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RESUMO

Este trabalho é o relato de uma experiência que se deu durante meu processo de
formação no curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis (IEAR).
Como membro do Grupo de Estudos em Cultura Trabalho e Educação (GECULTE)
participei de projetos voltados para a formação na área da música de professores da rede
pública de quatro municípios da Costa Verde Sul Fluminense (Angra dos Reis,
Mangaratiba, Rio Claro e Paraty), além de alunos do curso de pedagogia do IEAR. A
partir do projeto “Implementação da Lei 11.769: construção de uma proposta de
formação inicial e continuada para professores da rede pública da Costa Verde Sul
Fluminense na área da educação musical” o grupo buscou compreender como a
educação musical se dava nesta região, e, através de diversas ações de pesquisa e
extensão, colaborar para a formação inicial e continuada desses alunos e professores não
especialistas em música. Neste relato apresento alguns dos desafios enfrentados pelo
grupo, como também os avanços obtidos a partir de algumas propostas práticas
realizadas.
PALAVRAS-CHAVE: Lei 11.769/08; Educação Musical; Formação de Professores.
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ABSTRACT

This paper is a report on an experience which has happened along my graduation course
in Education by the “Instituto de Educação de Angra dos Reis” (IEAR). As a member of
the studying group “Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação” (GECULTE)
I have participated in projects related to the formation of teachers from the public
system of education – coming from four cities of Costa Verde Sul Fluminense (Angra
dos Reis, Mangaratiba, Rio Claro e Paraty) -, besides education students from IEAR, on
the music field. Since the project “Implementation of the Law 11.769: the construction
of an initial and continued formation proposal to the teachers of the public system of
education from Costa Verde Sul Fluminense in the musical education field” the group
has being seeking to understand how the musical education has happened in this region,
and, throughout several researches actions and extension projects, colaborate to the
initial and continued formation of these students and teachers non experts on music. In
the given report I will be showing some of the challenges faced by the group, as well as
some progress obtained from some practical proposals which had been experienced.

KEY WORDS: Law 11. 769/08; Musical Education; Teachers Formation
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INTRODUÇÃO
A Educação Musical tem sido assunto de grandes debates, discussões e estudos
sobre o ensino de música nas escolas, principalmente após a aprovação da Lei 11.769
em agosto de 2008, lei esta que estabelece a obrigatoriedade do ensino de música nas
escolas de educação básica. Um dos pontos polêmicos foi o veto ao artigo 2º, que exigia
formação específica na área ao professor de música. Assim, muitas dúvidas vieram à
tona, principalmente com relação ao profissional que iria ministrar o ensino de música
nas escolas.
Logo que ingressei na faculdade em agosto de 2010, mesmo sem ter
conhecimento da Lei, participei como aluna de um curso de extensão intitulado:
“Iniciação em Educação Musical e Escuta Sensível”, realizado no período de 18 de
agosto a 01 de dezembro de 2010, coordenado pelas professoras Luciana Requião e
Silmara Lídia Marton. Através dessa extensão tomei conhecimento da Lei e sua
exigência. A partir de então minha primeira pergunta foi: como realizar o trabalho com
música em sala de aula sem formação adequada? Foi nesse momento que o meu
interesse pelo tema educação musical e pela música aumentou, fazendo com que eu
participasse, no primeiro semestre de 2011, da disciplina optativa de Educação Musical
oferecida pelo curso de Pedagogia do Instituto de Educação de Angra dos Reis da
Universidade Federal Fluminense (IEAR/UFF).
Após a disciplina optativa, em julho de 2011, com o incentivo das professoras
pesquisadoras

citadas

anteriormente,

ingressei

como

voluntária

no

projeto

“Implementação da Lei 11.769: construção de uma proposta de formação inicial e
continuada para professores da rede pública da Costa Verde Sul Fluminense na área
da educação musical” e no Grupo de Estudos em Cultura, Trabalho e Educação
(GECULTE) do IEAR/UFF. Através dos projetos desenvolvidos pelo GECULTE, do
qual faço parte até o momento, fui bolsista por três anos. Em 2012 e 2013 com o apoio
da FAPERJ, com bolsa de iniciação cientifica, e em 2014 como bolsista de monitoria da
disciplina Arte e Educação no IEAR/UFF1.
O projeto citado buscava, inicialmente, compreender como a educação musical
se dava nas escolas da rede pública de quatro municípios da Costa Verde Sul
1

As atividades do grupo de pesquisa podem ser visualizadas em:
http://projetomusica2011.blogspot.com.br/
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Fluminense: Angra dos Reis, Mangaratiba, Paraty e Rio Claro. Um dos
questionamentos do grupo era justamente o veto ao artigo segundo da lei 11.769. Esse
questionamento fez com que minhas dúvidas fossem cada vez mais pertinentes.
Principalmente por ser aluna de um curso de Pedagogia aumentou ainda mais a minha
preocupação, pois, ao me formar como pedagoga, teria que cumprir o que a lei exige, e
neste caso me perguntava: saberei dar aulas de música? Ou darei aulas com música? Eis
porque escolhi trabalhar com o tema em meu Trabalho de Conclusão de Curso,
buscando destacar alguns impasses e desafios que surgiram na região Costa Verde Sul
Fluminense após a aprovação da Lei 11.769.
Utilizei como metodologia a observação participante, as notas de caderno de
campo, o levantamento dos dados coletados em entrevistas semi-estruturadas realizadas
com professores e diretores da rede desta região e alunos e ex-alunos do curso de
Pedagogia do IEAR. O meu campo de investigação são esses alunos e professores que
relataram suas experiências com educação musical após terem participado (ou não) das
ações promovidas pelo Grupo de Estudos em Cultura Trabalho e Educação
(GECULTE).
Na revisão bibliográfica busquei trazer ao debate referencia a trabalhos e
pensamentos de autores como: Amaral (2010), Bellochio (2007 e 2014), Fernandes
(2012), Fernandes (2007), Fonterrada (2008), Requião (2012 e 2013), entre outros.
Autores estes que têm experiências e trabalhos relacionados a temas como: educação,
educação musical, formação de professores, música, artes, pedagogia, ensinoaprendizagem musical, e em alguns casos fazem relação de tais temas com a Lei
11.769/08. Neste sentido procurei comparar tais trabalhos com a realidade encontrada
na região onde a pesquisa foi realizada para então identificar se a trajetória do grupo de
pesquisa pôde auxiliar ou não na formação musical dos professores e/ou alunos
participantes.
No primeiro capítulo deste trabalho faremos uma pequena viagem pela trajetória
da educação musical no Brasil a partir de 1850 até o momento atual com a Lei
11.769/08. Logo após, no segundo capítulo, mostrarei através do projeto de pesquisa a
realidade encontrada na região Costa Verde Sul Fluminense e as contribuições do
projeto para a formação em educação musical dos professores e/ou alunos da mesma.
Partirei no capítulo terceiro para as discussões que permeiam a questão da formação do
11

pedagogo na área da música com base nos dados obtidos no estudo de caso feito com
professores da rede e alunos do IEAR. Finalizarei o trabalho com considerações a partir
do obtido com a pesquisa como também minha experiência com o grupo GECULTE.
Desde já gostaria de parabenizar o IEAR e a coordenadora do GECULTE
(minha orientadora), que após uma nova reforma curricular do curso de pedagogia, a
partir do primeiro semestre de 2015 incluiu a disciplina Educação Musical: conteúdo e
método como obrigatória. Dessa forma assumimos a importância da educação musical
na formação do pedagogo, e saímos na frente de tantas graduações que ainda não
possuem a disciplina como obrigatória em seu currículo. Parabéns ao IEAR! Parabéns a
Educação Musical!
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CAPÍTULO 1 – Breve histórico da Educação Musical

Assim como a arte,
a música na escola abre caminhos e rompe fronteiras.
Professora da educação básica.

Neste capítulo farei um breve histórico do processo que culminou na Lei 11.769,
lei que inclui a música como componente curricular obrigatório da disciplina “artes” na
educação básica. A partir desse histórico tentarei colaborar para uma melhor
compreensão das discussões que permeiam a área da educação musical nos últimos
anos.
Para chegar a Lei 11.769 muitas lutas foram travadas por pesquisadores da área
com a finalidade de que o ensino de música se tornasse conteúdo obrigatório da
educação básica. Ao analisarmos o histórico da música no Brasil através do documento
elaborado pelo Conselho Nacional de Educação sobre as ações necessárias a
implementação da Lei 11.769 (PARECER CNE/CEB Nº: 12/2013 PROCESSO Nº:
23001.000072/2011-11”2), produzido com a colaboração dos representantes da
Associação Brasileira de Educação Musical (ABEM), podemos observar que a música
já esteve em destaque na educação, porém foi perdendo o seu posto no decorrer dos
anos até a aprovação da Lei 11.769 em agosto de 2008. Este documento, elaborado em
2013 e ainda aguardando aprovação, nos apresenta pontos importantes sobre o histórico
da Educação Musical no Brasil, os quais destacarei a seguir.
De acordo com o documento citado entre os anos de 1850 a 1889, o Decreto nº
1.331, de 1854, no Regime Imperial, apresentou as primeiras definições, no âmbito da
legislação educacional brasileira, para o ensino de Música nas escolas. Restrito ao
Distrito Federal (Rio de Janeiro), ganha ressonância em outros centros educacionais do
Brasil.
No período de 1930 a 1960 o canto orfeônico com base na proposta de VillaLobos ganha espaço nas escolas do Brasil. Já a Lei nº 4.024/61 entre os anos de 1961 a
1970 não trouxe nenhuma ênfase ao ensino de música.
2

Consultado em http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&id=12992:diretrizes-para-aeducacao-basica Acesso em 10/09/2014.
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A Educação Artística foi definida como atividade e disciplina obrigatória do
ensino de 1º e 2º graus, entre os anos de 1971 e 1980 com a Lei nº 5.692/71,
consolidando polivalente o ensino das artes e enfraquecendo ainda mais a música como
componente curricular. Figueiredo afirma esse enfraquecimento da música ao dizer que:
“a Educação Artística e a polivalência – um professor responsável por todas as áreas
artísticas na escola – contribuiu para o afastamento dos profissionais licenciados em
música da escola regular”3.
Em 1973 foi aprovado e regulamentado o curso de licenciatura em Educação
Artística com o Parecer CFE nº 1.284/73 e a Resolução CFE nº 23/73.
Muitos estabelecimentos de nível superior continuam a ter cursos de
licenciatura em Educação Artística de caráter polivalente, em que a
opção pela modalidade da habilitação só ocorre na metade do curso.
Esse é, claramente, o modelo implantado em 1971, em que não se
considerava importante propor o aprofundamento de conteúdos nos
cursos de formação de professores de educação artística em uma das
áreas específicas. (FONTERRADA, 2008, p. 221)

Entre os anos de 1981 e 1990 surge a pós-graduação em Música fortalecendo a
pesquisa em educação musical, o que gerou estudos pioneiros sobre o ensino de música
na escola brasileira. A Associação Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Música
(ANPPOM) foi criada em 1987.
No ano de 1991 foi criada a Associação Brasileira de Educação Musical
(ABEM), contribuindo para as discussões e ações em torno do ensino de música nas
escolas. Em 1996, o ensino de Arte é fortalecido pela inclusão da Lei nº 9.394/96
(LDB). Neste momento com a Lei 9.394/96 a disciplina Arte é mais fortalecida pelo
fato se tornar componente curricular.
Nos anos de 2001 a 2013 os destaques foram: A Resolução CNE/CES nº 2/2004,
com fundamento no Parecer CNE/CES nº 195/2003, definiu as Diretrizes Curriculares
Nacionais para os cursos de licenciaturas em Música.
A campanha “Quero Educação Musical na Escola”, levada a efeito entre 2006 e
2008, mobilizou o poder público e a sociedade civil em prol da aprovação da Lei nº
11.769/2008. Em 2009, a campanha ganhou página nas redes sociais.

3

Artigo encontrado em http://www.amusicanaescola.com.br/pdf/Sergio_Luiz_Figueiredo.pdf Acesso em:
12-05-2015.
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Em 2006, é criado o Grupo de Articulação Parlamentar Pró-Música (GAP),
constituído pelo Núcleo Independente de Músicos (NIM), pela Associação Brasileira de
Música Independente (ABMI), pelo Sindicato de Músicos Profissionais do Estado do
Rio de Janeiro (SindMusi-RJ), pela Rede Social da Música e pelo Fórum Paulista
Permanente de Música (FPPM), reunindo, também diversos políticos e artistas.
A Lei nº 11.769/2008 foi aprovada a partir de um amplo movimento nacional
mediado por educadores musicais e músicos e, também, por membros da sociedade em
geral. O debate e a busca de estratégias para o cumprimento da Lei nº 11.769/2008
ganhou fôlego em todo o país. A câmara de Educação Básica se pronunciou sobre a
matéria por meio do Parecer CNE/CEB nº 10/2008.
No dia 24 de julho de 2009, no IX Festival de Música de Ourinhos, em São
Paulo, realizou-se o Seminário “Ensino de Música nas Escolas”, que contou com a
presença de representantes das entidades da área educacional e musical.
Em 2011, a Secretaria de educação Básica do MEC promoveu reunião com
especialistas da área da música para discutir o ensino de Arte e de Música nas escolas.
Dessa reunião resultou um documento com subsídios ao CNE para a definição dessas
Diretrizes.
Em maio de 2013, a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) promoveu o
I Encontro Internacional de Educação Musical, discutindo a implementação da Lei nº
11.769/2008.
A Lei 11.769, o que diz?
Em 18 de agosto de 2008, o Governo Federal, através do Ministério da
Educação, sancionou a Lei nº 11.769 que altera a Lei nº 9.394, de 20 de Dezembro de
1996, determinando que a música fosse conteúdo obrigatório do componente curricular
artes na educação básica, porém não obrigatório. As escolas tiveram o prazo de três
anos para se adaptarem às exigências estabelecidas no artigo 1º da referida Lei, prazo
este que venceu em 18 de agosto de 2011.
A partir do estabelecido na Lei nº 9394/96 art. 62, que se refere à exigência de
formação superior para atuar na educação básica, foi incluso um parágrafo único que
estabelecia, segundo a Lei 11.769/2008, que “o ensino da música será ministrado por
professores com formação específica na área” (BRASIL, 2008). Porém este parágrafo
15

que correspondia ao artigo 2º da Lei 11.769/2008 foi vetado. Veto este que trouxe
muitas dúvidas, principalmente com relação ao profissional que dará conta dos
dispositivos da Lei, se este será o professor de música especializado, o professor de
artes polivalente ou o pedagogo/generalista. Esse fato tornou-se um dos maiores pontos
nos debates relacionados a essa Lei, que envolve também a formação docente.
Segundo Sonia Albano, então diretora regional da Associação Brasileira de
Ensino Musical (ABEM), "é muito complicado impor um conteúdo programático
obrigatório para as aulas de música, quando a LDB (Lei de Diretrizes e Bases) nº
9294/96 privilegia a flexibilidade do ensino"4. Para ela o mais importante seria trabalhar
a coordenação motora, o senso rítmico e melódico, o pulso interno, a voz, o movimento
corporal, a percepção, a notação musical sob bases sensibilizadoras, além de um
repertório que atinja os universos erudito, folclórico e popular. De acordo com a
professora então conselheira da Câmara de Educação Básica do CNE (Conselho
Nacional de Educação), Clélia Craveiro, “o objetivo não é formar músicos, mas
desenvolver a criatividade, sensibilidade e a integração dos alunos”5.
Sem formação específica quais serão os critérios dos professores para eleger os
conteúdos musicais, já que a lei não especifica quais conteúdos trabalhar? O PCN-Artes
poderia ajudar, pois de certa forma traz propostas que servem para orientar o trabalho
dos professores, porém, como entender tais propostas sem formação específica?
De acordo com o PCN- Artes6:
A música sempre esteve associada às tradições e às culturas de cada
época. Atualmente, o desenvolvimento tecnológico aplicado às
comunicações vem modificando consideravelmente as referências
musicais das sociedades pela possibilidade de uma escuta simultânea
de toda produção mundial por meio de discos, fitas, rádio, televisão,
computador, jogos eletrônicos, cinema, publicidade, etc. Qualquer
proposta de ensino que considere essa diversidade precisa abrir espaço
para o aluno trazer música para a sala de aula, acolhendo-a,
contextualizando-a e oferecendo acesso a obras que possam ser
significativas para o seu desenvolvimento pessoal em atividades de
apreciação e produção. A diversidade permite ao aluno a construção
de hipóteses sobre o lugar de cada obra no patrimônio musical da

4

Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/musica-escolas-432857.shtml.
Acesso em: 10/09/2014.
5
Disponível em: http://educarparacrescer.abril.com.br/politica-publica/musica-escolas-432857.shtml.
Acesso em: 10/09/2014.
6
Disponível em: http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/livro06.pdf Acesso em: 13/10/2014.
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humanidade, aprimorando sua condição de avaliar a qualidade das
próprias produções e as dos outros (1997, p.53).

Sendo assim, faz-se necessário o envolvimento do professor para que o trabalho
com a música não fique apenas em “levar músicas e cantar para/com os colegas”. O
objetivo nesse caso deve ser bem específico para que a educação musical realmente
aconteça, e neste sentido a história, a didática, os conteúdos específicos, a teoria
musical, entre outros pontos, possam ser aprofundados. Mas para isso não basta apenas
a boa vontade e o gostar de música do professor. É preciso um ‘mínimo’ de
conhecimento na área.
Entre outros exemplos encontrados com relação à comunicação e expressão na
música o PCN orienta a valorizar:


Arranjos, improvisações e composições dos próprios alunos baseadas nos
elementos da linguagem musical, em atividades que valorizem seus processos
pessoais, conexões com a sua própria localidade e suas identidades culturais;



A percepção e identificação dos elementos da linguagem musical em atividades
de produção, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros e
de instrumentos disponíveis;



A utilização do sistema modal/tonal na prática do canto a uma ou mais vozes.

Com relação à apreciação significativa em música: que é a escuta, envolvimento e
compreensão da linguagem musical, destaco entre outros exemplos:


A percepção e identificação dos elementos da linguagem musical (motivos,
forma, estilos, gêneros, sonoridades, dinâmica, texturas, etc.) em atividades de
apreciação, explicitando-os por meio da voz, do corpo, de materiais sonoros
disponíveis, de notações ou de representações diversas.

Essas abordagens podem e devem ser trabalhadas pelo professor em sala de aula,
mas se o mesmo não possuir o mínimo de formação em música, que inclui linguagem
musical, sonoridade, apreciação, sistema modal/tonal é certo que se restringirá apenas a
leitura e não será compreendido pela maioria de seus alunos. Minha experiência
justifica bem essa afirmação, pois, mesmo fazendo parte do projeto e realizando todas
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as atividades propostas como oficinas, extensão, seminários entre outras, não me sinto
apta para dar conta de ‘tudo’ que o PCN apresenta e que a própria lei exige.
Mesmo com estas propostas acredito ser difícil para o professor que não teve
nenhum tipo de formação em música saber trabalhar com linguagens musicais em suas
aulas. Pudemos identificar essa dificuldade através do projeto de pesquisa mencionado
ao observarmos a real necessidade dos professores em conhecer a área da música de
uma forma mais aprofundada. A noção de ensino de música, para esses professores, é
muito restrita ao auxílio às disciplinas consideradas mais “sérias”. Ao perguntarmos
sobre o que pensam a respeito da formação dos professores de música e o papel da
educação musical nas escolas obtivemos respostas como:
Professor 1 - As crianças aprendem muito com a música, é até mais fácil aprender
cantando do que fazendo cópias [...] É preciso melhorar a formação dos professores
para usarem mais a música em sala de aula.
Ou ainda:
Professor 2 - E a música não vai servir só para cumprir a lei, é pro dia-a-dia mesmo.
Tá tão difícil manter o aluno em sala de aula. [...] Eu acho assim, que a música
consegue prender. [...] Dando aula de história, dando aula de português mais ainda.
Assim, considero a importância dessa temática ser mais estudada, debatida e
discutida, principalmente nos cursos de pedagogia, pois nós, educadores, temos que
cumprir a lei e muitos ainda não têm ao menos o conhecimento da mesma.
O documento citado anteriormente, que aguarda homologação, ressalta a
importância da música na formação escolar ao dizer que:
A música, entendida como direito de todas as pessoas, possibilita a
presença de diferentes atores na escola, tais como musicistas, sábios e
mestres tradicionais, técnicos, pedagogos e licenciados em Música.
Isso tem favorecido os debates e ações em torno da inserção do ensino
de Música e suas formas de tratamento no contexto escolar. (p.5)

E ao entendê-la como:
Prática escolar que deve ser estendida a todos os estudantes, o ensino
de Música precisa ser integrado ao projeto político-pedagógico das
escolas, que de um modo geral, têm atribuído, em suas ações
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educativas, papel secundário à música no processo formativo dos
estudantes. Sendo assim, a presença da música nas escolas tem, em
muitos casos, sido reduzida a realização de atividades pontuais,
projetos complementares ou extracurriculares, destinados a apenas
alguns estudantes; relegada a uma ferramenta de apoio ao
desenvolvimento de outras disciplinas; utilizada muitas vezes como
rituais pedagógicos de rotinização do cotidiano escolar, tais como
marcação dos tempos de entrada, saída, recreio, bem como das festas e
comemoração do calendário escolar. (p.5)

Nas falas dos professores citadas anteriormente podemos ter a comprovação de
que a música ainda é vista em segundo plano nas atividades escolares. Mas para que
esse quadro seja modificado e a música saia da concepção de “auxiliar” das demais
disciplinas, faz-se necessário o engajamento de todos, desde infra-estrutura, formação
continuada para os professores, remuneração satisfatória aos educadores para que
possam exercer melhor suas atividades. Sendo assim a preparação deverá vir da base
onde nos cursos de pedagogia e de formação continuada de professores desde já
incluam em seus currículos conteúdos relacionados ao ensino de Música.
Neste capitulo, busquei apontar alguns dos marcos históricos da educação
musical nas escolas brasileiras. No próximo capitulo apresentarei o percurso de uma
pesquisa, da qual faço parte, que problematiza, entre outras questões, a formação
necessária daquele que irá atuar na educação básica com o ensino de música.
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CAPÍTULO 2 - O Caso da Costa Verde Sul Fluminense.
Neste capitulo apresentarei a pesquisa iniciada em 2011 com o projeto intitulado
“Implementação da Lei 11.769: construção de uma proposta de formação inicial e
continuada para professores da rede pública da Costa Verde Sul Fluminense na área
da educação musical”, e seus desdobramentos até o primeiro semestre do ano de 2015.
A nossa pesquisa, como disse anteriormente, buscou entender como o ensino de
música estava sendo implementado nas escolas estaduais e municipais dos municípios
de Angra dos Reis, Paraty, Rio Claro e Mangaratiba, para cumprimento da lei 11.769. A
Lei, que entrou em vigor em 2008 alterando a LDB 9.394/96, estabeleceu o prazo para
adaptações dos sistemas de ensino até agosto de 2011, não exigindo formação especifica
dos professores na área de música. A nossa preocupação maior era analisar como os
professores de tais municípios estavam considerando a educação musical para então
buscar subsídios que serviriam de apoio na formação desses professores.
O projeto teve inicio em julho de 2011 e término em junho de 2012 e foi
desenvolvido em cinco etapas. A nossa primeira tarefa no projeto era fazer um
levantamento das escolas e observar as atividades musicais desenvolvidas pelos
professores da rede nos municípios citados acima. Fizemos um primeiro contato por
telefone com diretores e coordenadores marcando visitas. Nestas visitas os professores e
diretores respondiam um questionário que nos possibilitavam analisar a forma como a
educação musical era compreendida e a percepção que se tinha sobre a formação do
professor de música, entre outras questões. Com relação a observação das atividades
musicais não obtivemos êxito pois, as mesmas ou não existiam ou não tivemos
permissão para tal. Ao realizarmos as primeiras entrevistas pudemos perceber que
muitos dos professores e/ou diretores não tinham conhecimento da Lei, e os que tinham
não sabiam como exercê-la. A partir de então buscamos uma forma de trabalho que
contemplasse os professores da rede e os integrantes do projeto (estudantes de
pedagogia) na ampliação de sua formação.
Realizamos em um segundo momento oficinas de música para os professores
que demonstraram interesse durante a primeira etapa da pesquisa. A terceira etapa foi a
avaliação das atividades desenvolvidas pelo projeto e a elaboração/aperfeiçoamento das
atividades que resultou em um curso de extensão intitulado: Formação inicial em
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música módulo I. O curso contou com o apoio da Pró-Reitoria de Extensão da
Universidade Federal Fluminense e com a parceria da Secretaria Municipal de
Educação de Mangaratiba, que no primeiro momento, dos quatro municípios citados, foi
o que demonstrou mais interesse na formação continuada de seus professores.
O curso foi dividido em quatro módulos. O primeiro módulo de 30 horas de aula
teve inicio em agosto de 2012 e conclusão em dezembro do mesmo ano. O curso contou
com um grupo de professores da disciplina Artes e professores generalistas, obtendo um
total de 77 professores, além dos alunos do projeto que também fizeram o curso.
A quarta e última etapa do projeto foi a elaboração de um material didático para
apoio às atividades musicais desenvolvidas nas escolas da rede Costa Verde Sul
Fluminense e para auxiliar os futuros pedagogos na área da música. Este material
intitulado “Sons e Pulso: formação inicial em música e educação” (REQUIÃO, 2013b)
foi criado na forma áudio (CD)/visual (livro) e publicado em 2013. Em 2014 este
material serviu de subsídio para a criação da disciplina Educação Musical EAD,
oferecida como optativa, fazendo assim uma integração entre a prática e a teoria, já que
os alunos de pedagogia tinham (muitos sem experiência em sala de aula) também a
oportunidade de participar dos cursos de formação oferecidos que colaboraram para a
ampliação da oferta de possibilidades formativas na área da música.
Durante a pesquisa, ao compararmos os questionários aplicados a cerca de 100
professores, percebemos que ao mesmo tempo em que os professores e diretores
priorizavam procedimentos didáticos e a aula prática como um dos principais elementos
para a sua formação, por outro lado indicavam a teoria musical e história da música
como conteúdos a serem aprimorados. Desta forma notamos que a teoria e a prática são
elementos que andam juntos, afirmando assim o pensamento de Souza quando diz que a
pesquisa é “um elemento para uma reflexão teórico-prática, contribuindo para o
desenvolvimento da observação de situações pedagógicas, preparação e estruturação da
coerência da fala e para o hábito de registrar práticas” (SOUZA apud FERNANDES,
2007, p.45).
Constatamos também, através dos questionários e diálogos feitos com
professores nas escolas três visões distintas: 1) A música como componente auxiliar aos
professores de diversas disciplinas, 2) A música como elemento lúdico do espaço
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escolar e 3) A música como uma área de conhecimento específico (REQUIÃO, 2012,
p.377).
Percebemos que o ensino da música dentro das escolas é visto como algo a
fornecer estímulo e a ensinar conteúdos presentes em disciplinas como História,
Matemática, Português entre outras, o que pudemos notar nas falas de alguns
professores ao dizerem que:
“As crianças aprendem muito com a música, é até mais fácil aprender cantando do que
fazendo cópias”
Ou ainda:
“O professor de espanhol sempre procurou focar a música. Eu, quando estava em sala
de aula, sempre procurei focar a música, atrelar a música a um texto [...]. Pegava uma
letra para trabalhar a gramática [...]”.
Com base nessas falas observamos que na maioria das escolas, o que acontece,
são aulas com músicas. Sendo assim, o ensino de música não está sendo realizado.
Silva, apoiado no pensamento de Brito, nos possibilita pensar melhor que concepção
está por trás da compreensão acima citada.
Ainda percebemos fortes resquícios de uma concepção de ensino que
utilizou a música ou, melhor dizendo, a canção como suporte para a
aquisição de hábitos e atitudes, disciplina, condicionamento da rotina,
comemorações de datas diversas etc. Os cantos ou “musiquinhas”,
acompanhados de gestos e movimentos que, pela repetição, tornavamse mecânicos e estereotipados, automatizando o que antes era –ou
poderia vir a ser – expressivo. (BRITO, 2003, p.51 apud SILVA,
2012. p. 3).

E é essa realidade que se pretende mudar com a implementação da lei, fazendo
com que a música seja conteúdo obrigatório, porém é necessário não só a formulação de
uma lei com tal exigência, mas também formação adequada para que os professores
possam efetivamente cumpri-la. Para que estes saibam o que estão ensinando e não
apenas utilizem a música como “suporte” para as demais disciplinas. Segundo
Fernandes (2012), são necessários saberes específicos para que se possa ter
ensino/aprendizagem de música nas escolas: saber música e saber ser professor de
música.
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Nesse sentido, como garantir esses saberes específicos? Com o veto da formação
específica dos professores de música, de onde virão esses saberes? É visível que a
aprovação da lei pode ser considerada uma grande vitória, pois já está mais que
comprovado os benefícios da música no auxílio à aprendizagem, o que podemos afirmar
de acordo com Amaral, ao dizer:
A música trabalha os hemisférios cerebrais, equilibrando o pensar e o
sentir. A percepção auditiva trabalha a afinação. A melodia trabalha
diretamente o emocional. A harmonia desenvolve o racional e a
inteligência. A coordenação motora e movimentos são estimulados
através da pulsação rítmica. É sabido que ela auxilia na aprendizagem
da matemática, desenvolve a concentração, habilidades intelectuais,
raciocínio lógico, etc. Contudo, para os profissionais da área de
educação musical, o valor da música transcende a ideia de apenas
auxiliadora às outras áreas do conhecimento (AMARAL; PEREIRA,
2010, p.2).

O que se pretende é que a Educação Musical seja identificada também como um
campo de conhecimento e não fique apenas na ‘posição’ de auxiliar de outras
disciplinas como é reconhecida há anos. Segundo Requião, “é preciso que as escolas
conheçam e, reconheçam o papel da educação musical em suas atividades, e a
consequente necessidade da formação específica para o professor de música”.
(REQUIÃO, 2012, p.381).
E foi justamente com o intuito de colaborar para esse “conhecimento e
reconhecimento” que outros avanços foram dados a partir do projeto como: a
participação com apresentação de trabalhos do grupo de pesquisa nos encontros da
ABEM dos anos de 2011 a 2013, onde tivemos a oportunidade de dialogar com outros
pesquisadores da área além de apresentar os avanços dados pelo nosso projeto na região
da Costa Verde Sul Fluminense. Participantes do grupo tiveram trabalhos aprovados em
congressos como o da Abem, e Seminário Vozes da Educação da UERJ, entre outros. A
organização de Seminários em Educação Musical, organizados pelo GECULTE em
2012 e 2014 para alunos e professores da rede, também foi um passo muito importante
para o grupo, que pretende manter esses seminários de dois em dois anos. Nos dois
primeiros anos tivemos participações de pesquisadoras importantes na área da música
como Regina Márcia Simão Santos, Silvia Sobreira e Cláudia Ribeiro Bellochio.
Pesquisadores estes que muito contribuíram para a formação em música dos presentes,
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através dos relatos de experiências na área, oficinas e apresentações realizadas com os
participantes.
Após a realização da extensão no Município de Mangaratiba, tivemos a
oportunidade de apresentar o material didático aos municípios de Angra dos Reis,
Paraty e Rio Claro, onde cada professor de cada escola representada recebeu o material,
para que a partir do mesmo pudesse realizar e/ou elaborar suas atividades musicais. Este
ano o grupo pretende dar continuidade as atividades avançando ainda mais.
Neste capítulo busquei apresentar o trajeto da pesquisa, seus avanços e desafios
ao longo desses anos. No próximo capítulo apresentarei algumas das entrevistas
realizadas com os participantes (ou não) dos cursos, oficinas, seminários entre outras
atividades propostas pelo nosso grupo de pesquisa, dialogando com alguns autores da
área no intuito de fortalecer a importância da formação do pedagogo na área da música.
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CAPÍTULO 3 - A Questão da formação do pedagogo na área da música: um
estudo de caso.
Neste capítulo apresentarei algumas discussões em torno da formação do
pedagogo na área da música, relatos e entrevistas feitas com alunos e ex-alunos do curso
de Pedagogia do IEAR que participaram de oficinas, seminários, extensões e do grupo
GECULTE. Farei uma comparação com as respostas do questionário realizado com os
professores que fizeram o curso em Mangaratiba em 2012, e também de professores que
não tiveram nenhuma formação a partir da Lei 11.769, buscando uma compreensão dos
mesmos sobre a educação musical.
Alguns autores ressaltam a importância da educação musical na formação de
professores e essa discussão em torno do tema vem sendo muito debatida
principalmente nos encontros na ABEM (Associação Brasileira de Educação Musical),
destacando os avanços do tema tanto na legislação quanto na busca por mais formação
dos profissionais de educação.
De acordo com a proposta das Diretrizes Curriculares para o curso de Pedagogia,
o perfil do pedagogo deverá ser o:
de um profissional habilitado a atuar no ensino, na organização e
gestão de sistemas, unidades e projetos educacionais e na produção e
difusão do conhecimento, em diversas áreas da educação, tendo a
docência como base obrigatória de sua formação e identidade
profissional (BRASIL, Diretrizes Curriculares curso de Pedagogia,
1999, p.1).

Partindo desta proposta, segundo Bellochio:
Como tratarmos de conceitos e implicações da Educação Musical no
processo escolar junto a estas profissionais da educação [professor de
séries iniciais] que não possuem uma ampla formação musical, mas
representam grande significação nos processos de escolarização
inicial? (BELLOCHIO, 2014, p.63).

A mesma diz:
Acredito na música na Pedagogia, sendo este um lugar de
aprendizados que movimenta e produz sentidos a partir das
experiências musicais realizadas que envolvem ouvir e fazer, tocar e
cantar, sons melódicos e ruidosos, músicas permitidas e músicas
proibidas. Ao mesmo tempo, não percebo a Pedagogia como único
lugar de formação musical do professor (BELLOCHIO, 2014, p. 61).
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Assim, segundo a autora, a teoria e a prática serão construídas ao longo do
tempo de duração do curso sendo ele na graduação ou em outros espaços de formação.
A partir do questionamento da autora podemos destacar, além da Universidade Federal
de Santa Maria (da qual a mesma faz parte) que propõe em seu currículo um espaço
especifico para o ensino de música, o IEAR (Instituto de Educação de Angra dos Reis)
que a partir do curso de extensão “Iniciação em Educação Musical e Escuta Sensível”, e
da disciplina optativa de Educação Musical culminou no projeto “Implementação da Lei
11769: construção de uma proposta de formação inicial e continuada para professores
da rede pública da Costa Verde Sul Fluminense na área da educação musical”, marco
de todo um processo que levaria a proposta de incluir a disciplina Educação Musical no
currículo obrigatório do curso de pedagogia e de outras ações que envolvem o fazer
musical. Realizamos oficinas de instrumentos musicais, seminários de educação musical
e o curso de extensão intitulado “Formação inicial em música e educação - módulo I”,
a partir do qual foi desenvolvido um material didático intitulado “Sons e Pulso:
formação inicial em música e educação”, conforme relatado no capítulo anterior. Desta
forma o grupo buscou atender mais uma reivindicação do documento citado
anteriormente ao dizer que:
... os cursos de Pedagogia devem incluir em seus desenhos
curriculares conteúdos relacionados ao ensino de Música para a
docência na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental. Nesse sentido ainda, os cursos de formação continuada,
visando uma melhor qualificação pedagógica para o ensino de Música,
precisam promover o aprofundamento dos saberes e experiências
adquiridos na formação inicial e na prática docente, bem como
promover a produção de novos saberes que concebam a música como
instrumento pedagógico.

Para Bellochio:
O panorama da educação musical nas escolas de educação infantil e
anos iniciais do ensino fundamental brasileiras, efetivamente poderá
ser transformado, a partir de uma compreensão da área e
comprometimento maior, tanto por parte da formação inicial ou em
serviço quanto das práticas educativas, de professores unidocentes”
(BELLOCHIO, 2007, p.1).

Assim, torna-se indispensável a compreensão da área da música como uma área
de conhecimento fundamental à formação humana, o que exige cada vez mais a
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necessidade de haver formação inicial para os pedagogos e continuada para os
professores em exercício.
Desta forma volto ao meu questionamento inicial: como vamos ensinar o que
não compreendemos? Ou ainda como trabalhar para implementar uma lei, se muitos não
tem ao menos conhecimento da mesma? Os cursos de formação continuada, oficinas,
seminários e extensão são suficientes para “capacitar” professores para dar conta da
educação musical? Será que essas iniciativas foram suficientes para que a lei seja
realmente cumprida na região Costa Verde Sul Fluminense? Reconheço que a semente
foi lançada e com certeza colheu bons frutos até aqui, mas, acredito não ser o suficiente.
Buscarei através de alguns depoimentos dos alunos do curso de pedagogia do IEAR,
professores da rede que participaram (ou não) dos cursos de extensão, seminários,
oficinas e disciplinas oferecidas através do grupo GECULTE, garantir ou não a hipótese
que adquiri durante toda trajetória aqui apresentada.
De acordo com alguns relatos de alunos e ex-alunos podemos notar que a opção
em participar dos cursos não se dava apenas pelo fato de gostar de música, havia o
interesse em buscar uma formação na área da música mesmo sem saber da lei, é o que
podemos notar nas falas a seguir:
...era uma temática da qual eu desconhecia e por achar relevante para a minha
formação. Mesmo não sabendo e entendendo pouco de música eu vi no curso as
possibilidades para se trabalhar com ela no contexto escolar. (ADRYAN)
Ou ainda:
Sempre gostei de música, e como estava cursando Pedagogia, achei uma boa
oportunidade de me aproximar do tema. (DIEGO)
O desconhecimento da lei era quase que total e isso aumentou o interesse em
conhecer o até então “terreno desconhecido” levando os alunos a embarcarem nessa
descoberta:
Até de fato fazer parte do curso de extensão não havia ouvido falar da lei que
implementa a Educação Musical nas escolas, e durante o curso pude ver a
importância desta lei para a educação. (ADRYAN)
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O curso foi fantástico, muitas alternativas práticas e uma reflexão bem bacana
sobre escuta sensível. Eu sabia só que tinha saído uma lei sobre ensino
obrigatório de música, mas desconhecia a lei na sua totalidade e suas
possibilidades na prática educativa. (DIEGO)
Quando foi oferecida a optativa de educação musical no primeiro semestre de
2011 fiquei bastante interessada em cursar. Isso por gostar de música e também
queria ver como seria essa educação musical. E fui percebendo, ao longo da
disciplina, a partir dos textos, das aulas mais práticas, o quanto a música é
importante e tem que estar presente na educação. Acho isso porque a música
contribui, de maneira geral, para o desenvolvimento integral do ser humano e faz
com que o aluno/aluna em sala de aula vivencie outras experiências, tenha mais
possibilidades, através de outras linguagens, de se expressar, criar, a partir
daquilo que o afeta. E foi a partir dessa disciplina que comecei a ter
conhecimento da lei. (NATALIA).
Quando participei da disciplina optativa de Educação Musical já tinha ouvido
falar da lei 11.769 através da Professora Luciana Requião numa conversa,
contudo não tinha conhecimento sobre ela. (RENATA EMILLY)
Nessas falas identificamos o quanto a lei 11.769 era desconhecida até o
momento em que começa a se tornar visível com as propostas de trabalho feitas pelo
grupo de pesquisa. Porém, mesmo para quem dizia conhecer a lei, a educação musical
ainda é utilizada apenas como momentos de rodinhas, histórias, entre outros, e não
como conteúdo como exige a lei. Podemos perceber isso na resposta de uma professora
que não participou de nenhuma das formações citadas sobre a temática e que a formação
em música que teve foi segundo ela um estudo musical por cinco anos pela igreja que
freqüenta e onde toca órgão.
Quando perguntei: Como era o trabalho com educação musical? A resposta foi:
Os trabalhos que realizo musicalmente são feitos em rodinha com os alunos,
músicas em cartaz. Exploro os animais, brinquedos, o que for significativo para
as crianças de maneira a contribuir pedagogicamente para o aprendizado.
(professora de educação infantil)
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Diferente dessa resposta ex-alunos do curso de Pedagogia do IEAR que fizeram
a primeira extensão, mesmo não atuando em sala de aula, apenas com base no que
aprenderam durante a extensão, têm uma visão diferenciada do que vem a ser educação
musical ao dizer que:
Com o curso passei a olhar para a música de forma diferente, e isso me fez ver
que a música na escola não pode ser apenas para as festinhas das datas
comemorativas, pois a música é muito mais e possui uma riqueza em seu
estudo. No momento não atuo em salas de aulas e nem em escolas.
(aluno do curso de Pedagogia)
Ou ainda
O curso me ajudou a enxergar a música de modo mais aberto, menos restrito ao
nosso contato quase sempre com bandas ou músicos mais conhecidos. Ainda não
estou atuando na área por isso não pude aplicar qualquer atividade, mas já
consigo ver várias possibilidades de aplicação.
(ex-aluno do curso de Pedagogia do IEAR)
Com relação aos professores7 e alunos que participaram do curso de formação
modulo I, ao perguntarmos se as atividades e conteúdos aplicados contribuíram para o
trabalho em sala de aula, as respostas foram em sua maioria satisfatórias, porém alguns
acharam que o tempo do curso foi pouco. O que podemos identificar nas respostas
abaixo.
Professor I
Sim, apesar do tempo curto, conseguiu mostrar alguns instrumentos musicais e
suas respectivas sonoridades.
Professor II
Sim, contribuem para dar inicio ao trabalho, mas é preciso uma duração maior
do curso para continuidade de um trabalho satisfatório.
Professor III

7

Os nomes dos mesmos não serão citados, pois os questionários não foram assinados por questões de

preservação da identidade. Por esse motivo os professores serão identificados por números.
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Sim, pois abriram meus horizontes e as aulas ficaram mais prazerosas e
divertidas.
Com essas falas podemos perceber que os cursos de extensão ajudam bastante na
prática em sala de aula, porém, continuo afirmando que não são suficientes para tornar a
educação musical presente nas escolas. A formação deve ser contínua, e como
responderam algumas professoras:
Professor IV
É necessário que além de formação os professores recebam subsídios para
trabalhar com os alunos.
Ou ainda
Professor V
Capacitar os professores de todos os segmentos, para que trabalhem melhor o
conteúdo de música, já que a maioria dos professores não fizeram a graduação
em artes.
Muitos desses professores além de não se sentirem aptos para dar conta da
temática, não apresentam interesse em assumir mais essa responsabilidade, já que a lei
não especifica qual profissional dará conta da mesma e, entretanto, veta o parágrafo em
que exige um profissional formado na área da música. Seria este o professor generalista,
o professor de artes ou o polivalente? Ao perguntar quais os desafios para a
implementação da Lei 11.769 podemos notar essa “preocupação” e ou insatisfação dos
professores nas falas a seguir:
1- Equipar as escolas com recursos para as aulas de música, contratar
profissionais formados em música.
2- Profissionais capacitados com formação acadêmica específica. Não há espaço
para “amadores” quando se trata de educação.
3- Não encontrar professores com habilitação em música para desenvolver o
trabalho.
Ou ainda
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4- Não concordo com a Lei. Acredito que o profissional adequado para trabalhar
música é o com formação acadêmica na área.
5- Dar continuidade a capacitação dos professores que realmente estão
interessados e recursos materiais.
Essas respostas se diferem do pensamento das alunas do curso de Pedagogia que
mesmo sem terminar sua graduação puderam colocar em prática o que aprenderam com
a disciplina e a participação no grupo de pesquisa. Quando perguntei se elas após a
disciplina e ou extensão sentiram-se mais aptas para ministrar aulas de educação
musical ou se ajudou na atuação em sala de aula as respostas foram:
Não só coloquei a prática dos exercícios que fizemos no curso de extensão como
utilizei o material didático produzido pelo grupo de pesquisa. E foi muito boa
a experiência, porém no início foi um desastre! Vou tentar resumir em poucas
palavras. Peguei uma turma de contra turno em um projeto do PDDE "Mais
Educação" numa escola da rede do município de Angra. E essa escola em
particular tem alguns problemas e enfrentei algumas barreiras, pois ela fica
dentro de uma comunidade aliciada ao tráfico de drogas e por isso um índice de
criminalidade bastante preocupante na região “...” foi lá meu primeiro
laboratório e minha primeira experiência em sala de aula, e numa aula de
música! O método que aprendi na extensão me ajudou muito e pude utilizar o
material didático produzido pelo grupo de pesquisa em Mangaratiba e colocá-lo
em prática. (GISELLI).
Ou ainda
Bom, inicio dizendo que hoje estou aprendendo a ser professora de educação
musical numa escola particular em Angra dos Reis. E no meu caso, não só a
disciplina contribuiu para que eu me sentisse mais segura a dar aulas de
educação musical, mas também toda a trajetória que tive com o grupo de
pesquisa e extensão (que foi um espaço de formação muito importante para mim).
E essa trajetória fez com que eu compreendesse melhor o que seria a educação
musical, seu papel na educação e também como eu poderia estar atuando mesmo
não tendo formação na área da música. E hoje tenho visto na prática que não é
algo tão simples, pois existe todo um trabalho, planejamento (partindo da
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singularidade de cada turma) para que as aulas de educação musical sejam
interessantes, gerem uma aprendizagem significativa. (NATALIA)
A disciplina de Educação Musical me ajudou a compreender que a possibilidade
de produzir som são inúmeras, e não necessitam diretamente de um instrumento
musical. (RENATA)
As alunas dizem que é preciso dar continuidade ao processo de formação.
Segundo as estudantes:
... além de cursar uma disciplina de educação musical, é importante ter outros
espaços de formação. Assim como o GECULTE organiza seminários para
debates, reflexões com relação à música e educação. Todos os espaços de
formação são de grande importância para se (re) pensar a prática dentro do
cotidiano escolar e também na relação entre prática e teoria e vice-versa.
(NATALIA)
A extensão foi uma base, um norte, que nos despertou e que serviu para
instrumentar as nossas aulas. Pensar numa prática de ensino de música em sala
de aula para os pequenos de uma forma simples e prazerosa, para que a partir
dessa experiência pudéssemos dar continuidade ao que foi proposto para a rede
naquele momento, porém não foi suficiente, foi inicial, instrumentado, mas não
suficiente. (GISELLI).
Fazer parte do GECULTE é ter a possibilidade de acompanhar a trajetória
cognitiva dos pesquisadores por meio dos trabalhos nas áreas de Cultura,
Trabalho e Educação, e ao mesmo tempo ambicionar estudar, pesquisar e
escrever para chegar a contribuir com a ciência como eles. (RENATA)
Acrescento ainda a fala de outra aluna que destaca a importância da pesquisa na
formação acadêmica ao dizer:
Acredito em uma universidade que esteja para além dos muros e a pesquisa
acaba tendo um papel muito importante com a sociedade, pois ela criará um
dialogo com o objeto pesquisado. Assim torna viável saber se realmente o que é
produzido dentro da academia ajuda de alguma forma a nossa sociedade.
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Participar de um grupo de pesquisa é bastante relevante para minha formação
tanto acadêmica quanto pessoal. Em um grupo de pesquisa não conhecemos
superficialmente determinados assuntos (como geralmente acontece em algumas
disciplinas), amadurecemos teoricamente além de criamos uma disciplina quando
se refere a estudar. Estar inserida ao projeto, pude obter o contato com os
aspectos fundamentais da pesquisa, através de investigação, estudos, ida a
campo, análise de dados, participação e elaboração de eventos.
E acrescenta:
Fazer parte em especial do Grupo de Pesquisa em Educação Musica, é um
privilégio muito grande, pois a Lei 11.769/2008 torna obrigatório o ensino da
música nas escolas de ensino básico como componente curricular da disciplina
artes e nós, como futuros pedagogos, teremos que ministrar essas aulas. (...)
Discutir e refletir sobre esses assuntos, é fundamental para pensar nossas
práticas como futuros pedagogos. Sabemos que a realidade da escola publica é
outra, e estar no grupo de pesquisa a cada dia vem mudando nosso olhar, porque
aprendemos de alguma forma o que fazer mediante a essa realidade. (Kelly )
Ao falar em formação compartilho do pensamento de Pacheco ao dizer que:
Pensar a formação em Educação Musical de professores pedagogos é
também problematizar a Educação como um todo. Propor a formação
em música de professores não especialistas é eleger a Arte, e, nesse
caso, em especial, a música como traço importante não só na
formação dos próprios professores em formação, mas também
daqueles que serão as pessoas que vão compartilhar das escolhas feitas
por estes futuros professores, seus alunos (PACHECO, 2014, p. 85).

A partir desse pensamento e dos relatos aqui explicitados penso que faz-se necessário
uma orientação pedagógica que nos dê suporte para colocar em prática o exigido pela
lei. O grupo de pesquisa através dos cursos, seminários, oficinas entre outras
contribuições, procurou dar uma base para formação em educação musical dos
professores da região em questão, porém nem todas as secretarias tiveram o mesmo
interesse pela formação de seus professores, o que não foi o caso do município de
Mangaratiba e do IEAR. Sendo assim, apenas uma parte destes professores/alunos,
tiveram essa formação inicial na área da música. Dentre as atividades realizadas estão:
as oficinas de instrumentos musicais e o trabalho com conteúdos como: Parâmetros
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musicais, exercício de composição, pulso e andamento, pulso e compasso, as sete notas,
o pentagrama, percepção das paisagens sonoras de músicas e execução de uma trilha
sonora para uma história. Mesmo sabendo que não será o suficiente para cumprir tudo o
que a lei exige, esses professores/alunos poderão considerar-se aptos para dar conta de
uma parte do que a lei exige.
Desta forma, continua aceso o meu desejo em ver a educação musical se fazer
presente nas escolas, mesmo sabendo que não será fácil, pois a mudança exige abertura
e como vimos em algumas falas nem todos estão dispostos a compartilhar de mais esse
desafio.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir este texto continuo acreditando que mais uma vez essa será uma Lei
a ser repensada. Como aluna do curso de pedagogia do IEAR, posso dizer que me sinto
com um ‘pontinho na frente’, pois tive a oportunidade de fazer parte do projeto de
educação musical desde o seu inicio quando ainda era uma sementinha nos corações das
professoras doutoras Luciana Requião (minha orientadora) e Silmara Marton (que tanto
colaborou e colabora para a realização dos projetos). Posso garantir que ao sair da
faculdade, a minha visão com relação à educação musical é totalmente diferente do que
era quando ingressei em agosto de 2010. Confesso que nunca tinha atentado para a
diferença entre aula com música e aula de música, e quando trabalhei na educação
infantil antes da faculdade a minha posição não era diferente de muitos dos professores,
porém, ao me formar pedagoga sinto que poderei contribuir de maneira diferente,
principalmente no que diz respeito a educação musical.
Acredito que se as universidades trabalharem para a implementação da
disciplina de educação musical em suas grades curriculares e promoverem cursos de
extensão e formação continuada na área da música, para os profissionais de educação,
esse quadro poderá sim ser mudado e ao invés de aulas com música poderemos ver
aulas de música.
Não basta haver uma lei que exija o ensino de música, se não existirem subsídios
capazes de dar conta da mesma, e um dos pontos importantes é que os docentes estejam
dispostos a mais esse desafio, pois, infelizmente, vemos muitos educadores sem
motivação para exercerem o seu trabalho, o que dificulta muitas vezes a realização de
uma educação de qualidade. Existem muitos educadores e agentes da educação que só
estão preocupados com o salário que irão receber, que muitas vezes sabemos não é o
suficiente para manter uma família. Como educadora creio que não devemos deixar que
essas questões, impeçam em realizarmos o nosso trabalho da melhor forma possível.
Devemos lutar sim por nossos direitos, mas nunca deixar nossos deveres de lado, pois é
deles que dependerá o futuro de nossos alunos. Acredito que não é fazendo um trabalho
ruim que conseguiremos a mudança tanto almejada.
Finalizo este texto, entendendo que devido a todos os apontamentos aqui
explicitados, dar conta de ensinar música é mais problemático do que pensávamos ou
pensavam os autores desta Lei. Mais uma lei, mais um desafio.
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E como diz a música:
Será só imaginação?
Será que nada vai acontecer?
Será que é tudo isso em vão?
Será que vamos conseguir vencer?
(Legião Urbana)
A minha esperança como pedagoga é que possamos sim ver a educação musical
tomando conta de seu espaço na escola.
Formada e informada sim!
Capacitada? Só o “campo/escola” me permitirá responder.
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ANEXOS
Abaixo fotos de algumas atividades realizadas pelo grupo.

Visita do grupo ao Pólo Musical Yumi Imanishi Faraci,
Angra dos Reis, outubro de 2011.

Oficina realizada em Mangaratiba.
2012
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Oficina realizada em Mangaratiba.
2012

Oficina de Música
Extensão realizada no IEAR entre 2011 e 2013
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Oficina de Música
Extensão realizada no IEAR entre 2011 e 2013

Curso de Extensão realizado em Mangaratiba
2012
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Encontro de bolsistas de extensão UFF 2012

Sala de Música do IEAR
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Entrega do material “Sons e Pulso”
Paraty, 2013.

Entrega do material “Sons e Pulso”
Rio Claro, 2013.

43

II Seminário Música e Educação do IEAR
Angra dos Reis, 2014

Alunos da primeira turma da disciplina Educação Musical: conteúdo e método
IEAR, 2015
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Camila, Silmara, Fernanda, Renata, Natalia, Giselli e Luciana.
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