouve-se o que está na moda, o grande 

sucesso de audiência, provocado exatamente pelo interesse mercadológico, 

que estimula a relação da oferta e da procura. Quanto mais oferta, mais o 

produto é procurado. Quanto mais toca uma música, mais ela é buscada, 

aprendida e interiorizada. Quantas vezes nos surpreendemos por cantarolar 

uma música sobre a qual nunca nos debruçamos para aprender?  

Se tratamos de preferências, estamos tratando de escolhas 

inicialmente emocionais. Gostamos do que nos dá sensação de prazer e, 

consequentemente, não gostamos do que não nos dá prazer ou provoca 

desprazer. Qualquer emoção tem início com uma excitação nervosa, pois a sua 

fonte são os tecidos nervosos, ou seja, é uma reação fisiológica, que pode ter 

sua origem em fenômenos físicos e/ou psíquicos. Consequentemente, a 

música, que tem como material básico o som, ou sua ausência, o silêncio, é 

percebida, inicialmente, pelo sistema nervoso. Como adverte Sekeff (2007), 
O som, fenômeno físico/acústico, matéria da música, afeta o 
sistema nervoso autônomo, base da reação emocional, e as 
respostas fisiológicas que suscita são diretamente ligadas às 
vibrações sonoras, ao passo que as relações psicológicas são 
diretamente ligadas às relações sonoras, facultando 
associação, evocação e integração de experiências. (SEKEFF, 
2007, p.61) 

Por esta razão, os deficientes auditivos podem usufruir da música, pois 

a captação das informações sonoras é feita pela pele, músculos, ossos, 

sistema nervoso autônomo, sistema de percepção interna, sistema tátil e 

visual. Como afirma Sekeff: 

O resultado dessa percepção não é absolutamente igual ao 
que se ouve normalmente – e nem poderia sê-lo! –, mas é 
suficiente para sintonizar essa pessoa com o mundo que a 
rodeia e ao qual pertence, tornando a sua vida mais rica. 
(SEKEFF, 2007, p. 89) 

Entretanto, a fruição estética da música necessita de outros 

componentes, além da percepção neurológica. Para Sekeff, o que alimenta a 

emoção musical é a sensibilidade que, favorecida pela aprendizagem e pela 

cultura provoca a emoção-estética. Desta forma, o gosto musical não é isento 

de influências, o que ela chama de “ouvido ingênuo” (p. 62). Por isso torna-se 

importante a compreensão dos “esquemas mentais de cada época tanto 
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quanto os padrões que sustentam as múltiplas práticas artísticas” (p. 62). 

Como ouvimos e como compreendemos o que ouvimos está intimamente 

ligado a quando e onde ouvimos. A construção do gosto é determinada, então, 

também pela cultura, ou seja, pelo espaço/tempo geográfico e histórico, o que 

nos faz afirmar que a sua concepção não é uma decisão arbitrária e imperiosa 

da subjetividade. 

O gosto é objeto de estudo desde a antiguidade clássica. Para Platão 

(2001), o belo é o bem, a perfeição, a verdade, existe em si mesmo, no mundo 

das ideias. É a beleza da completude, e o homem não tem como definir o que é 

feio ou belo. A música tinha grande importância na formação do cidadão da 

polis ideal, pois estava diretamente ligada ao padrão vibratório das 

composições e instrumentos utilizados para sua execução. Aristóteles (s/d), por 

sua vez, relaciona a beleza à sensibilidade do ser humano, e o que a determina 

é a exatidão de critérios como simetria, ordem e proposição. 

Na idade média do mundo ocidental cristão, a beleza estava 

relacionada ao divino, por isso é a perfeição, o bem, concepções que podemos 

encontrar em Santo Agostinho e São Tomás de Aquino.  

No início da Renascença são retomadas as ideias aristotélicas da 

beleza universal e absoluta. Mas, em decorrência das mudanças ocorridas na 

Europa do século XVIII, a beleza passa a atender aos anseios da burguesia 

emergente e relaciona-se com os critérios cartesianos de verdade absoluta. 

No mundo Moderno, encontramos, entre outros estudos, os de Kant, 

para quem o juízo de gosto, ou juízo estético tem caráter subjetivo, ao contrário 

do juízo de conhecimento, que é objetivo e teórico. O gostar ou não gostar está 

relacionado ao prazer ou desprazer face ao objeto apreciado, sendo a 

experiência estética um prazer subjetivo e autônomo. (Kant, apud MAZAI, 

2017) 

Theodor Adorno faz a clara distinção entre a “música ligeira” e a 

“música séria”, apesar de considerar que ambas tornaram-se mercadoria, 

tendo o seu fascínio no valor de compra. Com a concepção de Indústria 

Cultural, alia a construção do gosto à moda determinada pelo consumo, o que 

a torna banal. “O fascínio da canção da moda, do que é melodioso, e de todas 

as variantes da banalidade, exerce a sua influência desde o período inicial da 

burguesia.” (ADORNO, 1999, p. 71) Considera o prazer pelo “encantamento 
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dos sentidos” (que amolece a pessoa, tornando-a incapaz de qualquer atitude 

heroica) consequência da mercantilização da Arte.  

O conceito de fetichismo musical não se pode deduzir por 
meios puramente psicológicos. O fato de que “valores” sejam 
consumidos e atraiam os afetos sobre si, sem que suas 
qualidades específicas sejam sequer compreendidas ou 
apreendidas pelo consumidor, constitui uma evidência da sua 
característica de mercadoria. Com efeito, a música atual, na 
sua totalidade, é dominada pela característica de mercadoria: 
os últimos resíduos pré-capitalistas foram eliminados. (id. Ibid. 
p. 77) 

Defende a tese da “decadência do gosto”, partindo do princípio de que 

o próprio conceito de gosto está ultrapassado, ou seja, o critério de julgamento 

de uma obra musical é o fato de ela ser um sucesso de vendas, conhecido por 

todos. “Toda vez que a paz musical se apresenta perturbada por excitações 

bacânticas, pode-se falar de decadência do gosto.” (ADORNO, 1999, p.65) 

Pierre Bourdieu, analisa a construção do gosto considerando o 

conceito de capital cultural, produto dos efeitos acumulados da transmissão 

cultural herdada da família e da transmissão cultural assegurada pela escola. 

Desta forma, relaciona o gosto com a classe social. Para compreender essa 

relação, o autor considera necessário “uma análise completa dos usos sociais, 

legítimos ou ilegítimos, aos quais se presta cada uma das artes” (BOURDIEU, 

2013, p. 23). A arte e seu consumo desempenham uma função social de 

legitimação das diferenças sociais, isso independente da nossa vontade. Para 

ele, o consumo é, também, uma das formas de construção de identidade 

social, pois tem caráter simbólico (BOURDIEU, 2009). Ou seja, as posições 

ocupadas no espaço social traduzem, simbolicamente, as condições de 

existência. 

A construção do gosto, então, está intimamente ligada ao acesso à 

educação e à origem social.  “O julgamento do gosto é a manifestação 

suprema do discernimento que, pela reconciliação do entendimento com a 

sensibilidade define o homem na acepção plena do termo.” (2013, p. 17) As 

práticas culturais, e no interesse desta pesquisa, a música, são produtos do 

habitus, e por essa razão, a família, que tem sobre si a função de transmitir os 

padrões culturais, intelectuais e econômicos, tem participação fundamental na 

construção do habitus dos indivíduos.  
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Não apenas a família, mas todos os espaços de socialização dos 

jovens têm relação com as suas escolhas e preferências, pois influenciam 

cultural, econômica, política e socialmente o comportamento humano. O 

habitus é constituído nesses espaços e, consequentemente, constitui o 

indivíduo. É por essa razão que afirma Bourdieu que “A obra de arte 

considerada enquanto bem simbólico não existe como tal a não ser para quem 

detenha os meios de apropriar-se dela, ou seja, de decifrá-la” (BOURDIEU, 

2007, p. 71). 

Tais afirmações nos encaminham à compreensão do que Bourdieu 

considera legitimação das diferenças sociais. O que é considerado pelas 

diferentes classes sociais como belo ou feio? O que determina este 

julgamento?  

Dissemos acima que, a partir do século XVIII, a beleza (ou o seu 

contrário) passou a ter como objetivo satisfazer os anseios da burguesia 

emergente. O que nos leva a afirmar que a esta classe coube a função de 

determinar o que é belo ou feio. Na contemporaneidade, a classe dominante, 

que é detentora do capital econômico, a burguesia, continua a legitimar a arte, 

a cultura e a ciência. Essa legitimação é garantida e transmitida através dos 

meios de comunicação e da escola.  

Para Bourdieu e Passeron (2009), a escola exerce a violência 

simbólica através da imposição de significações como legítimas. “Toda ação 

pedagógica é objetivamente uma violência simbólica enquanto imposição, por 

um poder arbitrário, de um arbitrário cultural” (p. 26). O sistema escolar propõe 

uma educação igualitária, a partir de currículos únicos e de conteúdos que 

devem ser apreendidos e dominados por todos que frequentam as escolas do 

País. A ideia de “educação para todos”, objeto de políticas públicas de 

obrigatoriedade da escolarização para todos, como um direito e como forma de 

inserção social, na verdade, oculta o fato de não existir, a rigor, escola para 

todos, vez que não há uma homogeneidade entre os agentes sociais e que a 

escola, ao fazer tal declaração, está considerando que o conhecimento de 

determinado setor da sociedade é “universal” e único. Ou seja, ao fazer e 

pensar desta forma, deslegitima o saber dos não hegemônicos como 

conhecimento, como alerta Boaventura de Sousa Santos. A uniformização da 

escola deslegitima a diversidade cultural, econômica, social, religiosa da qual é 
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composta a população a quem são dirigidas as políticas públicas e projetos. A 

meta é impor como únicos e legítimos os valores da classe dominante. 

Assinalam Bourdieu e Passeron que  
A força simbólica de uma instância pedagógica define-se por 
seu peso na estrutura das relações de força e das relações 
simbólicas (exprimindo sempre essas relações de força) que se 
instauram entre as instâncias, exercendo uma ação de 
violência simbólica, estrutura que exprime por sua vez as 
relações de força entre os grupos ou as classes constitutivas 
da formação social considerada. É pela mediação desse efeito 
de dominação da ação pedagógica dominante que as 
diferentes ações pedagógicas que se exercem nos diferentes 
grupos ou classes colaboram objetiva e indiretamente na 
dominação das classes dominantes (inculcação pelas ações 
pedagógicas dominadas de conhecimentos ou de maneiras, 
dos quais a ação pedagógica dominante define o valor sobre o 
mercado econômico ou simbólico). (BOURDIEU; PASSERON, 
2009, p. 28,29) 

Em que medida essas experiências e preferências musicais podem ser 

articuladas com a proposta pedagógica em Música? Existem tensões, 

contradições, confluências nesse processo? De que maneira se manifestam e 

como são resolvidos? Na seção a seguir, discuto esta questão da relação do 

estudante com o repertório proposto pelo professor. 

 

7. APRENDO A GOSTAR 

 

Inicialmente, apresento o relato de uma das aulas observadas em uma 

turma do 7º ano. As aulas são geminadas, ocupando, assim, o tempo de duas 

horas/aula. 

Ao entrar na sala de aula, os alunos estão conversando, alguns 

sentados nas mesas ao invés de usarem as cadeiras. Muitos estão ouvindo 

músicas nos celulares, alguns compartilhando os fones. O professor 

cumprimenta os alunos e solicita que sentem “no lugar certo”, solicitação feita 

repetidas vezes, mas não atendida.  

O professor distribui uma atividade – um quebra-cabeça musical – e 

explica que eles irão ouvir um chorinho e no decorrer da audição deverão 

preencher a letra. Informa que a canção é interpretada por Marisa Monte (voz) 
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e Paulinho da Viola (violão). Em seguida reproduz a canção por três vezes– 

Carinhoso, de Pixinguinha – e os alunos vão completando a letra na cópia 

distribuída. O professor completa as palavras no quadro e discutem o tema da 

canção. Ouvem mais uma vez e cantam juntos. Todos os alunos participam 

desse momento, demonstrando interesse, cantando a canção e levantando 

questões sobre a letra, como o “romantismo” da época. 

A caixa de som não reproduz os agudos com clareza e o professor 

comenta comigo sobre a dificuldade em trabalhar desta forma, e ainda ter que 

carregar o material (no caso, a caixa de som, o violão e o note book).  

O professor comunica à classe que eles irão assistir a um vídeo com a 

canção, mas enquanto ele instala o computador eles ouvirão o áudio da 

gravação original, com Pixinguinha. O computador não funciona e o professor 

decide tocar no violão para a classe acompanhar o canto. Este momento já não 

conta com a participação e interesse de todos. Alguns já retornaram à audição 

do que tem registrado nos celulares. 

Após esse momento, o professor anuncia uma revisão, que é a 

preparação para a atividade avaliativa da II Unidade do ano letivo, retomando, 

assim, a atenção dos que se haviam dispersado. Escreve no quadro algumas 

questões, que os alunos deverão copiar no caderno (alguns afirmam não terem 

trazido caderno ou lápis ou caneta, e que copiarão dos colegas, depois): 

1. Formas de classificação dos instrumentos musicais: em família e 

em forma de produção sonora. 

2. Citar dois instrumentos para cada classificação. 

3. Quais são as três texturas musicais? 

4. Qual a textura musical mais simples? 

5. Desenhe as três claves musicais e escreva os seus respectivos 

nomes. 

6. A clave de fá pode ser escrita em quais linhas do pentagrama? 

7. Desenhe e escreva os nomes das sete figuras musicais. 

Durante o processo de escrita os alunos vão respondendo oralmente e 

o professor corrigindo as respostas, encerrando, assim, a aula.  
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Destaco desse momento, inicialmente, a questão que diz respeito à 

aceitação, pelo estudante, do repertório trazido pelo professor. Todos 

participam da atividade no primeiro momento, porém que no decorrer da 

mesma o interesse de alguns foi diminuindo, e ao final poucos participavam. No 

questionário aplicado, uma das questões referia-se ao repertório que o 

professor utiliza nas suas aulas. A esta questão, 48,25% dos adolescentes 

responderam que gostam; apenas 5,2% afirmaram não gostar; 30,7% 

assinalaram que aprendem a gostar com o tempo; 11,4% assinalaram que 

suportam porque é aula; um estudante disse que odeia, porque dá dor de 

cabeça e outro disse não se importar; três recusaram-se a responder. (Ver 

Tabela 2, Gráfico 1) 

                             REAÇÃO DOS ESTUDANTES 
                        AO REPERTÓRIO DO PROFESSOR 

GOSTA 55 
NÃO GOSTA 8 
APRENDE A GOSTAR COM O 
TEMPO 

35 

SUPORTA PORQUE É AULA 13 
SEM RESPOSTA 3 
TOTAL 114 

                                                TABELA 2 

 
REAÇÃO DOS ESTUDANTES AO REPERTÓRIO DO PROFESSOR 

 
GRÁFICO 1 

A este respeito, nesta escola, especificamente, podemos perceber que 

não existe um quadro de tensão, já que 78,9% dos estudantes não rejeitam o 

repertório sugerido pelo professor. Pude observar que o professor tem uma boa 
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relação com os estudantes, o que pode ser uma razão para a aceitação do 

repertório e das atividades. Esta observação pode ser confirmada nas 

respostas ao questionário, quando explicam que “é bom aprender com ele”, ou 

ainda: “eu amo o professor porque ele é muito legal”; ou ainda: “eu amo ter 

aula de música com o professor fulano”. A relação professor/aluno é 

fundamental no processo de ensino/aprendizagem. Esta relação de afetividade 

dos alunos para com o professor fica evidente no decorrer da aula acima 

descrita, no que diz respeito à liberdade de participação e da postura em sala 

de aula. As atitudes de repreensão foram tomadas pela coordenadora 

pedagógica, que foi à sala de aula para dar informações sobre a semana de 

avaliação. Ao entrar na sala repreendeu os alunos que estavam sentados na 

mesa, e não nas cadeiras, e os que usavam fones de ouvido, lembrando que 

estes eram proibidos na escola.  

Outra razão que pude constatar para esta boa relação com o professor, 

também a partir de respostas do questionário, pode estar no fato de que a 

maioria desses adolescentes compreende que está na escola para aprender e 

conhecer o que não conhece. A escola é compreendida como espaço de 

aprendizagem. Foi o que ficou claro na resposta à questão: Você acha 

importante ter aula de música na escola? Por que? Em 53,5% dos 

questionários, o verbo aprender surgiu na resposta a esta questão, sendo que 

35% referem-se à aprendizagem da música: 

• Porque traz cultura para os alunos e a gente aprende a gostar 

de músicas mais antigas. 

• Você aprende várias coisas legais e entende melhor sobre 

música. 

• Eu aprendo mais sobre a música e a arte. 

• Aprende a tocar flauta e violão e aprende os nomes de 

instrumentos. 

• Você aprende estilos e músicas novas. 

• Pra aprender as notas musicais. 

• Para aprender um pouco da vida dos maiores compositores do 

mundo. 
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• Acho que todos têm que ter o prazer de aprender música, nem 

que seja o básico. 

• É bom aprender a cantar e a tocar instrumentos. 

• Porque a gente aprende a apreciar não só as músicas que nós 

escutamos, e a música que o professor gosta. 

 As afirmativas acima resumem a percepção que eles têm do que 

aprende nas aulas, ou seja, a tocar, cantar, novos estilos e repertório, história 

da música (vida dos compositores), teoria musical (notas musicais), apreciação 

e a compreensão da música como arte e como cultura. Escola é percebida 

como o local onde aprendem; aprendem a cultura, aprendem coisas novas. E 

afirmam que aprendem porque é bom aprender. Mas é bom por que? Qual a 

importância da aprendizagem desses conhecimentos na vida desses 

adolescentes? Aprendem porque lhes foi dito que têm direito ao conhecimento? 

Em que medida tais conhecimentos, ou informações, são realmente 

transformadores na vida desses estudantes, se consideramos conhecimento 

como mudança de atitude, conforme Piaget?  

Santos (2012b) entende cognição como invenção e potência de 

problematização (p.251), opondo-se à educação como lógica transmissiva (p. 

255). E prossegue, fundamentando-se na obra de Kastrup14:  

Aprendizagem não decorre de uma relação entre um 
sujeito e um mundo composto de objetos – não se dá no 
plano das formas, nem tem no sujeito seu centro. 
Aprendizagem depende de um composto de forças, 
fluxos, fragmentos, multiplicidades, diferenças; decorre de 
um encontro de diferenças, num plano de diferenciação 
mútua, onde tem lugar a invenção de si e do mundo 
(SANTOS, 2012, p. 258). 
 

Kastrup (apud Santos) considera que a aprendizagem tem caráter 

inventivo e vai além da resolução de problemas, mas se caracteriza também 

pela invenção de problemas e pela imprevisibilidade.  

Arroyo (2013) compreende o direito ao conhecimento também como 

direito de saber-se; um saber-se positivo, consequente do conhecimento de 

outra história que não a que inferioriza os coletivos dos quais esses estudantes 

                                                           
14 KASTRUP, Virgínia. Aprendizagem, arte e invenção. 2001 
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fazem parte. Mas uma história que lhes mostre que dela fazem parte e os 

dignifique. Propõe, dessa forma, a reorientação dos currículos, limpando toda 

representação social negativa e incorporando representações que os ajudem a 

um saber-se positivo (p. 278).  

Refaço a questão: em que as aprendizagens em música contribuem 

para o autoconhecimento e para o desenvolvimento da capacidade inventiva e 

problematizadora? 

Mas os adolescentes apresentam outras justificativas relacionadas com 

aprendizagem, mas que são pensadas como perspectiva do futuro, inclusive 

considerando a possibilidade de profissionalização: 

• Porque os alunos podem virar famosos. 

• Porque pode ajudar no futuro. 

• Para no futuro entender o que é música. 

• No futuro pode se transformar em um músico. 

Respostas também relacionadas com a representação de que a escola 

vai possibilitar a promoção social, vai lhes garantir o “direito à cidadania”, 

discurso tão presente nos programas e projetos educacionais do país nas 

últimas décadas. Para Arroyo (2012), para conquistarem a cidadania coletivos 

não reconhecidos na nossa história (cujos filhos são os estudantes das escolas 

públicas) precisam vencer pré-requisitos, sendo um deles a escolarização 

exitosa. Se não vencerem esse percurso, continuarão sendo tratados como 

subcidadãos.  E continua: “Aos coletivos pensados como subcidadãos que vão 

chegando às escolas, devemos o mérito de nos obrigar a duvidar dessas 

concepções de cidadania condicionada” (p. 363).  

Outras justificativas para a presença da música no currículo estão 

relacionadas aos sentimentos provocados pelas aulas de música, como: 

• Porque é muito legal, a gente se diverte. 

• Porque alegra as aulas. 

• Porque sem música a escola é chata. 

• Porque gosto e é muito divertido. 

• Porque a música traz esperança, alegria, amor e etc. 

• É bom pra acalmar. 
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• Porque deixa as pessoas animadas. 

• É uma forma de descontrair um pouco as aulas. 

• Primeiro, eu amo música; segundo, é bom porque a gente na 

sala relaxa; e é uma aula boa. 

Estas respostas estão de acordo com as comentadas acima, a respeito 

da razão pela qual gostam de música. Os sentimentos de alegria, relaxamento, 

esperança, descontração retornam no fazer musical da sala de aula. 

Destacam, ainda, a importância de um ambiente escolar saudável, de boas 

relações entre professores e estudantes, que proporcione tranquilidade, 

alegria, prazer.  

Outras respostas destacam a importância da música para quem já se 

interessa, pois aprofunda o interesse, e também para quem não se interessa, 

pois passa a conhecer: 

• Porque muitas pessoas hoje em dia não sabem o que é música. 

• Porque aprofunda mais quem gosta de música. 

• É bom pra quem tem interesse e pra quem não tem, pra se 

interessar 

A esta questão, apenas dois estudantes disseram que não acham 

importante ter aula de música, “porque é chata”. Um estudante respondeu que 

“tanto faz”, e outro respondeu que “não sabe por que tem”. Podemos afirmar a 

aceitação da Música como componente curricular, na resposta afirmativa em 

96,5% dos questionários. O que nos remete à questão apresentada muitas 

vezes no que diz respeito ao interesse dos adolescentes pela escola. Os 

estudantes agentes deste estudo demonstraram interesse por aprender e 

conhecer coisas novas. Mas ao mesmo tempo nos sinalizam que o estudar 

precisa ter alegria, ser interessante, despertar a curiosidade. Apontam também 

para a importância da boa relação professor/aluno na garantia da participação 

e interesse destes nas atividades escolares. 

Percebi, assim, a existência de confluências entre os interesses dos 

estudantes e dos professores no que diz respeito à aprendizagem e à 

descoberta do novo. Mas tais confluências não deixam de ser perpassadas por 

tensões que são percebidas no repertório de conteúdos e de obras musicais 
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apresentadas pelo professor e as apreciadas pelos adolescentes. Um 

repertório conhecido pode aproximar o estudante do desconhecido, auxiliando 

na proposição de problemas a serem resolvidos para a concretização da 

aprendizagem. Da mesma forma, o repertório desconhecido pode ser um 

caminho para despertar a curiosidade e fazer com que busquem soluções 

inventivas para problemas propostos por eles e/ou pelo professor.    

As experiências musicais e repertório de preferência dos estudantes 

são as referências que os mesmos têm das suas identidades, do que 

compreendem por conhecimento musical e da função da música na sua vida. 

Entretanto, carecem, ainda, de legitimação por parte do docente. Percebi que 

alguns tinham dúvidas a respeito de se posicionar a respeito das suas 

preferências durante a aplicação do questionário. Mesmo ao responderem a 

respeito do repertório trazido pelo professor e da importância da aula de 

música, as justificativas estão mais relacionadas às relações de afeto e 

simpatia que demonstram pelo professor, do que mesmo pela consciência do 

que seja gostar ou não gostar de uma obra musical. Entretanto, de acordo com 

Swanwick (2003) e Souza (2004), a relação com a música, a possibilidade do 

encontro do estudante com ela deve ser o centro da aula. De que maneira 

esses encontros podem ser proporcionados? Como os professores se 

posicionam a esses respeito? Este é o tema da discussão do próximo capítulo.   
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CAPÍTULO IV – ENSINAR A GOSTAR 
 

Neste capítulo analiso o ensino de música no ensino fundamental a 

partir da perspectiva de professore de música. Inicialmente, apresento uma 

análise do ensino de música no Sistema Estadual de Ensino da Bahia. Em 

seguida, reflito sobre a educação musical no mundo contemporâneo, 

relacionando posicionamentos de alguns professores da escola pública da 

Rede Estadual, com proposições teóricas para o ensino de música. Discuto a 

questão de currículo, conteúdos e repertório para a escola de ensino básico, 

considerando as escolhas dos estudantes e as dos docentes.  

Os professores sujeitos da Pesquisa foram selecionados a partir de 

convite através de uma rede social formada por professores de música da 

Bahia. Esses professores deveriam ser do Sistema Público Estadual e atuar 

como professor de Arte/Música, nos segmentos Ensino Fundamental II e/ou 

Ensino Médio. Apresento, assim, duas formas de contribuição: a entrevista e o 

grupo focal. 

Foram entrevistados os dois professores das escolas selecionadas, 

obedecendo a um roteiro semi aberto (Anexo V). O Grupo Focal teve como 

objetivo discutir questões relacionadas à escolha de conteúdos e repertórios a 

serem trabalhados nas aulas de música. De acordo com Melo, esta técnica é 

importante  

para o conhecimento das representações, percepções, 
crenças, hábitos, valores, restrições, preconceitos, linguagens 
e simbologias prevalentes no trato de uma dada questão por 
pessoas que partilham alguns traços em comum, relevantes 
para o estudo do problema visado. (MELO, 2015, p. 3) 

 As frases afirmativas que direcionaram as discussões encontram-se 

anexadas a este Relatório (Anexo VI).  Atenderam ao convite através da Rede 

Social sete professores, quatro homens e três mulheres. Solicitei a um deles 

que fosse o coordenador da discussão, para evitar, assim, que as discussões 

caíssem na armadilha de uma percepção muito seletiva e que os preconceitos 

fossem afastados; impedir que o que espero, ou gostaria que aparecesse 

direcionasse a discussão; permitir que o grupo discutisse, a partir dos 

estímulos dados, o que realmente fosse relevante e pudesse ser considerado 
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como tendências e permitindo conexões com o tema em discussão (GATTI, 

2005, p 8 e 9). Evitar, enfim, que as discussões fossem direcionadas para o 

que pretendia ouvir. 

A escolha do coordenador foi em função desse professor ter 

conhecimento dos objetivos deste projeto e também do que seja um Grupo 

Focal no desenvolvimento de um projeto de pesquisa.  

Antes de dar início às discussões do Grupo Focal, expliquei aos 

participantes qual o objetivo da atividade, e que não estavam ali sendo 

avaliados como professores. Que o objetivo era que as discussões ocorressem 

livremente, sem censura. Para que isso acontecesse, foram distribuídas 

lâminas de cartolina onde eles iriam escrever um nome fictício, que seria 

utilizado na análise das respostas. Sugeri que, preferencialmente, os nomes 

tivessem relação com a música. Assim, foram participantes deste grupo: 

Brahms, Clave de Sol, Colcheia, Luís Gonzaga, Maria Rita e Tom Jobim.  

 

1. A MÚSICA NO SISTEMA DE ENSINO DO ESTADO DA BAHIA 
 

Já foi dito anteriormente que para escolha das escolas que seriam 

locus da pesquisa foram definidos os seguintes fatores: que fossem escolas 

públicas estaduais de ensino básico, oferecessem Música no currículo, com 

professor efetivo licenciado em Música. Para obter essas informações, solicitei 

à Secretaria de Educação do Estado da Bahia – SEC a relação dos 

professores de Arte, com as respectivas formações e local de trabalho. De 

acordo com os dados fornecidos, temos no Sistema Estadual de Educação 767 

(setecentos e sessenta e sete) professores com formação em arte, em 

diferentes graduações15. 

Os dados apresentados nos mostraram a variedade de formação entre 

os professores que assumem o ensino do componente curricular Arte, inclusive 

formações que não são da área específica, além de muitos profissionais 

apenas com a licenciatura curta. Vale salientar que a SEC Bahia ainda mantém 

a denominação Educação Artística e os concursos ainda são realizados para a 

área, e não para as linguagens específicas. Em contato com algumas escolas 

                                                           
15 Dados referentes ao ano de 2014. 
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onde esses professores estão lotados, especificamente os professores de 

música, tivemos a informação dos gestores de que alguns, na verdade, estão 

ensinando outros componentes curriculares, e não Educação Artística/Música. 

Demonstraram, inclusive, falta de informação no que diz respeito à Lei 11.769, 

mas demonstraram interesse em que tivesse aulas de música na escola para 

que formassem um coral ou uma fanfarra. 

Esses profissionais são, na sua expressiva maioria (96,7%), 

professores efetivos da rede estadual, em regime estatutário, sendo que 3,3%, 

são professores substitutos, contratados em Regime Especial de Direito 

Administrativo – REDA (TABELA 3 / GRÁFICO 2). Desses professores, 67,3% 

estão lotados na capital, Salvador, e 32,7% distribuídos entre os municípios do 

interior do estado (TABELA 4 / GRÁFICO 3).  
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Os que têm formação em música totalizam 11,8%, sendo que 97,8% 

têm licenciatura plena em música e 2,2% têm licenciatura em piano. Os 

estatutários totalizam 91,2% e 8,8% em regime temporário (REDA).  Na capital 

estão lotados 61,5% e 38,5%. (GRÁFICOS 3 e 4).  
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Os dados de distribuição por local de trabalho dos professores de arte 

nos mostram a enorme carência nas escolas do interior; a maioria está em 

Salvador.  

 

 
               PROFESSORES DE MÚSICA POR   

                 FORMAÇÃO E  
                   LOCAL DE ATUAÇÃO 

  

Música/ SALVADOR  55 

Música Piano/ SALVADOR  1 

FORMAÇÃO/ ESTATUARIO / INTERIOR   

Música/ INTERIOR  34 
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TABELA 4 
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Mas esses números também não contemplam um percentual 

significativo no total das escolas estaduais que, de acordo com informação da 

SEC, somam 1.357 (mil, trezentos e cinquenta e sete) escolas. São 417 

(quatrocentos e dezessete) municípios, e uma população de 15.044.137 

(quinze milhões, quarenta e quatro mil, cento e trinta e sete) habitantes, em 

dados publicados no Diário oficial da União – DOU – de 29 de agosto de 2013. 

De acordo com dados da PNAD16 2013, o percentual da população entre 10 e 

19 anos, grupo que nos interessa neste estudo, é de 18,2%.  

A partir desses dados, podemos concluir que, apesar do componente 

curricular Arte ser obrigatório no currículo oficial da escola básica no Brasil, e 

os conteúdos de Música serem obrigatórios desde 2008, isso não vem sendo 

cumprido no Estado da Bahia. Constatamos, também, a quantidade de 

professores com formação em áreas que não contemplam o ensino da Arte. O 

que nos leva a refletir sobre a necessidade de uma maior atuação das 

associações de arte, música e educação para, entre outras ações, garantir o 

cumprimento da legislação e, o mais importante, contribuir para a mudança de 

concepção vigente do que seja Educação e, especificamente, Educação 

Musical. Isso requer também uma atuação nas Universidades e Instituições de 

Ensino Superior – IES - com o objetivo de ampliar as vagas e os cursos para a 

formação de professores na área. 

Com essas informações iniciei a pesquisa exploratória para selecionar 

a escola participante entrando em contato com algumas que apresentassem os 

critérios pré definidos. 

  

1.1. Os professores de música da Bahia: formação  
 

Se percebemos a educação musical como um campo de 

conhecimento, logo entendemo-la como um campo de confrontos (BOURDIEU, 

1996), onde os diferentes grupos disputam o espaço de dominação e poder. 

Neste caso, podemos perceber, na história da educação musical no Brasil, um 

                                                           
16 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio – Disponível em www.ibge.gov.br. Acesso em 
14 de novembro de 2014 
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domínio quase que exclusivo dos parâmetros e paradigmas da educação 

musical europeia e/ou norte americana. Métodos, materiais, repertório sempre 

foram ditados pelo grupo que tem acesso ao conhecimento musical 

estruturado, ou seja, a classe social e economicamente dominante.  

Para compreender esta disputa interna no campo da Educação Musical 

retomo os estudos de Santos (2010, 2007, 2006), Menezes (2008) e Santos e 

Menezes (2010) quando propõem a análise das sociedades resultantes do 

processo de colonização a partir das Epistemologias do Sul. Para os autores, o 

colonialismo foi também uma dominação epistemológica, que produziu a 

supressão ou a subalternização de saberes dos povos e nações colonizados. 

As Epistemologias do Sul constituem-se numa alternativa que valoriza esses 

saberes suprimidos ou subalternizados e propõem um diálogo horizontal entre 

conhecimentos, ao qual denominam Ecologia de Saberes. 

Desta forma, concebem a existência de linhas divisórias radicais que 

estabelecem as distinções invisíveis entre o “deste lado”, que é considerado o 

existente, e representa o pensamento do colonizador, e “o outro lado” que, 

consequentemente, é o colonizado, o inexistente, o excluído radicalmente. 

Existe, portanto, um pensamento abissal que inviabiliza a co-presença dos dois 

lados. Este pensamento abissal distingue o verdadeiro do falso a partir do 

pensamento moderno da racionalidade, que se assenta nas três formas de 

conhecimento aceitos “deste lado da linha”: ciência, filosofia e teologia.  

Do “outro lado” da linha não há conhecimento aceitável, real; 
existem crenças, opiniões, idolatria, entendimentos intuitivos, 
ou subjectivos, que, na melhor das hipóteses, podem tornar-se 
objetos ou matéria-prima para a inquirição científica. (SANTOS 
e MENEZES, 2010, p. 25) 

Tais conhecimentos são vistos como incompreensíveis e 

incomensuráveis, pois não obedecem aos critérios modernos da ciência, da 

filosofia e da teologia.  

Em que medida percebemos esta realidade na transmissão e 

apropriação dos conhecimentos musicais no Brasil e, especificamente, na 

Bahia? É importante recordarmos que o estudo convencional da música 

sempre foi de difícil acessibilidade às classes populares, por sua natureza 

privada, na maioria das vezes, sendo dispendiosa a sua manutenção. Às 

classes menos favorecidas economicamente cabiam as práticas da música da 
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cultura popular, ou folclórica e/ou a religiosa, consideradas pela classe 

dominante como produtos de “baixa qualidade”. Os praticantes dessa música 

percebiam-se, e ainda muitos percebem-se, como executantes de uma “não 

música”, por não ser aceita, executada e estudada pela academia, ou pelas 

autoridades que definem o que é ou não é música. Não tinham, e não têm 

ainda, espaço para sua divulgação e reconhecimento. No máximo, são 

considerados ou estudados como uma expressão popular ou religiosa, que 

precisa ser respeitada, mas que não tem espaço garantido na Academia, no 

reduto do conhecimento oficial. 

Esta realidade se fez presente desde o Brasil Colônia, com o ensino de 

música pelos jesuítas: 

Em 1549 veio, com a Companhia de Jesus, a ciência da Arte 
europeia para os brasis. Além das instituições de cunho 
religioso o estudo, em especial da música, se desenvolveu 
através de personagens que, ou tiveram oportunidade de 
estudar na Europa, ou, como diletantes, obtiveram sua 
formação artística tendo a prática instrumental como função 
social, através da criação das Filarmônicas e Bandas Oficiais 
que se tornaram celeiros de formação versus ensino de 
música. Na vida doméstica, o ensino do piano se tornou parte 
integrante do social levando a expansão, tanto do estudo de 
sua técnica quanto da necessidade de ampliação do 
conhecimento sobre música determinando, destarte, a criação 
de escolas, onde o aprendizado fosse mais abrangente e 
profundo quanto ao repertório, o domínio da estrutura da 
música além da preparação técnica. (COSTA; PERRONE, 
2015, p. 434) 

No período do Brasil Império, as academias europeias foram trazidas 

para o Brasil, e na República esta realidade tem continuidade. A música dos 

indígenas sempre foi considerada exótica e, por vezes, não entendida como 

música; e a dos negros escravizados compunha os “saberes inferiores próprios 

de seres inferiores” (SANTOS; MENEZES, 2010, p. 10). Os autores 

denominam tal atitude como “epistemicídio”, que é a descredibilização e 

supressão das práticas sociais e de conhecimentos que contrariassem os 

interesses dos colonizadores. 

Esta hierarquia de valores se fazia presente nas escolas de música e 

nos cursos livres de música, aos quais só tinham acesso os filhos das classes 

privilegiadas economicamente e, consequentemente, a classe dominante na 

construção dos valores e da cultura. Nesses espaços de estudo da música, os 
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conteúdos a que tinham acesso era a música europeia e, posteriormente, a 

norte americana.  

Nesse processo de dominação cultural, vimos chegar ao Brasil, e 

consequentemente à Bahia, na primeira metade do século XX, metodologias 

para o ensino de música propostas por educadores musicais europeus, como 

Willems (Suiça), Orff (Alemanha), Dalcroze (Áustria), Kodály (Hungria); do 

Japão, o método de Shinichi Suzuki. Até alguns educadores brasileiros que 

propuseram uma metodologia para o ensino de música, Sá Pereira (baiano) e 

Liddy Mignone (carioca), o fizeram a partir dos pressupostos teóricos da 

educação musical europeia, onde tiveram sua formação e, principalmente, dos 

pressupostos de John Dewey no que concerne à Escola Ativa. Estas propostas 

metodológicas são denominadas por Fonterrada (2005) como os métodos 

ativos da primeira geração. A segunda geração vem ainda da Europa e 

também da América do Norte. Destacam-se, da Europa, John Paynter, George 

Self, da Inglaterra e Boris Porena da Itália; do Canadá, Murray Schafer. Esta 

segunda geração é formada por compositores que se propuseram a influir no 

processo educacional.  

Os educadores musicais deste período alinham-se às 
propostas da música nova e buscam incorporar à prática da 
educação musical nas escolas os mesmos procedimentos dos 
compositores de vanguarda, privilegiando a criação, a escuta 
ativa, a ênfase no som e suas características, e evitando a 
reprodução vocal e instrumental do que denominam “música do 
passado”. (FONTERRADA, 2005, p. 165) 

Observemos que nesta segunda geração não existe a intenção da 

reprodução de repertórios, mas a criação livre, rompendo paradigmas da 

composição, de acordo com a música produzida nos países da Europa e 

América do Norte, considerada a “música nova”, ou música contemporânea. 

Tais padrões foram trazidos para a Bahia por Koellreuter, na década de 1950, 

conforme veremos adiante. 

Já as propostas metodológicas da primeira geração apresentavam 

repertório e instrumental próprios, o que fazia com que o repertório e 

instrumental brasileiros ficassem esquecidos, desconhecidos ou considerados 

produto de pouca qualidade musical.  
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Podemos citar ainda pesquisadores em Educação Musical que têm 

influenciado fortemente, na atualidade, a formação dos professores de música, 

como Keith Swanwick, da Inglaterra, Rudolf Dieter Kraemer, da Alemanha, 

David Elliot, dos Estados Unidos, entre outros.  

Não podemos, entretanto, esquecer a grande contribuição de Villa 

Lobos, a partir da década de 1930, pesquisando a produção da música popular 

e compondo dentro desses modelos. Essa música fez parte das escolas 

públicas até a década de 1960, com o canto orfeônico. Mas se restringia à 

música vocal que também apresentava conteúdo político-ideológico: “as 

escolas cantavam o folclore nacional com um forte sabor de civismo e 

disciplina” (OLIVEIRA, 2007, p.54). Além disso, nesse período, a escola, 

apesar de ser pública, não era obrigatória para todos, e recebia em seus 

quadros, na sua grande maioria, os filhos das elites.  

O ensino oficial17 de música na Bahia teve início ainda no século XIX 

(1897), com a criação do Conservatório de Música, anexo da Escola de Belas 

Artes, hoje Instituto de Música da Universidade Católica de Salvador – 

IMUCSAL, a segunda escola de Música fundada no Brasil e regulamentada 

pelos órgãos governamentais. (PERRONE; CRUZ, 1997) Como o próprio nome 

indica, era o ensino conservatorial18, além de ser uma instituição privada, à 

qual apenas tinham acesso os filhos da elite. 

Em fevereiro de 1934, Pedro Irineu Jatobá fundou a Sociedade 

Bahiana Pró-Arte, com o fim de criar a Escola Normal de Música, começando 

as atividades em 15 de março do mesmo ano. Era também uma instituição 

privada e nos moldes conservatoriais e tinha como uma das propostas formar 

professores de música, sendo, assim, a primeira escola com esse objetivo na 

Bahia e no Nordeste. Em 1942 o Conselho Nacional de Educação – CNE, 

                                                           
17 Como ensino oficial estou considerando as escolas que tinham registro e autorização para 
expedir diplomas de formação de músicos e professores de música. 
18 Ensino conservatorial: o professor entendido como mestre de ofício, exímio conhecedor de 
sua arte; o músico professor como objetivo final do processo educativo); o individualismo no 
processo de ensino: aula individual com toda a progressão do conhecimento, técnica ou 
teórica, girando em torno da condição individual; a existência de um programa fixo de estudos, 
exercícios e peças (orientados do simples para o complexo) considerados de aprendizado 
obrigatório, estabelecidos como meta a ser alcançada; - o poder concentrado nas mãos do 
professor; a música erudita ocidental como conhecimento oficial; a supremacia absoluta da 
música escrita; a primazia da performance;  o desenvolvimento técnico voltado para o 
virtuosismo; a subordinação das matérias teóricas em função da prática; o forte caráter seletivo 
dos estudantes, baseado no dogma do “talento inato”. (PEREIRA, 2014, p. 93) 
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autorizou o funcionamento do Curso Superior de Formação de Professor de 

Música, passando a denominar-se Escola de Música da Bahia até o ano de 

1976 quando cessaram suas atividades. (COSTA; PERRONE, 2015)  

A primeira instituição para formação de músicos, em nível superior e 

pública foi criada na Universidade Federal da Bahia, na gestão do reitor Edgard 

Santos, em 1954, como Seminários de Música da Bahia, hoje Escola de 

Música da Universidade Federal da Bahia. O seu criador, a convite do Reitor, 

foi o alemão Hans-Joachim Koellreutter, então radicado em São Paulo, e o 

corpo docente inicialmente era todo europeu. Com eles “começa a influência 

das tendências vanguardistas dodecafônicas no ensino, principalmente no 

ensino superior universitário” (OLIVEIRA, 2007, p. 54). Esta era a tendência da 

música europeia no início do século XX, trazida para o Brasil e influenciando a 

formação dos músicos e dos professores de música. 

Nessas três instituições foram formados os professores de Música na 

Bahia, até os primeiros anos do século XXI. Professores preparados a partir de 

conteúdos importados da Europa e da América do Norte, consequentemente 

tinham a sua prática pedagógica embasada nesses pressupostos teóricos. 

Entretanto começam a se destacar professores e pesquisadores que propõem 

uma educação musical mais voltada às manifestações culturais brasileiras, 

como Cecília Conde e José Maria Neves, no Rio de Janeiro, que pesquisaram 

a forma de aprendizagem em escolas de samba do Rio de Janeiro.  

Importante destacar que os professores então preparados, na sua 

maioria, o eram para o ensino em escolas especializadas de música, poucos 

atuando em escolas de ensino básico. Com a Lei 5692/72, a polivalência no 

ensino da Arte distanciou mais ainda os licenciados em música da escola 

básica. A Universidade Federal da Bahia não implantou a formação polivalente, 

mantendo a formação em Licenciatura em Música. O curso foi implantado na 

Universidade Católica de Salvador, mantendo paralelamente a Licenciatura em 

Música. Ainda na década de 1980 a UCSAL deixa de oferecer o curso de 

Educação Artística com Habilitação em Música, mantendo apenas a 

Licenciatura Plena em Música. Antes, pois, da promulgação da LDB 9394 de 

1996, que retoma o ensino da Arte nas quatro linguagens (Artes Visuais, 

Dança, Música e Teatro), extinguindo a proposta da Educação Artística 

Polivalente.  
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A partir desse período, os cursos de formação de professores de 

música começam a se preocupar com o ensino nas escolas de educação 

básica, possibilitando estágios curriculares nessas instituições. Outros dois 

cursos de formação de professores de música foram criados no Estado da 

Bahia, e os currículos dos já existentes foram reformulados.  

Mas a grande questão continua: o que ensinar nas escolas? Os 

mesmos conteúdos direcionados ao ensino nas escolas especializadas? A 

música da indústria cultural? Ou a música da academia, onde são formados os 

professores? Ou, ainda, música da cultura popular tradicional? E ainda, de que 

maneira a música da academia, a da cultura popular tradicional e a da mídia 

podem se fazer presentes nas aulas de música?   

 

2. PORQUE MÚSICA NO CURRÍCULO ESCOLAR? 
   

Foi dito anteriormente, neste trabalho, que a música contemporânea 

também rompeu com os parâmetros da modernidade, tanto no que diz respeito 

às formas, quanto aos materiais, às sonoridades, ao instrumental, às formas de 

execução, tanto instrumental quanto vocal. A pesquisa de possibilidades 

sonoras expandiu o conceito de música. Da mesma forma, vemos uma 

tendência do rompimento da separação entre a música da academia, 

popularmente chamada de música clássica, e a música popular e da indústria 

cultural. Ou, simplesmente, a junção dos estilos em concertos e programações 

musicais.  

O mundo contemporâneo tem também as suas distâncias encurtadas 

em consequência do desenvolvimento da tecnologia e da mídias. Temos 

acesso à música de qualquer parte do mundo em tempo real e disponível a 

todos que tenham acesso a um ponto de conexão da internet. As experiências 

musicais, desta forma, são ampliadas e podemos ter acesso a inúmeras formas 

e estilos musicais, de qualquer parte do mundo, a qualquer momento. 

Por esta razão, retomo a questão: de qual conhecimento musical a 

juventude do século XXI tem necessidade? Em quais bases epistemológica 

podemos fundamentar a educação musical neste século? Inicialmente, surge a 

necessidade de responder à questão: por que a música no currículo escolar?  
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Esta questão tem sido feita com frequência e, infelizmente, muitas 

vezes tem ficado sem resposta. Alguns educadores têm dificuldade em 

respondê-la, talvez em razão do caráter lúdico da música, que, por isso, é vista 

como lazer, alegria, divertimento. Muitos gestores da educação afirmam que as 

aulas de música devem ser o momento de alegria e relaxamento para os 

estudantes, cansados das demais disciplinas que exigem muito esforço deles, 

principalmente a matemática e a língua portuguesa. Talvez, ainda, porque o 

envolvimento com o fazer musical desperte no indivíduo diferentes emoções.  

Não se explicaria que a música tenha penetrado até a base de 
tantas culturas diferentes, se não existisse alguma atração 
humana fundamental pelo som organizado que transcende as 
barreiras culturais. (...) Estas emoções podem variar desde o 
“simples” deleite estético diante de uma construção sonora e 
desde emoções como a alegria ou tristeza que a música às 
vezes evoca ou realça, até um simples alívio da monotonia, 
tédio ou depressão que pode ser proporcionado pelas 
experiências musicais cotidianas. (SLOBODA, 2008, p. 3) 

Swanwick (2014) nos lembra que as artes são mais parecidas com o 

brincar do que com o sonhar e que elas sempre foram “essenciais para 

desenvolver e sustentar a mente”, função “intrinsecamente recompensadora, 

absorvente, empolgante” (p. 74 – 75). Ele nos lembra que os professores de 

música tendem a excluir elementos da brincadeira, como formação, 

composição, improvisação, valorizando o domínio de habilidades de 

performance e apreciação, ou ouvir música como plateia. (p.66) 

A arte intensifica, une, não nos dá a confusão da mera 
experiência, mas o que Dewey denomina “uma experiência”. 
Quando acaba, é óbvio que sentimos um deslocamento, um 
solavanco, um voltar a si em outro mundo, não porque o 
mundo da arte é menos real, mas porque é mais real, mais 
vividamente experimentado, mais vivo, mais altamente 
integrado e estruturado do que grande parte da nossa 
existência. O que experimentamos é uma sensação de perda, 
uma espécie de acordar para menos realidade, uma sensação 
familiar a cada criança que não quer terminar a última página 
de uma história. (p. 75) 

Não tenho o objetivo, neste trabalho, de discutir a importância da 

ludicidade e das emoções no processo ensino/aprendizagem de qualquer área 

do conhecimento, pensamento com o qual concordo. Aprender precisa ser 

prazeroso, e prazer também traz dor. Mas esta é questão para outro trabalho. 
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Aqui tenho o objetivo de apresentar, sucintamente, algumas razões 

pelas quais considero que a música precisa fazer parte do currículo da escola, 

em qualquer nível. A primeira delas é bastante simples e baseia-se na 

afirmativa de que a música é um campo de conhecimento e, portanto, precisa 

fazer parte dos conhecimentos disponibilizados aos estudantes em todo o seu 

percurso escolar. Impedir o acesso a qualquer saber, é negar ao estudante 

algo que lhe é de direito. Se é função da escolarização colocar o indivíduo em 

contato com o conhecimento já produzido e estimular a produção e construção 

do conhecimento, a música precisa estar no rol dessa oferta.  

Uma segunda razão pode ser apresentada a partir da concepção da 

importância da música no desenvolvimento cognitivo. O que tem a ver com a 

relação do conhecimento musical e a psicologia do desenvolvimento. De 

acordo com Ilari (2003, p. 14), a música auxilia no progresso da aquisição da 

linguagem, no aprendizado de conceitos, ideias, formas de socialização e 

cultura. Sloboda (2008) apresenta algumas habilidades cognitivas que são 

propiciadas pelas atividades musicais, quais sejam: 

• Audição, ouvir música – percepção de diferenças, atenção, 

memória; 

• Execução (tocar, cantar) – leitura, treinamento (repetição), 

atenção; 

• Composição, improvisação – observação, análise, criação. 

Swanwick nos apresenta um resumo do Relatório da Fundação 

Gulbenkian, de 1982, que discute o valor das artes na escola: 

Aqui as artes são vistas como categorias distintas de 
entendimento, formas especiais de pensamento; elas nos dão 
uma compreensão do “crescimento e do teor de nossa 
civilização”; são maneiras de termos ideias, de promover novos 
insights e esclarecimentos; fornecem um contrabalanço às 
formas analíticas do discurso, tais como ciência e matemática, 
e nos conduzem em direção à síntese e à totalidade; e utilizam 
o lado direito do cérebro, com sua propensão para lidar com os 
elementos sensitivo, intuitivo e espacial de percepção e ação. 
As artes conferem outros benefícios através dos processos de 
transferência; desenvolvem certas qualidades e habilidades 
como postura, graça e coordenação; encorajam “disciplina, 
dedicação e atenção ao detalhe”; e auxiliam no entendimento 
interpessoal e até mesmo internacional. (2014, p. 58) 
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Outra razão está na função social da música, percebida como espaço 

de relações, de autoconhecimento, de construção de laços e identidades, tema 

discutido por diversos autores, entre eles Dayrell (2011, 2005, 2003, 2002) Pais 

(2004, 2003) Araújo (2004), Lindolfo Filho (2004), Feixa (1998). O que nos 

direciona a refletir a respeito da dimensão cultural da música, percebendo-a 

como construção sociocultural em diferentes tempos e espaços. Ou ainda a 

dimensão ética e humana. 

Podem ser citadas outras razões como conhecimento e compreensão 

da História, Filosofia, Antropologia/Etnomusicologia, Sociologia, Biologia e 

outras disciplinas através da música. Desenvolvimento da motricidade, dos 

sentidos (audição e visão, principalmente), da sensibilidade, percepção e 

compreensão das emoções. Cuidados com a saúde corporal (utilização correta 

da voz, postura corporal, higiene, entre outros cuidados).  

Enfim, a presença da música no currículo escolar atende ao 

desenvolvimento de várias necessidades do estudante que precisam ser 

atendidas pela escola.  
A não ser que as artes possam ser percebidas como 
desenvolvedoras da mente (no sentido mais amplo), sua 
função não pode ser basicamente compreendida, tampouco 
seu papel na educação. Educação é certamente mais do que 
apenas ter “experiências”, ou adquirir um repertório de 
habilidades e fatos. Tem a ver com o desenvolvimento do 
entendimento, perspicácia: qualidade da mente. (Swanwick, 
2014, p.58) 

David Elliot (1997) apresenta como razão para as escolas colocarem a 

música na base e no centro do currículo o reconhecimento dos valores básicos 

da Educação Musical: o auto crescimento, o autoconhecimento, o prazer 

musical e o fluir – uma forma de vida verdadeiramente dinâmica.  

A través del desarrollo de la musicalidad, los educadores 
musicales brindan a sus estudiantes la llave de una fuente 
única, de gran importancia, de numerosos valores de vida 
fundamentales para el presente y futuro. Apoyando las metas 
de la educación musical, los sistemas escolares podrían 
aumentar la probabilidad de que los estudiantes aprendan a 
construir su propia vida y también a ganarse la vida, tanto 
dentro como fuera de la escuela. (ELLIOT, 1997, p. 31) 

Uma razão apresentada frequentemente para inclusão da música no 

currículo, é que o estudante pode descobrir a sua carreira profissional como 
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músico, e a escola, principalmente a do Ensino Médio, deve preparar para o 

mercado de trabalho. Se o jovem tiver contato com a música apenas quando 

estiver na idade de ingresso no mercado de trabalho, em qual momento ele 

terá a música como opção profissional? Esta questão surge recorrentemente 

como justificativa para a presença da música no currículo escolar. Se os 

demais campos profissionais estão presentes nas áreas de conhecimento 

curriculares, a música também precisa estar. Esta afirmativa, porém, precisa 

ser usada com cuidado e atenção para a suas consequências.  

Quando o que prevalece no sistema educativo é a função de 

selecionar, preparar para o mercado de trabalho, há uma distorção na função 

da aprendizagem, pois o valor dos conhecimentos passa para o segundo 

plano, ficando no primeiro plano o valor simbólico do conhecimento, de troca no 

mercado (Subirats, 2000).  Consequentemente, são mantidas na escola as 

diferenças sociais, já que os currículos devem atender à demanda do mercado 

de trabalho, e cada sistema ou instituição de ensino passa a estruturar os 

conteúdos de acordo com os grupos sociais aos quais atende, ou seja, de 

acordo com o nível social dos estudantes.  

Outra situação que se apresenta é que, mesmo o estudante não 

querendo seguir uma profissão vinculada à música, o conhecimento musical 

será importante na sua formação integral, conforme vimos acima. A música 

contribui para a formação e desenvolvimento do indivíduo em todas as áreas: 

afetiva, psicológica, neurológica, motora, cognitiva, biológica, social. Então, 

quais os conteúdos de Música para a escola básica? 

 

2.1. O que ensinar na escola básica? 
 

Sabemos que o processo de ensino e aprendizagem não é mais 

exclusividade da escola. Principalmente no campo musical, são compreendidos 

como espaços de aprendizagem a rua, os espaços de sociabilidade, espaços 

religiosos e, principalmente, as mídias, às quais os estudantes têm acesso livre 

e com as quais dialogam.  Desta forma, chegam à escola com uma bagagem 

de conhecimento musical que desejam compartilhar com colegas e 

professores. São experiências vividas em diferentes ambientes, que vão 
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ajudando o adolescente a construir um padrão de gosto e preferências que os 

identifica e personaliza. Identidades que dizem respeito a idade, gênero, etnia, 

meio social, vida religiosa, familiar e afetiva. De que maneira é realizado esse 

diálogo? Em que medida esses conhecimentos são reconhecidos e 

aproveitados nas aulas de música? 

Sempre que o tema repertório e experiências musicais dos estudantes 

é trazido em rodas de conversas de professores de música, ouvimos que o 

objetivo é ampliar o repertório, as experiências. Demonstram, assim, 

preocupação com a formação de um padrão estético-musical. Mas quando se 

fala em estética musical, qual o padrão para compreensão do que é entendido 

e aceito como “belo” ou “feio”?  

A televisão e a internet distribuem os produtos dos grandes 

conglomerados da indústria cultural, que é o parâmetro para a seleção do que 

consumir ou não consumir. Todas as novas produções são precedidas por um 

forte trabalho de persuasão de que o “mais belo”, o “jamais visto”, a “grande 

sensação do momento” vai chegar. Existe, assim, uma preparação para a 

acolhida do novo produto (e descarte dos velhos?) em diferentes mídias. 

Entretanto, analisando-os cuidadosamente, podemos perceber que vêm 

carregados de toda uma aura de valores e ideais dos criadores e difusores dos 

produtos, não apenas musicais, mas linhas de produtos escolares, de moda, de 

utensílios, entre outros, que logo serão avidamente consumidos pelas crianças 

e jovens, principalmente. Desta forma, a classe dominante, que tem o poder da 

comunicação nas mãos, é quem determina o padrão de aceitação ou rejeição 

do produto cultural. Novelas, filmes, seriados e canções são distribuídos, 

homogeneizando o gosto e as escolhas de cada geração.  

De acordo com Bourdieu e Darbel (2007), a obra de arte considerada 

como bem simbólico só existe para quem tem os meios de apropriar-se dela. 

Ou seja, para que alguém se aproprie do valor da obra de arte, no nosso caso, 

da música, é necessário que possua o conjunto de elementos, esquemas de 

interpretações para que proceda a compreensão, a interpretação do objeto 

artístico. Como dissemos acima, os elementos e esquemas de interpretação da 

música são apropriados pelos estudantes, na sua maioria, através do consumo 

da música da mídia. Através do fazer musical, o estudante se apropria desses 

elementos e esquemas que lhe possibilitarão entender a música que consome 
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e aprecia, além de produzir (compor, improvisar) e executar (tocar, cantar) 

música. 

Mas não se limita a este aspecto a função da música na escola. É 

necessário lembrar que esses elementos e esquemas não são isentos de 

valores e ideais de quem gesta e executa a prática pedagógica escolar. Daí 

este questionamento a respeito do que ensinar ser constante entre os 

educadores musicais. A prática pedagógica se dá na e para a diversidade. Tal 

compreensão torna-se fundamental na reflexão sobre a educação no século 

XXI. 

Durante o trabalho com o grupo focal de professores, foi destacada a 

necessidade de um currículo que oportunize ao estudante da escola básica ter 

uma sequência nos estudos de música.  

Luiz Gonzaga – Não tem um currículo estruturado 

para música. Não tem uma sequência. 

Brahms - É necessário que se pense na música 

desde os primeiros anos da escola básica; temos que 

garantir na escola básica conteúdos fundamentais. O 

menino tem que sair do terceiro ano (do ensino médio) 

sabendo tocar, compor, escrever. Se tem aula desde o 

primeiro dia que entra na escola, isso é possível.  

O que seria, então, um currículo estruturado e sequencial? Seria uma 

relação estruturada de conteúdos que todos os estudantes, de todas as 

escolas, de todos os sistemas de educação precisam aprender? A proposta 

seria a homogeneização do currículo de Música? desta forma estaríamos 

ignorando as diferenças sociais e culturais, tanto considerando o país, e 

aprofundando para regiões, estados, municípios e escolas. E dentro das 

escolas, as particularidades de cada turma e de cada estudante. Não estou 

propondo um “currículo” por estudante, mas uma concepção ampla do que seja 

currículo. E isso somente será possível se estivermos dispostos a pensar livre 

e abertamente, fora dos padrões do sentido limitado de currículo. Pensar a 

educação musical social e filosoficamente a partir de padrões do Sul, 

rompendo as barreiras entre Sul e Norte, entre música acadêmica e outros 
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estilos, entre músicas e músicas. Se respeitamos os estudantes como sujeitos 

de conhecimentos válidos e participantes de coletivos sociais. Se deixamos de 

enxerga-los como sujeitos que necessitam de informações, mas como sujeitos 

prontos a desenvolver experiências de aprendizagem, problematização e 

invenção.  

Aprender é habitar um território: implica ‘perder tempo’, implica 
errância, assiduidade, agenciamentos entre fluxos ou forças 
heterogêneas, agenciamento maquínico de corpos e 
agenciamento coletivo. Remete a um socius e a uma 
multiplicidade em que circulam processos, forças, intensidades, 
afetos. (KASTRUP apud SANTOS, 2012, p. 261) 

Direitos, deveres, conteúdos, métodos e processos de ensino iguais 

para grupos diferentes, privilegia a quem já traz consigo os valores e saberes 

da classe dominante. “Qualquer debate sobre o que é preciso ensinar e a 

quem, fica imediatamente tergiversado por outros interesses” (SUBIRATS, 

2000, p. 198), quais sejam, os interesses da classe dominante. Quando o 

sistema escolar trata todos os estudantes como iguais, está sancionando as 

desigualdades, demonstrando indiferença a elas.  

Mas o fato é que a tradição pedagógica só se dirige, por trás 
das ideias inquestionáveis de igualdade e de universalidade, 
aos educandos que estão no caso particular de deter uma 
herança cultural, de acordo com as exigências culturais da 
escola. (BOURDIEU, 2008, p. 53) 

Bourdieu e Passeron (2009) entendem que o trabalho pedagógico e a 

própria instituição escola só podem ser compreendidos se relacionados ao 

sistema de relações entre as classes, já que a escola é concebida como 

reprodutora e legitimadora da classe dominante. Tais funções de legitimação e 

reprodução se realizam numa situação de aparente equidade (educação para 

todos), mas que exclui na própria ação pedagógica.  

Ora, se considerarmos seriamente as desigualdades 
socialmente condicionadas diante da escola e da cultura, 
somos obrigados a concluir que a equidade formal à qual 
obedece todo o sistema escolar é injusta, de fato, e que, em 
toda sociedade onde se proclamam ideais democráticos, ela 
protege melhor os privilégios do que a transmissão aberta dos 
privilégios. (BOURDIEU, 2008, p.53) 
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A política de “Educação Para Todos” vigente no Brasil, corrobora esta 

situação de “exclusão dos de dentro” (BOURDIEU; CHAMPAGNE 2008). O 

incentivo à criação de estabelecimentos educacionais pela iniciativa privada, 

desde os anos 1960, garantido em 1996 pelo Artigo 7º da LDB 9394, retira do 

Estado a obrigatoriedade da oferta universal. Para a escola pública vão os que 

não podem garantir a manutenção de uma escola privada. Vimos no decorrer 

das últimas cinco décadas, a desvalorização contínua do ensino público, 

percebida em diferentes situações, a exemplo da desvalorização e 

precarização do trabalho docente; dos baixos recursos destinados à educação, 

nos orçamentos e na sua execução nas diversas instâncias estatais; do 

descaso com o material escolar destinado aos estabelecimentos de ensino; da 

precária manutenção dos prédios destinados às escolas; da gestão, que se 

propõe democrática, mas que, na verdade, permanece submissa ao poder dos 

governantes e não da comunidade escolar.  

Percebe-se aí o quadro que Bourdieu e Champagne (2008, p. 219) 

identificam na escolarização francesa, mas que tem seu paralelo na 

escolarização brasileira:  “os dois extremos”, situando-se, de uma lado, os 

estabelecimentos, privados, por excelência, destinados aos estudantes 

oriundos de uma classe privilegiada cultural e economicamente; do outro, os 

estabelecimentos públicos e gratuitos, na sua maioria localizados nas 

periferias, que acolhem populações cada vez mais numerosas, cujos 

investimentos em recursos humanos e/ou materiais são caracterizados pela 

precariedade dos orçamentos públicos. O fracasso dos estudantes das escolas 

públicas passa a ser considerado consequência da falta de mérito desses 

estudantes, ou dos docentes, e não consequência da falta de investimentos no 

Sistema Público de Educação. Como resultado, temos uma alta taxa de 

desistência, principalmente no Ensino Médio, assim como uma baixa média 

nos processos avaliativos nacionais e internacionais, em todas as etapas e 

áreas do ensino básico. O que se reflete na falta de interesse do estudante 

pela escola, que, distante das suas aspirações e necessidades, não tem função 

nas suas vidas, não possibilitando o avanço social e cultural a que se deveria 

propor. Os professores reagem da mesma maneira, e muitos afirmam que “os 

meninos não querem nada”, ou que “eles não vão pra lugar algum, mesmo”, e 

afirmações semelhantes, que reforçam a má qualidade do ensino a eles 
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oferecidos. Nivela-se “por baixo”, estimula-se pouco, exige-se pouco. São os 

“excluídos do interior” da escola, como afirmam Bourdieu e Champagne. O 

estudante e suas famílias começam a perceber que os diplomas não vão 

possibilitar a ascensão social e cultural que eles esperam.  

Assim, a instituição escolar tende a ser considerada cada vez 
mais, tanto pelas famílias quanto pelos próprios alunos, como 
um engodo, fonte de uma imensa decepção coletiva: essa 
espécie de terra prometida, semelhante ao horizonte, que 
recua na medida em que se avança em sua direção. 
(BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2008, p. 221) 

As constatações desta situação provocam nos educadores e gestores 

a ilusória necessidade de reformas que, após estudos de especialistas 

distantes da escola e próximos ao poder político e econômico, cada vez mais 

reforçam o quadro de descaso e improdutividade da escola pública. Seria mais 

uma dessas reformas que os professores solicitam ao sentirem falta de um 

currículo estruturado e sequenciado para a Música na escola básica? Os 

autores franceses citados, mais uma vez colaboram para a compreensão desta 

situação da pseudodemocratização da escolarização: 

Em suma, a crise crônica – a que dá lugar a instituição escolar 
e que conhece, de tempos em tempos, manifestações críticas – 
é a contrapartida dos ajustamentos insensíveis e, muitas 
vezes, inconscientes das estruturas e disposições, através das 
quais as contradições causadas pelo acesso de novas 
camadas da população ao ensino secundário, e até mesmo ao 
ensino superior, encontram uma forma de solução. Ou, em 
termos mais claros, embora menos exatos, e portanto mais 
perigosos, essas “disfunções” são o “preço a pagar” para que 
sejam obtidos os benefícios (especialmente políticos) da 
“democratização”. (op. cit. p. 221) 

Durante as observações nas duas escolas para elaboração deste 

trabalho, pude constatar a forma como os professores constroem e 

desenvolvem os currículos de Arte/Música. Em uma das escolas, onde é 

oferecida apenas a segunda etapa do ensino fundamental, o tema trabalhado 

com as turmas de 7º ano era música de cinema. A justificativa para escolha do 

tema, de acordo com a informação da professora durante a entrevista, estava 

no fato de a escola ter em seu quadro dois professores de Arte, sendo um com 

formação em música e outro com formação em dança. Daí, a elaboração de 

um projeto com temática comum, apesar de trabalharem com turmas e em 
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turnos diferentes. A orientação da escola foi de estudarem a cada unidade uma 

linguagem, sendo que a primeira seria Artes Visuais, a segunda teatro, a 

terceira unidade Música e Dança (cada professor trabalhar a linguagem da sua 

formação) e na quarta unidade um projeto onde estariam presentes as quatro 

áreas. Como conteúdo de Artes Visuais para a primeira unidade foi escolhido 

Cinema. Questionada sobre porque não trabalhavam somente com a área da 

sua formação, a professora de música informou que a escola pressionava para 

que trabalhassem todas as linguagens, pois eram professores de Arte. 

Na segunda escola também estão lotados dois professores de Arte, um 

com formação em Música e outro em Artes Visuais. Aí são oferecidos a 

segunda etapa do ensino fundamental, 6º ao 9º ano, e o ensino médio. 

Entretanto o ensino de Arte só faz parte do currículo até o 1º ano do ensino 

médio. A orientação, de acordo com informação do Diretor e da Coordenadora 

Pedagógica, é que cada professor trabalhe com a linguagem da sua formação. 

Segundo o Diretor, o professor de música foi direcionado às séries iniciais 

“porque os estudantes são mais novos e podem se interessar mais por música, 

ficando as artes visuais para os mais velhos”. 

Como conteúdos para o primeiro semestre de 2016, o professor definiu 

o estudo de estilos da música brasileira, destacando o Chorinho e a Bossa 

Nova. Paralelamente, desenvolvia estudos da notação musical tradicional. Digo 

paralelamente porque tal notação era desvinculada do repertório trabalhado e 

executado.  

Percebe-se que a definição de quais séries incluem Arte no currículo e 

de qual área da Arte é trabalhada é bastante arbitrária, e não definida pelo 

Sistema Estadual de Ensino. Fica claro que a ausência de normatização e 

acompanhamento dos órgãos competentes para o ensino de Arte proporciona 

um trabalho desconectado entre escolas da mesma rede e do mesmo 

segmento. O componente curricular é oferecido, mas cada estabelecimento o 

desenvolve livremente e de acordo com a disponibilidade dos docentes a elas 

encaminhados. A obrigatoriedade do ensino das quatro áreas não foi ainda 

implementada, e não temos expectativas de que venha a acontecer nem dentro 

do prazo legal estipulado para essa adequação, que será o ano de 2020. 

Outra realidade constatada é que muitos professores desenvolvem os 

currículos e planejam suas aulas “nos moldes ‘escolha e misture’, tentando 
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selecionar entre muitas opções as coisas que parecem funcionar” 

(SWANWICK, 2014, p. 34). O imediatismo e os recursos disponíveis têm sido 

parâmetros para planejamento de atividades. As novidades apresentadas em 

cursos e congressos, na internet ou na literatura pedagógico-musical são 

transpostas para a sala de aula, por muitos professores, independentemente 

de quais conteúdos estejam trabalhando. Técnicas e atividades que deram 

certos em outros grupos, passam a ser modelo a ser reproduzido, muitas vezes 

sem critérios necessários a uma adaptação. 

Pensar e elaborar um currículo para o componente curricular 

Arte/Música pressupõe, antes de mais nada, um consenso na concepção 

epistemológica da música como conhecimento. Qual concepção a respeito do 

que seja Educação Musical fundamenta o meu trabalho? Se consideramos a 

Educação Musical como a relação entre os seres humanos e a música, a partir 

das formas de apropriação e transmissão dos conhecimentos musicais 

(KRAEMER, 2000), o que deve estar no centro da aula de música são as 

relações que os alunos constroem com ela, a música, seja ela qual for. Por 

isso, é mais importante definir o tipo de relação que os alunos mantêm com a 

música do que “se limitar a um estudo da prática ou do consumo musical 

unicamente por seu conteúdo ou gênero de música apreciada ou escutada” 

(GREEN, apud SOUZA, 2015). 

Para Swanwick (2003, 2014), as aulas de música devem possibilitar 

encontros musicais. Tais encontros significam “trazer a conversação musical do 

fundo de nossa consciência para o primeiro plano” (2003, p. 50). Ou seja, 

compreender como a música funciona.  
O encontro musical é sempre o objetivo último e geral dos 
educadores musicais: mas, dentro das salas de aula, é 
essencial ser capaz de reconhecer e responder, sensível e 
positivamente, a detalhes específicos da experiência musical. 
O ensino musical só pode ser efetivo quando a natureza da 
música em si mesma é entendida, e o desenvolvimento dos 
alunos é respeitado. (SWANWICK, 2014, p.179) 

Compreendendo a educação musical desta forma, podemos, então 

pensar: quais os conhecimentos do campo da música? O que ensinar? Como 

ensinar? Por que ensinar? Qual a importância do repertório no processo de 

ensino e aprendizagem da música? De que maneira crianças, adolescentes e 

jovens desenvolvem-se musicalmente? Como elaborar um currículo e um 
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planejamento que atenda às demandas da sociedade na qual eu e meus 

alunos estamos inseridos?  

Desde 1996, com a promulgação da LDB 9394, as linguagens artísticas 

(Artes Visuais, Dança, Música e Teatro) passaram a constituir um componente 

curricular obrigatório, denominado Arte, em todas as séries do ensino básico 

(Artigo 26 § 2º). Em agosto de 2008 o artigo 26 foi alterado pela Lei 11769, 

tornando obrigatórios os conteúdos de música no componente curricular Arte. 

Outra alteração do mesmo artigo foi feita em maio de 2016, desta vez tornando 

obrigatórios os conteúdos das quatro linguagens.  

Alguns documentos foram elaborados com o objetivo de orientar os 

docentes na relação de conteúdos e metodologia de trabalho, como os 

Referenciais Curriculares e Parâmetros Curriculares, ainda em 1998.  

Em dezembro de 2013, o Conselho Nacional de Educação publica as 

Diretrizes Nacionais para a Operacionalização do ensino de Música na 

Educação Básica, resultado de ampla discussão em todo o País, com 

educadores musicais e instituições representativas (Parecer CEB/CNE Nº 

12/2013). 

Em outubro de 2015, o MEC/Secretaria de Educação Básica 

disponibiliza para consulta pública a primeira versão da BASE NACIONAL 

CURRICULAR COMUM – BNCC – que tem como objetivo “sinalizar percursos 

de aprendizagem e desenvolvimento dos estudantes ao longo da educação 

básica” (Texto de apresentação do documento). Neste documento, 

encontramos a Arte como componente curricular da área de Linguagens, e, 

mais uma vez, especifica as quatro linguagens. Com a destituição do governo 

de Dilma Roussef, em 2016, o governo que se instala introduz alterações no 

documento, muitas delas alheias às consultas populares realizadas até então. 

Uma das alterações diz respeito ao ensino de Arte, e, consequentemente, de 

Música, que perde a obrigatoriedade no Ensino Médio.  

No que diz respeito aos conteúdos de Música, professores e 

instituições ligadas à Educação Musical participaram das discussões da BNCC 

em todo o Brasil. Como contribuição à elaboração da BNCC, a ABEM – 

Associação Brasileira de Educação Musical propõe que “a formação musical 

deve garantir o direito do estudante de conhecer, vivenciar e produzir música 
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de forma inter-relacionada à diversidade humana e cultural, a fim de 

desenvolver saberes e conhecimentos artístico-musicais fundamentais para 

sua inserção e participação crítica e ativa na sociedade.” 19 

Destaco, inicialmente, as três ações - conhecer, vivenciar e produzir 

música – as quais considero que devem estar presentes em qualquer currículo 

de música, assim como nas aulas. Quando me refiro a conhecer música 

destaco a familiaridade que deve ter entre o aluno e os elementos que 

compõem a música, como diferentes sonoridades, estruturas melódicas, 

harmônicas e rítmicas, formas, instrumentos, composições e compositores.  

Vivenciar compreende a experimentação, que pode ser através da 

audição/apreciação, da execução da produção pessoal, de colegas e de outros 

autores. O repertório de vivências deve ser amplo e diversificado, sempre 

relacionado, inicialmente, às experiências dos estudantes, enriquecendo-o 

sempre com novas obras. 

Produzir deve ser a consequência do vivenciar e conhecer, e desta 

ação deve constar a composição/improvisação, elaboração de arranjos vocais 

e/ou instrumentais, criação e apresentação de espetáculos, desde as 

apresentações na sala de aula até as realizadas em salas de espetáculo e/ou 

meios de comunicação – rádio, TV, sites na internet, etc.  

Estas três ações, entretanto, precisam ter relação com a diversidade 

humana e cultural. Aí está a grande riqueza: a diversidade. O conhecimento de 

diferentes culturas, o respeito às manifestações de cada grupo social, a 

compreensão das especificidades de cada um deles é uma lição que precisa 

ser aprendida e apreendida não apenas pelos estudantes, mas pelos 

educadores musicais. Todo produto musical precisa ser compreendido no seu 

contexto de criação. E tais contextos vão desde o bairro em que vivem os 

estudantes e onde a escola está localizada, como sugere a perspectiva de uma 

“ecologia de saberes”, até as produções de países distantes e de culturas bem 

diferentes das nossas. Este pode ser um caminho para que os estudantes 

possam desenvolver saberes e conhecimentos artístico-musicais fundamentais 

para sua participação crítica e ativa na sociedade.  

                                                           
19 Proposta da ABEM para a BNCC, em março de 2016, disponível em 
www.abemeducacaomusical.com.br , acesso em 20/03/2016   



119 
 

Swanwick (2014, 1997) entende que as aulas de música precisam 

constituir-se em experiências de encontros com a música. Por esta razão, as 

noções conceituais sobre música não promovem essas experiências. Elas 

devem ser “no melhor dos casos, generalizações que tentamos construir 

depois de uma quantidade de encontros musicais” (1997, p. 144). Para o autor, 

um conceito é uma abstração e o perigo de trabalharmos com eles é que, na 

maioria das vezes, trabalhamos a partir deles e para eles, em vez de 

saborearmos as características peculiares dos encontros musicais. E para que 

esses encontros possam acontecer, precisamos ter nas aulas a música do 

mundo, a música real, seja ela de qualquer cultura.  

Para o autor, o primeiro e mais importante objetivo da educação 

musical é criar consciência e explorar resoluta, sensível e criticamente 

numerosos exemplos musicais, experimentando-os diretamente em vários 

encontros interculturais. Um segundo objetivo, seria a possibilidade de escolher 

participar na criação e no sustento de eventos musicais na comunidade, 

contribuindo, desta forma, para o enriquecimento das variedades musicais do 

nosso mundo. (1997, p.154) 

Como em todas as formas de discurso simbólico, a música tem 
a capacidade de levar-nos além de nós mesmos, de nosso 
pequeno espaço no tempo e em nossa tribo local; ampliando o 
conhecimento, a mente, mantendo aberta nossa capacidade de 
conhecer. E devemos ensinar acreditando firmemente nisto, 
quaisquer que sejam as resistências, os desenganos e as 
origens culturais de nossa música. (SWANWICK, 1997, p. 156) 

Para Elliot, fazer música é saber como construir padrões ou estruturas 

sonoro-musicais de acordo com as tradições e com as regras das práticas das 

experiências musicais individuais, ou seja, é uma questão de conhecimento de 

um processo, ou um conhecimento em ação não verbal. (ELLIOT, 1997, p.14) 

O autor distingue quatro tipos de conhecimento musical que contribuem nessa 

prática, e que podem ser ensinados e aprendidos, quais sejam: o 

conhecimento formal, que compreende a informação verbal; o conhecimento 

informal, que são as experiências práticas; o conhecimento sensitivo, ou 

intuição musical; e a metacognição musical. Assim, toda a experiência com 

padrões musicais é produto de uma atividade cognitiva.  



120 
 

Tais conhecimentos são construídos dentro de espaços e tempos 

socioculturais. Então, os aspectos de uma obra musical não remete a 

qualidades estéticas autônomas, mas a qualidades artísticas específicas de 

uma cultura. E ao fazer música, utilizamos os padrões específicos da nossa 

cultura. 

Em suma, os materiais estruturais das obras musicais sempre 
delineiam tradições culturais específicas e regras de práticas 
musicais. Além disso, quem faz música também o faz para se 
possibilitar a expressão de emoções musicais, e/ou 
representações musicais de pessoas, lugares e coisas, e/ou 
expressões musicais de várias crenças culturais. (ELLIOT, 
1997, p. 17) 

Para ele, o fazer e ouvir música são de natureza cognitiva e as obras 

musicais são manifestações do pensamento e conhecimento humanos. Assim, 

o que os professores de música fazem é o que qualquer professor faz: o ensino 

de uma forma multidimensional de pensamento artístico.  

Quando ensinamos de maneira integrada uma variedade de 
práticas musicais como culturas musicais, pomos em prática 
uma forma importante de educação inter ou multicultural. Entrar 
em contato com culturas musicais pouco familiares ativa o 
próprio exame e a reconstrução pessoal das próprias relações, 
supervisões e preferências. Os estudantes se veem obrigados 
a confrontar seus pré juízos (musicais e pessoais) e enfrentar a 
possibilidade de que o que creem que é universal pode não 
ser. No processo de iniciar os estudantes em práticas musicais 
não familiares, os educadores musicais integram a educação 
musical às metas mais abrangente da educação humanística. 
(ELLIOT, 1997, p. 19)   

Nas discussões ocorridas no Grupo Focal de professores, alguns 

posicionamentos demonstram como a questão a respeito do que ensinar e do 

currículo na escola básica ainda precisa ser bastante discutida. A respeito dos 

conteúdos para as aulas de música, quatro dos seis professores concordam 

que deve ser ensinada a leitura e escrita tradicionais (partituras). Maria Rita 

afirma que esta pode ser a oportunidade que eles terão para aprender esses 

conteúdos; mas propõe que seja realizado em atividades no turno oposto ao 

das aulas regulares, em projetos especiais, e para os que têm interesse. 

Já Brahms considera que este momento é de vivenciar a música, antes 

de qualquer outra coisa. Que devem ser proporcionadas experiências de 

apreciação ativa e crítica. E Colcheia complementa que os estudantes 



121 
 

precisam aprender a ouvir, mas que precisamos despertar o interesse para que 

aprendam partitura. E complementa: “mostrar é uma coisa, ensinar é outra”, 

explicando que leva partituras para as aulas para que os estudantes 

conheçam, saibam como é. E complementa: “É como língua; eu sou obrigada a 

aprender inglês e detesto inglês.”  

Maria Rita retoma a questão, indicando que é preciso “pensar na 

música desde o início até o final da educação básica”, para que haja uma 

sequência. No que é apoiada por Luiz Gonzaga quando diz que sente falta de 

um currículo estruturado, sequenciado. E Brahms prossegue: “temos que 

garantir na escola básica os conteúdos fundamentais. O menino tem que sair 

no terceiro ano sabendo tocar, compor... Se tem aula desde o primeiro dia da 

escola básica isso é possível”. 

A posição desses professores em uma única proposição, o ensino de 

leitura e escrita da música ocidental, revela a ausência de um consenso no que 

diz respeito à seleção dos conhecimentos de música no currículo da escola 

básica. O que nos envia de volta ao início deste trabalho: o que subsidia o 

pensamento da Educação Musical no Brasil? Quais as suas bases 

epistemológicas?  

Analisando os currículos dos atuais cursos de Licenciatura em Música 

na Bahia (temos quatro cursos, dois em universidades públicas e dois em 

instituições privadas), podemos perceber a presença majoritária das bases 

teóricas europeias e norte americanas.  

Para Menezes, “a relação colonial de exploração e dominação persiste 

nos dias de hoje, sendo talvez o eixo da colonização epistémica o mais difícil 

de criticar abertamente.” (2008, p. 1). Percebemos isso em conversas informais 

com professores de música. Os grandes pensadores da Educação Musical 

ainda são os do Norte Global (Menezes, 2008). Como pensar a Educação 

Musical a partir dos paradigmas da música brasileira? 

Uma outra questão debatida no Grupo Focal foi a utilização da música 

da mídia. Todos concordam que ela deve fazer parte do repertório. Para Maria 

Rita, é importante utilizar “a música que eles conhecem para cativar o aluno; é 

uma forma de acessar o aluno”. Tom Jobim também afirma que “é um gancho 

grande para tentar atrair”. Já Luiz Gonzaga afirma que esta é “uma forma de 

fazer apreciação, de revisitar a música”, já que o produto da mídia está “cada 
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vez mais pobre musicalmente”. E ressalta a diferença entre música de massa 

(como ele classifica a música da cultura popular) e música da mídia, 

complementando que utiliza esta última “não pelo seu valor musical, mas para 

atrair o estudante, para cativá-lo”. Colcheia ressalta que “tem ‘mídias’ e ‘mídias’ 

e que é preciso fazer a diferença, utilizando muita coisa boa que tem aparecido 

por aí. Mas questiona: “Por que a música tem que trabalhar o que é conhecido? 

Nas outras áreas são ensinados conteúdos desconhecidos”. 

Ou seja, o conhecimento musical trazido pelos estudantes serve de 

“gancho”, de “atrativo”, apenas como estratégia, para despertar o interesse 

pelo estudo da música. O valor próprio deste material não surgiu como 

conteúdo, a não ser na rápida proposição de Luiz Gonzaga (apreciar, revisitar), 

já partindo do princípio de que é uma música de “baixa qualidade”. Desta 

forma, reflito: qual a importância do repertório neste contexto? 

As discussões sobre a questão anterior levaram o grupo a discutir a 

relevância das letras desse repertório trazido e proposto pelos estudantes. 

Todos concordaram que precisam atender às sugestões dos estudantes, mas 

consideram que precisam colocar limites. Para Maria Rita, “se no ambiente 

escolar não colocarmos limite, chegam músicas com palavrões”. E Colcheia 

afirma que quando se nega a aceitar a sugestão dos estudantes “boto eles pra 

analisar as letras; acho importante mostrar por que não aceito”. E Clave de Sol 

comenta que “tem ambientes que não cabe, assim como tem vestimentas que 

não cabem em determinados ambientes”. 

Para Brahms, “a letra tem um peso, mas não deve ser determinante, 

mas pode ajudar a definir”. Para Luiz Gonzaga, a escola é um ambiente 

educativo, e os estudantes estão perdendo os referenciais da sociedade, logo 

as letras das canções trabalhadas devem ter conteúdos educativos. E Brahms 

retruca que a escola é ambiente de cultura, educação e formação musical. E 

Colcheia questiona: “Eles não têm acesso a outro tipo de música? Isso é 

porque eles não têm orientação para ouvir outra coisa”. E reafirma que os 

professores de música precisam se preocupar em “mostrar coisas diferentes 

para que eles ouçam outras músicas e passem a gostar”.  

As colocações dos professores denotam a preocupação com a 

formação e manutenção de valores relacionados à moral e aos costumes da 

sociedade. As músicas sugeridas podem ser aproveitadas, desde que as letras 
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não apresentem temas ou palavras que rompam os limites desses valores. O 

interessante é que alguns estudantes também colocaram essa questão nas 

respostas ao questionário, salientando que não gostam de determinados estilos 

porque eles dizem palavrões ou desrespeitam as mulheres, como o funk e o 

pagode.  

Percebe-se aí uma questão que diz respeito à ética e à moral na sala 

de aula. De acordo com Agnes Heller (2008), a ética surge como uma 

necessidade da comunidade social, em consequência da possibilidade que tem 

a particularidade de “submeter a si o humano-genérico e de colocar as 

necessidades e interesses da integração social a serviço dos afetos, dos 

desejos, do egoísmo do indivíduo” (p. 39). A moral, então, é o resultado da 

submissão da particularidade ao genérico, convertendo-a em motivação 

interior. É individual, mas não particular. Desta forma ela tem as funções de 

inibição, veto, ou de transformação, culturalização. Observamos, então, nas 

falas dos professores, como também dos estudantes, as funções de inibição e 

culturalização: veta a canção, em consequência da letra inadequada, 

apresentando o adequado definido pela cultura dominante.   

Este trabalho vem indagando sobre uma proposta de Educação 

Musical que atenda os estudantes do século XXI, a partir da compreensão de 

contemporaneidade além do tempo cronológico, consequentemente, do diálogo 

entre as diferentes formas de conhecimento que subsidiariam conteúdos, 

métodos e paradigmas deste campo de conhecimento.  

Concordando com Santos (2010), uma das ações-chave seria 

descolonizar: a Educação Musical, o currículo das universidades (para as quais 

temos acesso teoricamente democratizado, mas currículos colonizados). Para 

o autor, descolonizar a educação consiste em quatro ações: 1. Os conteúdos 

precisam ser pensados como um rio em curso e não como uma linha de 

montagem; 2. Estudar além dos autores europeus; 3. Propor uma pedagogia 

pós abissal: denunciar as ausências e antecipar as emergências (Pedagogia 

das ausências e Pedagogia das Emergências); e 4. A “artesania” das práticas, 

ao invés da sua “industrialização”. Desta forma, teríamos uma universidade 

polifônica, uma “subversidade”, ou uma universidade descolonizadora.  

Entretanto, a descolonização da universidade requer a descolonização 

da sociedade. Precisamos de uma universidade que pense na produção de 
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conhecimentos em prol da resolução dos problemas sociais, que ultrapasse as 

dificuldades produzidas pelo capital, pelo colonialismo e pelo patriarcado. Não 

uma epistemologia que negue o conhecimento produzido através da história, 

mas que promova o diálogo entre as Epistemologias do Norte e as 

Epistemologias do Sul, rompendo, assim, com tal distinção.  

Mas, como Santos afirma, não há descolonização sem conflito. Pensar 

uma Educação Musical Brasileira requer o enfrentamento e a busca de 

soluções desses conflitos. Romper as barreiras dos preconceitos que 

classificam as produções musicais em “boas” e “más”, compreendendo a 

música como um fenômeno transversal que perpassa a sociedade, dotada de 

valores e crenças que resultam na identidade cultural (BOZON, 2000).  

Ou seja, pensar um currículo de música para a escola básica requer 

avaliar todas essas questões. Discordo da necessidade de um currículo 

fechado e homogêneo para todos, mas precisamos, sim, de bases teóricas que 

permeiem a prática pedagógica em qualquer local que estivermos. Assim 

respeitamos a diversidade e desenvolvemos um ensino de música que 

satisfaça as necessidades dos estudantes deste século.  

Nos próximo capítulo reflito sobre algumas dessas bases teóricas que 

podem nos ajudar a construir um educação musical contemporânea e 

descolonizadora. 
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CAPÍTULO V - CONSIDERANDO TRADIÇÕES E 
CONTRADIÇÕES 

 

Neste capítulo apresento as considerações finais do estudo. Na 

verdade, não as considero finais, mas um ponto de recomeço. Outras questões 

foram levantadas, que merecem e, consequentemente, encaminham a outros 

estudos. 

O objetivo que norteou esta pesquisa foi refletir a respeito de uma 

Educação Musical que corresponda às demandas do estudante do século XXI, 

a partir da análise do fazer musical em uma escola de ensino fundamental da 

Bahia, indagando em que medida as bases teóricas e metodológicas para o 

ensino de música que têm sustentado a educação musical no Brasil atendem 

às demandas da juventude deste século.  

A Bahia é um estado de dimensões geográficas (físicas e humanas) 

maiores que a de muitos países. A sua diversidade cultural está caracterizada 

em cada um dos 27 Territórios de Identidade em que está dividida 

politicamente. Os seus limites territoriais fazem fronteira com três das cinco 

regiões em que está dividido o Brasil. Desta forma, as influências são múltiplas, 

o que não nos permite pensar em uma cultura baiana homogênea, uniforme, 

mas caracterizada pela diversidade, pluralidade.  

Salvador, lócus deste estudo, localiza-se no Território de Identidade 

Metropolitano de Salvador, que é composto por dez municípios. Por situar-se 

no litoral, apresenta uma cultura bastante influenciada pelas manifestações 

praieiras. Por ser uma das cidades que apresenta um alto índice da população 

composta por pretos, a cultura também é bastante influenciada pelas 

manifestações da cultura negra, principalmente no que diz respeito à música, 

interesse nosso. E por ser a capital do Estado, possui uma população bastante 

heterogênea, não apenas por ser formada por imigrantes do próprio Estado, 

que vêm para a capital em busca de trabalho, estudo e tratamentos de saúde, 

como imigrantes de outros Estados e países.  

Esta contextualização geográfica é importante para a compreensão do 

objetivo deste estudo. Uma educação musical para o estudante do século XXI 

configura-se uma temática bastante ampla. Tomei, então, como universo de 
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estudo os estudantes de uma escola pública da cidade de Salvador/Ba. Este é 

o estudante aqui retratado, esta é a experiência observada e estes os 

professores de música participantes do estudo.  

 

1. MAS É VOCÊ QUE AMA O PASSADO E QUE NÃO VÊ20 
 

O título do trabalho resume o que foi encontrado e vivenciado: 

tradições e contradições. Pude constatar que a escola tem a sua organização a 

partir de modelos tradicionais, com classes compostas considerando idade e 

resultado de aproveitamento escolar (constatei a existência de uma turma de 5º 

ano formada apenas por estudantes remanescentes e que apresentam 

distorção idade/série). Selecionar os estudantes que apresentam dificuldade de 

desenvolvimento, separando os considerados aplicados dos considerados não 

aplicados, reforça a exclusão por mérito, contribuindo para a recriação de um 

princípio dissimulado de diferenciação (BOURDIEU; CHAMPAGNE, 2008). O 

estudante de escola pública já traz consigo experiências de exclusão social, 

econômica, e alguns de raça, gênero, religião. O reforço desse sentimento no 

ambiente escolar em nada contribui para o seu crescimento pessoal e a 

assunção da sua cidadania, do seu lugar na sociedade. Contradizendo este 

quadro, as falas dos gestores e professores reflete a compreensão da Escola 

como espaço de inclusão. Compreendem a importância da educação escolar 

na formação de pessoas que busquem a promoção de uma sociedade mais 

justa, onde todos tenham seus direitos garantidos. Percebo a dificuldade em 

garantir que tal construção se concretize num ambiente com tantas situações 

de exclusão. 

Outro aspecto da tradição/contradição presente na escola está 

configurado na arrumação das salas em fileiras distantes umas das outras, 

procurando impedir a comunicação entre os alunos, tentativa de garantir a 

disciplina. Mas a proposta pedagógica, explicitada na fala dos professores, é 

de um ensino em que os estudantes compartilhem suas experiências e 

conquistas, onde o conhecimento seja construído coletivamente.  

                                                           
20 Belchior, Como nossos pais, 1976 
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Como afirma Paulo Freire (1982), estas são características da 

educação bancária, onde estar sentado, olhando para a nuca do colega da 

frente e acumulando informações é garantia do sucesso escolar. Neste modelo, 

percebo a escola como instrumento de opressão, onde ao corpo é negada a 

possibilidade de ser sujeito consciente. 

A estrutura da dinâmica escolar com conteúdos disciplinares e em 

tempos de cinquenta minutos reforça a dificuldade da compreensão holística do 

conhecimento, transformando-o em matérias e conteúdos desarticulados e, 

consequentemente, desprovidos de sentido para a vida e o desenvolvimento do 

estudante. O currículo disciplinar, dividido possibilita o controle do aprendizado 

e o controle sobre o aluno. Controle que dificulta a construção das identidades 

e o exercício da autonomia. 

Toda essa estrutura favorece o exercício docente opressor, excludente 

e controlador. As aulas, dessa forma, obedecem à proposta de professor que 

ensina e aluno que aprende. Mas estamos pensando em uma educação 

musical para o século XXI, em que os adolescentes e jovens constroem formas 

próprias de ser e estar nos diferentes espaços de sociabilidade. Mais uma vez 

penso com Paulo Freire quando nos lembra que educação não é PARA, mas 

COM. Com os estudantes que precisam sentir-se sujeitos da sua formação no 

universo das suas vivências, num constante processo de ampliação deste 

universo, na dinâmica do mundo contemporâneo. Conosco, também agentes 

das diferentes formas de ser e estar no mundo, com as nossas experiências e 

vivências nos diferentes espaços de formação e socialização. Com a música e 

a cultura construídas também por diferentes agentes, em diferentes espaços, 

numa multiplicidade e heterogeneidade de propostas e composições.  

Não desenvolvemos nossas atividades docentes para transformar 

indivíduos ou pessoas, nem para transformar a sociedade, mas para que os 

estudantes se conscientizem de si e do social e transformem a sociedade. A 

música é o meio que utilizamos para que os estudantes da escola básica, 

juntamente conosco, professores, ouçamos, entendamos e modifiquemos o 

mundo em que vivemos. Constato, então, mais um aspecto da 

tradição/contradição: o ensino de música mais próximo dos interesses e 

preferências do professor que dos interesses e preferências das experiências e 

expectativas dos estudantes. O distanciamento, ou separação da escola da 



128 
 

vida do bairro, da cidade, materializado nos muros, portões e grades atestam 

tal contradição. Um bairro com uma diversa produção musical, e os estudantes 

demonstrando desconhecimento da mesma, estudando músicas de outros 

períodos, conteúdos teóricos do conhecimento musical, descontextualizados 

das suas experiências e da riqueza que o bairro oferece. Tal situação ficou 

evidente quando o professor comenta o prêmio nacional recebido por um grupo 

cultural do bairro, e os estudantes demonstram desconhecimento da existência 

do grupo.   

Considero contraditória a proposta de formar cidadãos para exercerem 

seu papel na sociedade, concepção presente nas falas dos gestores e 

professores, e esse desconhecimento dos aspectos culturais do seu local de 

moradia. 

O universo dos estudantes participantes desta pesquisa foi 

aparentemente pequeno, mas representativo: 114 adolescentes de apenas 

uma escola, de um bairro, de uma cidade.  Mas este universo me deu a clareza 

da heterogeneidade do que denominamos, simplesmente, adolescente 

estudante da escola pública. Ter clara essa heterogeneidade torna-se de 

fundamental importância ao pensarmos o ensino de música na escola básica. 

Quem são os estudantes, como se organiza a escola, como é o bairro e a 

vizinhança da escola, quais conhecimentos e experiências musicais trazem 

para as aulas são questões que precisamos responder diariamente.  

O universo de professores participantes do estudo também foi 

significativo: oito professores da Rede Estadual. Mas através desses contatos 

foi possível perceber contradições e anseios que permeiam toda a prática 

pedagógico-musical. Docentes preocupados com o crescimento do estudante, 

com a expansão do conhecimento e da prática musical, comprometidos com a 

transformação da sociedade, mas ainda presos às ideias e paradigmas da 

modernidade, que ainda hoje fundamentam a instituição escola.  

Romper com esses paradigmas e proporcionar uma educação 

libertadora, descolonizadora, inclusiva e reflexiva requer não apenas a 

consciência da necessidade da mudança. Requer, acima de tudo, vontade para 

fazê-las acontecer. Não necessitamos de mudanças estruturais, formais, 

curriculares, mas de mudança de paradigmas, de pensamento que subsidiem a 

nossa prática docente. Não tenho expectativa em mudanças da estrutura 
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escolar, pois não consigo vislumbrar interesse político que a proporcione. Em 

uma sociedade organizada a partir dos ideais do neoliberalismo, é evidente o 

desinteresse pela oferta de uma escola pública de qualidade. A precarização 

do trabalho docente, o descaso com instalações físicas e com materiais 

pedagógicos são componentes do descrédito ao qual a educação pública do 

Brasil foi lançada desde meados da década de 1970.  

A convicção de que precisamos inovar, e não reformar, é o que nos dá 

a condição de empreender as mudanças necessárias. Cada professor na sua 

sala, desarrumando as carteiras, provocando os estudantes, criando 

estratégias de participação e crescimento, usando a música como instrumento 

de construção de identidades, de reconhecimento e valorização de si, de 

compromisso pessoal com a sociedade. 

 
2. A ESPERANÇA EQUILIBRISTA 

 
De que maneira podemos pensar uma educação musical que atenda 

às necessidades do estudante brasileiro do século XXI, que também seja 

descolonizadora? Já foram apresentadas neste trabalho discussões a respeito 

das múltiplas possibilidades do fazer musical, considerando o avanço científico 

e tecnológico e as diferentes formas do adolescente se relacionar com a 

música na contemporaneidade.  

Não podemos negar os conflitos que ocorrem no mundo 

contemporâneo entre a música acadêmica ocidental com as demais culturas 

presentes na nossa sociedade, principalmente as mediatizadas. Estas 

expressões populares vêm ganhando espaço nas instituições voltadas para a 

educação, escolares ou não escolares, não apenas nas aulas de música. 

Entretanto esta utilização, na maioria das veze, tem como objetivo a 

possibilidade de atrair o estudante para as aulas de música. Esta foi uma das 

colocações de professores participantes da pesquisa empírica para este 

trabalho. Já foi destacada, em capítulo anterior, a necessidade de provermos o 

diálogo horizontal e transversal entre as diferentes expressões musicais, 

rompendo a diferença hierárquica entre elas.  

Outra situação com a qual nos deparamos é com o currículo disciplinar, 

que fragmenta o conhecimento e as atividades escolares. Ainda temos uma 
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escola que fragmenta o tempo em espaços de cinquenta minutos nos quais o 

estudante se debruça em apenas uma área de conhecimento a cada um 

desses tempos, não sendo estimulado, com frequência e regularidade, a 

relacioná-los e compreendê-los de forma holística. Gallo (2000) compreende a 

disciplinarização como compartimentalização do conhecimento, estando aí 

embutida a questão do poder: conhecer é dominar. E faz a analogia entre 

dividir para governar e dividir o saber para dominar. A divisão possibilita o 

controle do aprendizado e o controle sobre o aluno. 

Para Santos (2012), são ecos da modernidade na educação, no 

modelo escolar e na prática musical escolar, que são impregnadas por quatro 

princípios ou critérios de valor da modernidade:  

1) compartimentalizar e fragmentar para melhor controlar; 2) 
pensar segundo uma razão científica cartesiana, uma 
racionalidade técnica e dualista; 3) por em ordem, seriar, 
ordenar, controlar usando fortes enquadramentos e 
previsibilidade absoluta; 4) conceber um planejamento linear, 
passando de um ponto a outro, em sequência estabelecida 
previamente e tomada como ideal e absoluta. (SANTOS, 2012, 
p. 233) 

Desta maneira, a música como disciplina situa-se desconectada das 

demais áreas do currículo, percebida, como alguns adolescentes relataram nos 

questionários, como momento de diversão, descontração, de quebra da 

seriedade das outra aulas, relaxamento. Este é uma pensamento corroborado 

por muitos profissionais da área de educação com os quais me deparei ao 

longo da minha vida profissional; e também reafirmado, durante a entrevista, 

pela pessoa responsável pela coordenação da escola lócus desta pesquisa.  

Para Santos (2012, p. 244), a modernidade compreende a educação 

como instrução, o ensino como informação e a cultura como erudição. Ainda 

percebemos tais concepções na escola de hoje, apesar de estarmos no século 

XXI, no qual vivemos sob signos da contemporaneidade. Esta dicotomia entre 

moderno e contemporâneo se faz presente na escola e na concepção que 

professores e gestores têm sobre a sua função social. O peso e importância do 

currículo pré estabelecido e dos métodos de ensino convivem na perspectiva 

de um conteúdo que favoreça o desenvolvimento da consciência crítica, da 

criatividade, da autonomia, da construção de identidades.  
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São, de acordo com Santos (op. cit.) os constrangimentos da 

modernidade que ainda permanecem enraizados em nós, como os “ideais de 

ordenar, unificar e controlar através da maquinaria ou engenharia escolar” (p 

247), tudo obedecendo ao método delineado pela corporação de especialistas. 

Um modelo que se consolidou como hegemônico e definiu os tempos e 

espaços da escola fundamentado nos pressupostos da disciplina, da norma, da 

linearidade, da fragmentação, e da sequencialidade. Uma escola que se 

propõe a homogeneizar e a reproduzir informações. 

Pude perceber esta situação nas entrevistas com os professores, 

quando afirmam a necessidade de obedecer ao currículo da escola e ter a 

necessidade de um currículo sequencial para a música. Formados professores 

a partir de um currículo sequencial, linear, consequentemente sentem 

necessidade dessa normatização na sua prática docente. “Passar da 

sociedade da informação à sociedade do conhecimento é a condição para 

traçar um projeto de educação na contemporaneidade” (SANTOS, 2012, p. 

244). Assim propõe pensar um projeto de educação musical que permita 

percorrer a multiplicidade da música, e mais: 
ampliar horizontes culturais e caminhar para o mais 
diferenciado; instabilizar representações sociais, possibilitar 
outra subjetivação, ir do clichê à potência de expressão. 
Música como prática de convivência, singularização, inclusão e 
potência de emancipação. (id.ibid. p. 247) 

Concordo com Lyotard (2009) quando afirma que é objetivo do ensino 

incentivar a capacidade de reorganizar e conectar dados e conhecimentos que 

eram vistos como independentes. Conhecimentos estanques são, na sua maior 

parte, informações. E de acordo com Bondía (2002) a informação cancela 

novas possibilidades de experiência, logo, é quase uma antiexperiência. 

Bondía percebe o campo pedagógico dividido em duas vias e propõe 

uma terceira via. Nas duas primeiras estão os técnicos e os críticos. Os 

técnicos percebem a educação como ciência aplicada, numa perspectiva 

positiva e retificadora. Os trabalhadores em educação são concebidos como 

sujeitos técnicos que aplicam com maior ou menor eficácia as diferentes 

tecnologias pedagógicas produzidas por técnicos, cientistas, especialistas. Os 

críticos percebem a educação sob uma perspectiva política e crítica e os 

profissionais em educação são sujeitos críticos, que utilizam diferentes 
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estratégias reflexivas e são comprometidos com uma perspectiva política do 

conhecimento (p.20).  

A terceira via seria pensar a educação como experiência/sentido. Para 

o autor “as palavras produzem sentido, criam realidade e, às vezes, funcionam 

como potentes mecanismos de subjetivação”. Pensamos com as palavras, e 

por isso pensar é mais que raciocinar, calcular ou argumentar. Pensar é dar 

sentido ao que somos e ao que nos acontece (p.21). O homem é um vivente 

com palavra; o homem é palavra; o homem é enquanto palavra. 

Assim, percebe a experiência como o que nos passa, nos toca, nos 

acontece, e não o que passa, o que toca, o que acontece. Considera que a 

experiência tem sido cada vez mais rara porque temos muita informação, que 

nos supre de bastante opinião, mas estamos sempre com pressa, não temos 

tempo, temos excesso de trabalho e, logo, não temos tempo de viver 

experiências. O saber de experiência não é saber coisas, não é estar 

informado. 

E o que gostaria de dizer sobre o saber de experiência é que é 
necessário separá-lo de saber coisas, tal como se sabe quando 
se tem informação sobre as coisas, quando se está informado. 
É a língua mesma que nos dá essa possibilidade. Depois de 
assistir a uma aula ou a uma conferência, depois de ter lido um 
livro ou uma informação, depois de ter feito uma viagem ou de 
ter visitado uma escola, podemos dizer que sabemos coisas 
que antes não sabíamos, que temos mais informação sobre 
alguma coisa; mas, ao mesmo tempo, podemos dizer também 
que nada nos aconteceu, que nada nos tocou, que com tudo o 
que aprendemos nada nos sucedeu ou nos aconteceu. 
(BONDÍA, 2002, p. 22) 

  
O saber experiência também não é fazer coisas, experimentar. 

 
Tudo o que se passa, passa demasiadamente depressa, cada 
vez mais depressa. E com isso se reduz o estímulo fugaz e 
instantâneo, imediatamente substituído por outro estímulo ou 
por outra excitação igualmente fugaz e efêmera. O 
acontecimento nos é dado na forma de choque, do estímulo, da 
sensação pura, na forma da vivência instantânea, pontual e 
fragmentada. A velocidade com que nos são dados os 
acontecimentos e a obsessão pela novidade, pelo novo, que 
caracteriza o mundo moderno, impedem a conexão significativa 
entre acontecimentos. Impedem também a memória, já que 
cada acontecimento é imediatamente substituído por outro que 
igualmente nos excita por um momento, mas sem deixar 
qualquer vestígio. (p. 23) 
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A ênfase contemporânea é na informação, em constituir-nos sujeitos 

informados e informantes. Para ele, os termos informação, conhecimento e 

aprendizagem passam a ideia de que o conhecimento se dá sob a forma de 

informação e que aprender é adquirir e processar informação. Experiência é 

paixão.  
Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, 
pensar mais devagar, olhar mais devagar, e escutar mais 
devagar; parar para sentir, sentir mais devagar, demorar-se 
nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, 
suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, 
cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, 
falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar 
aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter 
paciência e dar-se tempo e espaço. (p. 24) 
 

Esta seria uma forma de pensar uma Educação Musical para o nosso 

século. Ir além do saber coisas sobre música, ter informações sobre música; ir 

além do fazer coisas com música, experimentar coisas com música. O que nos 

impele a viver a música, a experimentar como ela nos toca, nos envolve, nos 

acontece. Não saber sobre ela, mas sabê-la. Sabê-la parte de mim; parte da 

sociedade, da cultura, da humanidade. Experimentá-la para conhecê-la, e não, 

conhecê-la para experimentá-la.  

Como seria a aplicação dessa proposta na Educação Musical, no 

ensino de música no nosso século? A compreensão de algumas concepções 

torna-se fundamental para viabilizar essa proposta. Destaco a 

Transdisciplinaridade, a Diversidade e o Ensino coletivo. 

 

2.1. Transdisciplinaridade 

 
Precisamos ir além da interdisciplinaridade, agindo através da 

transdisciplinaridade. De acordo com Morin (2000) a primeira controla as 

disciplinas que, ao mesmo tempo, procuram ressaltar a sua soberania, 

confirmando assim as fronteiras que desejamos eliminar. A 

transdisciplinaridade, por sua vez, é capaz de romper com as barreiras entre os 

vários campos, permitindo a comunicação entre eles. O que possibilita ao 
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estudante um conhecimento global e holístico, onde as relações entre as 

diferentes áreas e formas de conhecimento se façam presentes. Os estudantes 

terão, assim, a oportunidade de manejar referenciais teóricos, conceitos, 

procedimentos, habilidades de diferentes disciplinas na busca de solução de 

questões e problemas propostos pelos próprios estudantes, pelos docentes 

e/ou por terceiros.   

Nicolescu (1999) parte do questionamento do que há entre, através e 

além das disciplinas. E afirma que, para o pensamento clássico, disciplinar, 

esse espaço é vazio. Entretanto para a transdisciplinaridade, esse espaço está 

cheio de todas as potencialidades. Ela “alimenta-se da pesquisa disciplinar 

que, por sua vez, é iluminada de maneira nova e fecunda pelo conhecimento 

transdisciplinar” (p. 11). Desta forma, nessa relação de complementaridade, a 

disciplinaridade e a transdisciplinaridade são complementares, e não 

antagônicas.  

Segundo Akiko Santos (2008) “a transdisciplinaridade propõe-se a 

transcender a lógica clássica, a lógica do “sim” ou “não”, do “é” ou “não é” (p. 

74). Por isto, aplicada à Educação possibilita a superação da “mesmice do 

padrão educativos, encanta o aprender e resgata o prazer de aventurar-se no 

mundo das ideias” (p. 76). E ao considerar que todos os saberes têm igual 

importância, exige uma postura de democracia cognitiva, transitando pelas 

diversidade de conhecimentos sem preconceitos e sem fronteiras 

epistemológicas rígidas. 

Se propomos um pensamento transdisciplinar, para que esta 

articulação seja possível é importante pensarmos em um currículo aberto, que 

não esteja confinado nas grades disciplinares, mas que tenha um formato com 

uma abrangência aberta para diferentes direções. Percebo na 

transdisciplinaridade caminho para pensar uma educação musical 

descolonizadora, onde sejam rompidas as barreiras da dominação de um polo 

sobre o outro, do Norte colonizador sobre o Sul colonizado, sem marcadores 

de poder.  

É importante esclarecer que ao tratar de Norte e Sul, Colonizador e 

Colonizado não reforço aparentes dicotomias, nem compreendo assim as 

discussões de Santos e Menezes (2010). Compreendo, sim, como a proposta 

de horizontalidade e multiplicidade apontada pelos autores. Para Gallo (2000), 
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a adoção de um novo paradigma do saber significa outras abordagens do 

conhecimento. Ao romper com a hierarquia do pensamento disciplinar, a 

transdisciplinaridade requer uma nova forma de trânsito que seja possível por 

entre os inúmeros campos de saberes, e para isso apresenta a concepção de 

transversalidade:  

Assumir a transversalidade é transitar pelo território do saber 
como as sinapses viajam pelos neurônios em nosso cérebro, 
uma viagem aparentemente caótica que constrói seu(s) 
sentido(s) à medida que desenvolvemos sua equação fractal 
(p. 33). 

 

Como proceder, de acordo com Gallo, de maneira menos hierarquizada 

e mais caótica? Assumimos o caos, mas também o respeito às diferenças, 

possibilitando o trânsito por múltiplos saberes, estabelecendo 

policompreensões infinitas e evitando a integração de forma artificial, como 

propõe Gallo (p. 33). 

Para o autor, a aplicação deste novo paradigma pode ser 

revolucionário, pois substitui o acesso ao conhecimento de forma arquivística e 

estanque por um acesso transversal, que rompe com a compartimentalização e 

possibilita o reconhecimento das múltiplas áreas de conhecimento e o transitar 

entre elas. Mas ressalta que esse rompimento das barreiras disciplinares nos 

campos epistemológico e pedagógico altera o equilíbrio de forças que constitui 

as teias de poder, provocando também um rompimento político (p. 34).  

Uma proposta transdisciplinar requer métodos de ensino que rompam 

esses limites. E um desses caminhos pode ser o Ensino Coletivo. 

 

2.2. Ensino coletivo 

 

O ensino de música coletivo tem sido uma metodologia bastante 

utilizada nas últimas décadas, principalmente no trabalho com grupos mistos, 

heterogêneos. Diferente do Ensino em Grupo, que se propõe a trabalhar com 

grupos homogêneos, ou seja, todos com o mesmo nível de desenvolvimento 

musical e todos com o mesmo instrumento, a proposta de ensino coletivo inclui 

estudantes em diferentes níveis de domínio do instrumento (a voz humana para 
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o canto é percebida neste trabalho como um instrumento musical), assim como 

instrumentos variados. Tem sido aplicado em projetos que trabalham com 

orquestras e bandas, como o El Sistema na Venezuela e o Núcleo Estadual de 

Orquestras Juvenis e Infantis da Bahia (NEOJIBA).  

Esta metodologia é comprovadamente eficiente tanto em relação ao 

rápido desenvolvimento musical dos educandos quanto na capacidade de 

integração social e inclusão musical dos sujeitos atendidos. No que diz respeito 

ao desenvolvimento, o ensino coletivo expande as possibilidades de interação 

de ensino-aprendizagem, no que chamamos de “Ensino Horizontal”, ou relação 

de “Estudante-Estudante”, onde cada integrante pode aprender com seu 

colega, mudando assim a lógica restrita e diretiva de “Mestre-Discípulo”. Dessa 

maneira, os esforços e o sucesso exigem uma interação do grupo, de sorte que 

o principal veículo para o cumprimento da missão é o conjunto; não um 

trabalho individualizado, mas colaborativo e interdependente. Aprender e 

contribuir de forma simultânea, o que lhe permite receber apoio prático 

imediato, pois as dificuldades são confrontadas em grupo, e a troca de 

conhecimentos e experiências é possibilitada nesses momentos de integração.  

Este mútuo apoio colabora para a integração, o compromisso, a 

autonomia e a responsabilidade coletiva e social. As experiências de atividades 

coletivas são proporcionadoras de aprendizagens, possibilitando ainda a 

compreensão do sentido da música para si mesmo, para o(s) outro(s), do que 

ela faz comigo e com o(s) outro(s).  

Rompe, então com a barreira disciplinar, que organiza o ensino de 

música em Teoria, Harmonia, Percepção, Solfejo, Instrumento, Arranjo, etc. 

Estas são algumas das disciplinas que fragmentam e hierarquizam o 

conhecimento musical. O Ensino Coletivo pode ser um caminho para a 

proposta de Bondía da educação como experiência/sentido, do 

saber/experiência. 

Em relação à abrangência e ao dinamismo da metodologia, o ensino e 

a prática musical coletivos permitem que mais pessoas tenham acesso às 

mesmas oportunidades e possibilidades. A aprendizagem musical isolada 

também reforça a individualidade, e requer do estudante mais esforço, pois 

tornam-se enfadonhos os exercícios de repetição, além de dificultar a 

aprendizagem, pois ele precisa vencer as dificuldades sozinhos. Isso tem 



137 
 

gerado desistência de muitos que se aventuram a aprender música e depois 

descobrem ser “chato”, “cansativo”, “difícil”. Na aprendizagem coletiva ele será 

sempre estimulado a continuar, terá suas dúvidas compartilhadas, percebendo 

que outros apresentam dificuldades semelhantes e mesmo dificuldades de 

outra natureza. 

De acordo com Kater (2004, p. 44), tal proposta requer do professor 

algumas atitudes que demandam maior investimento pessoal no processo 

pedagógico musical, como: 1. observação e reflexão contínuas – o professor 

precisa estar atento a cada gesto, expressão, movimento de cada estudante 

para que a aprendizagem e a experiência se efetivem; 2. Criatividade – ser 

capaz de conectar “criativamente e a cada instante a realidade ‘presente 

objetiva’ e suas dimensões ‘potenciais’ e latentes, índices de outras que, 

anunciadas por necessidades emergentes, dão, à sua maneira, sinal de 

existência.”  

A Transdisciplinaridade e o Ensino Coletivo complementam-se quando 

se propõe uma Educação Musical fundamentada na Diversidade. 

 

2.3. Diversidade  
 

Tomar como ponto de partida uma concepção ampliada do que 

chamamos Música, não se atém apenas à concepção que remete a repertórios 

específicos, mas a percebe como um fenômeno sociocultural, consequente da 

percepção e estruturação de sonoridades em busca de expressão e 

comunicação. Se propõe a perceber a música como identidade de um povo e 

estudar, produzir, reproduzir, criar, compreender, apreciar, expressar, 

comunicar as diferentes identidades às quais pode ter acesso.  

A música considerada como um fato social, inserido em um 

espaço/tempo cultural específico, nos leva a compreender com Arroyo que 

“nenhuma prática é melhor que outra, mas que cada uma deve ser 

compreendida no seu contexto de construção e ação (visão relativizadora).” E, 

ainda, que “o campo da Educação Musical comporta objetos de estudo para 

além dos cenários escolares e acadêmicos” e que o educador musical deve 

procurar ideias e práticas que sejam apropriadas para as diferentes situações 

(ARROYO, 2002, p. 98). Para a autora, este é um desafio significativo pois 
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abarca a valorização da diversidade cultural e a inclusão de diferentes culturas 

musicais, garantindo que a música seja uma experiência significativa. 

(ARROYO, 2002, p. 102) 

A pesquisa, registro, sistematização, execução e transmissão de 

diferentes estilos musicais, contextualizando-os no que diz respeito a origem, 

gênero, variações rítmicas, melódicas, harmônicas, arranjos, timbres, 

estruturas, materiais, técnicas, enriquece o fazer musical, proporcionando ricas 

experiências de aprendizagem.  

A produção cultural brasileira deve ser considerada de maneira a 

possibilitar a compreensão e valorização desta herança em diálogo e conexão 

com outras culturas, procurando caminhos para a troca e apreensão dessa 

diversidade nos espaços de produção, assumindo a responsabilidade social e 

cultural de respeito à diversidade e construção de identidades nos/dos 

diferentes grupos sociais. 

 

3. A TERCEIRA MARGEM DO RIO21 

 

Estamos condicionados a um currículo que tem uma sequência 

estruturada a partir dos conceitos, fatos, elementos mais simples até os mais 

complexos; saberes e conhecimentos validados pelo rigor científico, a 

monocultura do saber (SANTOS, 2007), contrário à concepção da relação com 

o conhecimento como um curso de água, que corre livremente, não como 

estradas traçadas que de antemão sabemos onde nos levam. O saber nos leva 

para onde precisamos chegar, pela necessidade de ir. A educação musical do 

século XXI precisa ter esta característica de descoberta, invenção, satisfação 

de curiosidades. Sem início e sem conclusão predeterminados.  

Outro condicionamento é a posição: estamos sempre em um lugar e 

vamos para outro, ao invés da posição entre, intermezzo. Não 

necessariamente em um meio localizado, mas uma posição de relação com o 

que possa surgir durante o percurso. Estar entre é transversalizar; tudo tem 

conexão. A palavra intermezzo, ou interlúdio é bastante familiar aos músicos: 

uma pequena composição entre dois movimentos; liga um movimento a outro 

                                                           
21 Guimarães Rosa – conto de Guimarães Rosa 
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sem romper a unidade. Ou seja, pensar uma educação musical que esteja 

entre, que transversalize e seja transversalizada pelo que possa surgir durante 

o percurso; que move-se entre as coisas, faz alianças. Perde a sensação de 

SER, ou seja, de estar situado, e investe na lógica do E..., conjunção, ligação, 

união.  

Santos et all (2012) propõem uma educação musical que percorra a 

multiplicidade da música, amplie horizontes culturais e caminhe para o mais 

diferenciado. E ainda que instabilize as representações sociais, possibilitando 

“outra subjetivação, ir do clichê à potência de expressão”. Pensar a música 

como “prática de convivência, singularização, inclusão e potência de 

emancipação” (p. 247). Romper com os padrões da modernidade que ainda 

estão enraizados em nós, com a concepção de instrução e informação.  

Pensar o currículo por um paradigma estético é a proposta de Santos 

(2012), no qual cognição é entendida como invenção e potência de 

problematização. Desta forma, concebe a educação como “lugar de traçar 

cartografias, explorando meios por trajetos dinâmicos” (p. 251). Para isso, o 

ambiente de ensino-aprendizagem da música deve ser “potencializado pela 

imersão num corpo música”, o que vai possibilitar o encontro (Swanwick) e 

gerar a potência de problematização e produção (id. Ibid. pp. 254 e 255). 

Pensar uma educação musical descolonizadora e contemporânea é 

uma proposta deste trabalho. E tal proposta é desestabilizadora, a partir de 

rupturas de valores enraizados em nós, tanto na formação social quanto na 

formação acadêmica. Este é o desafio: um currículo problematizador, que se 

desenvolva a partir de problematizações sugeridas pelos professores, pelos 

estudantes, pela sociedade, pela própria música; um currículo inventivo, que 

não se amedronte diante das novas experiências e das inúmeras 

possibilidades de sonoridades e estruturações das mesmas; que trace mapas 

que possam ser desfeitos, rasgados, recompostos, com diferentes entradas (e 

saídas), que levem a múltiplos destinos que não sejam destinos finais, mas que 

nos encaminhem a outros destinos.  

Mas estamos falando em professores formados, repito, nos padrões da 

modernidade. A história da educação musical no Brasil, as diferentes ideias, 

teorias e políticas que nos constituíram educadores musicais são os 

parâmetros da nossa prática pedagógica. Del Ben (2002), em pesquisa 



140 
 

realizada junto a professores de música em Porto Alegre, constata que o 

interesse dos mesmos é fundamentalmente prático: “ensinar música a 

determinados grupos, em contextos específicos, e não questionar os princípios 

que fundamentam suas práticas” (p. 49).  

Nas entrevistas e nas discussões do Grupo Focal para este trabalho, 

pude constatar que cada professor concebe sua forma pessoal de desenvolver 

as atividades pedagógicas. Mas essas formas pessoais não são construídas a 

partir de um vazio de referências. Conscientemente, ou não, todos nós 

estamos colocando em prática a forma como aprendemos a pensar o ensino de 

música, ou seja, objetivos, valores, conteúdos e repertório, atividades, 

avaliação, tudo a partir das concepções de educação musical que aprendemos 

a considerar; assim como aprendemos o que significa “ser professor”. Somos 

também influenciados pelas experiências musicais que temos nos diferentes 

espaços de convivência que frequentamos. 

Dialogar com as diferentes heranças culturais do povo brasileiro, e dos 

demais povos, sendo norteados pelas concepções de ENSINO COLETIVO, 

DIVERSIDADE E TRANSDISCIPLINARIDADE, é a proposta deste trabalho. 

Uma proposta fundada em tais paradigmas requer de nós, professores, 

posicionamentos epistemológicos que sustentem a prática docente na sala de 

aula. Requer também vontade política para propor mudanças e rupturas que 

proporcionem uma educação musical descolonizadora e empoderadora dos 

nossos estudantes, que os leve a assumir seu lugar e papel na sociedade. 

Como afirma Moacir Gadotti, no Prefácio ao livro Educação e Mudança de 

Paulo Freire,   
Numa sociedade de classes toda educação é classista. E, na 
ordem classista, educar, no único sentido aceitável, significa 
conscientizar e lutar contra esta ordem, subverte-la. Portanto, 
uma tarefa que revela muito mais o conflito interior à ordem 
classista do que a busca de um diálogo que instaure a 
comunhão de pessoas ou de classes (apud FREIRE, 1983, p. 
13). 

Requer compreendermo-nos como seres históricos e comprometidos 

com o fazer história, capazes de agir e refletir, verbos constituintes 

inseparáveis da práxis (FREIRE, 1983) não apenas pedagógica, mas de vida. 

Ser capaz de, mais que estar no mundo, saber-se nele. Mais que ver o rio, ser 

o rio (Guimarães Rosa). E saber-se nele é transformá-lo.  
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QUESTIONÁRIO 

Prezado estudante, 

Este questionário tem como objetivo levantar dados para a pesquisa cujo tema 
é EDUCAÇÃO MUSICAL E JUVENTUDE: um estudo sobre o fazer musical em 
escolas públicas de Salvador. A sua contribuição é de grande importância para 
que possamos compreender o ensino público na Bahia e assim procurar 
caminhos para que ele cumpra o seu papel na sociedade. 

Garantimos desde já o anonimato das respostas. 

Muito obrigada por sua colaboração, 

Professora Edineiram Maciel 

 

1. Qual a sua idade: .......... 

2. Qual o seu sexo:  masculino               feminino 

3. Em que série você está matriculado: ....................................................... 

4. Em qual bairro você reside: ..................................................................... 

5. Quantas pessoas moram na sua casa, contando com você? ................ 

6. Qual a sua cor? 

Branca                              Amarela 

Parda                               Preta 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO – CAMPUS I   

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE  

DOUTORANDA – Edineiram Marinho Maciel 

ORIENTADOR – Dr. Antônio Dias Nascimento 
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7. Você gosta de ouvir música?  

SIM                                         NÃO 

8. Justifique sua resposta. 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

9. Qual o estilo de música que você mais ouve? 

................................................................................................................... 

10. Explique porque gosta desse estilo musical: 

...................................................................................................................

................................................................................................................... 

11. Qual o estilo de música que você não gosta?  

................................................................................................................... 

12. Explique porque você não gosta desse estilo musical. 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

13. As pessoas na sua casa ouvem música? Se ouvem, quais os estilos de 

música mais ouvidos? 

................................................................................................................... 
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14. Como você ouve música: (assinale com o número 1 o aparelho que 
mais usa, e com o número 2 o que menos usa ou nunca usa) 

 

No celular 

Em outro dispositivo de armazenamento   

No computador 

Na televisão 

No rádio 

Em CDs 

Outros. Quais? ........................................................................................... 

15.  Qual a emissora de rádio que você mais ouve? 

................................................................................................................... 

16. Qual ou quais o(s) estilo(s) de música que você ouve nas aulas de 

Arte? 

....................................................................................................................

.................................................................................................................... 

17. Como você reage a esse repertório do professor? 

Gosta 

Não gosta 

Aprende a gostar com o tempo 

Suporta porque é aula 
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Outra reação: 

....................................................................................................................

....................................................................................................................  

18. Você sugere repertório ao (à) professor(a) de música? 

SIM                                                  NÃO 

19. De que maneira ele(a) reage à essa sugestão. 

     Concorda e usa nas aulas     

Concorda, mas não usa nas aulas 

Discorda e explica o porquê 

Discorda e não explica o porquê 

Outra reação                            

Qual?...........................................................................................................

.................................................................................................................... 

20. Você acha importante ter aula de Música na escola? Por que? 

..........................................................................................................................

..........................................................................................................................

.......................................................................................................................... 

Mais uma vez, obrigada por sua participação. 

Professora Edineiram Maciel 
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AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, 

........................................................................................................................, 

Professor de Arte/Música no Colégio Estadual 

.............................................................................................................................., 

autorizo Edineiram Marinho Maciel, doutoranda do Programa de Pós-

Graduação em Educação e Contemporaneidade da Universidade do 

Estado da Bahia - UNEB a utilizar os dados coletados através do Grupo 

Focal do qual participei, técnica de pesquisa empregada na elaboração da 

sua tese de doutorado, recomendando que não sejam utilizados nomes e 

imagens que colaborem para identificação pessoal.  

Salvador,          de                            de 2015 

 

_______________________________________________________  

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA – UNEB 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO –  

CAMPUS I – DEDC 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO E CONTEMPORANEIDADE – PPGEduc 

DOUTORANDA – EDINEIRAM MARINHO MACIEL 

ORIENTADOR – ANTÔNIO DIAS NASCIMENTO 
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AUTORIZAÇÃO 

 

Eu, 
........................................................................................................................, 
                                                     (NOME COMPLETO) 
 
 autorizo a participação do menor................................................................  
                                                             (NOME COMPLETO DO ESTUDANTE)  

............................................................................................................................... 

Estudante do ......... ano do Colégio Estadual Governador Lomanto Júnior, 

a participar da pesquisa de doutorado do Programa de Pós-Graduação em 

Educação e Contemporaneidade da Universidade do Estado da Bahia - 

UNEB sob responsabilidade da Professora Edineiram Marinho Maciel. 

Autorizo o uso dos dados, coletados através da RODA DE CONVERSA, na 

elaboração da sua tese de doutorado, recomendando que não sejam 

utilizados nomes e imagens que colaborem para a sua identificação 

pessoal.  
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ROTEIRO DO GRUPO FOCAL  

COM PROFESSORES DE MÚSICA 

I. Pesquisadora: Edineiram Marinho Maciel 
II. Moderador:  Anderson Brasil 

III. Filmagem: Naiara Maciel Reis 
IV. Roteiro: 

1. Pesquisadora: Dar as boas vindas e agradecer ao grupo por 
aceitarem participar. Explicar o objetivo do trabalho e o 
desenvolvimento desse momento. Apresentar a pessoa responsável 
pela filmagem. Apresentar os moderadores e passar a direção das 
atividades para eles. 

2. Moderador: 
a. Distribuir as cartelas para identificação. O grupo deve escolher 
como querem ser apresentados no trabalho. Sugestões: nomes de 
compositores da música erudita, de compositores da música 
popular, de formas musicais, de gêneros e estilos musicai, ou outros 
que possam surgir. O moderador faz a votação e solicita que cada 
um escolha o seu nome, antes de escrever, para não haver 
repetição. Depois, anotam na placa e deixam à vista para que sejam 
chamados pelo nome escolhido. (10 minutos) 
b. Explicar o desenvolvimento da próxima atividade. Serão 
distribuídas frases afirmativas, e o grupo deve organizá-las em três 
pilhas: CONCORDO PLENAMENTE, CONCORDO 
PARCIALMENTE e DISCORDO PLENAMENTE. (10 minutos) 
c. Depois de feita a classificação, começar a discussão a partir das 
pilhas. O grupo escolhe por qual preferem começar. Lembrar que os 
pontos de vista devem ser fundamentados em experiências de sala 
de aula, mais que em teorias com as quais concordam; a teoria pode 
fundamentar a experiência. (mais ou menos 20 minutos para cada 
pilha = 60 minutos) 
d. Dar mais três minutos para cada participante se colocar, 
finalizando a sua participação: algo que não foi tratado, ou que não 
conseguiu dizer, contanto que esteja dentro do tema em discussão. 
e. O moderador agradece a participação dos colegas. 
f. A pesquisadora agradece a participação de todos e coloca-se à 
disposição de quem queira conversar mais sobre o assunto, 
particularmente. Distribuição das lembranças. 

V. LANCHE  
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AFIRMAÇÕES PARA PROVOCAÇÃO DO DEBATE NO GRUPO 
FOCAL 
 

1. A aula de música na escola tem a função de melhorar o gosto musical 
dos estudantes. 
 

2. A aula de música serve para tornar o estudante mais sensível e menos 
agressivo 
 

3. A música do bairro onde a escola em que trabalho está situada não deve 
ser utilizada nas aulas de música. 
 

4. A música da mídia deve ser utilizada nas aulas de música. 
 

5. As letras das músicas devem influenciar na escolha do repertório. 
 

6. Preciso estar atenta/o às sugestões dos estudantes sobre o repertório e 
utilizá-las nas aulas. 
 

7. É preciso ensinar o estudante da escola básica a conhecer partitura – ler 
e escrever – e a tocar uma instrumento. 
 

8. A metodologia e a fundamentação teórica da educação musical não têm 
importância, ou não interferem no meu planejamento. 
 

9. Preciso estar sempre em contato com outros professores de música. 
 

    10. Trabalhar com os professores das outras áreas é difícil. 

 

 

  

 

 
 


